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Pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce

„W Twoim ręku są moje losy”

Hiob – heroizm
bezgranicznego
zawierzenia Bogu
Kryzys szansą powrotu
do Boga
Starość
– czas wzrastania?

Zamawianie intencji i składanie ofiar
przez stronę internetową Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
Drodzy Bracia i Siostry, z uwagi na szczególną sytuację, związaną z Waszym bezpieczeństwem podczas
pandemii, wielu z Was ma problem z przesłaniem intencji modlitewnych oraz ze składaniem ofiar, gdyż nie
wychodzi z domu. Gorąco zachęcamy do składania intencji i ofiar przez stronę internetową Stowarzyszenia
Pomocników Mariańskich. Wystarczy mieć dostęp do komputera lub smartfona!

Wejdź na stronę: www.spm.org.pl
1 – tu znajdziesz

tekst aktualnej
nowenny, do której
możesz wysłać
intencje

2 – tu znajdziesz
opis naszych
najpilniejszych
potrzeb

Jak zgłosić intencje do nowenny?
Wejdź do nowenny klikając napis lub obrazek. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy uzupełnić.
Kliknij przycisk „Dalej”. Za chwilę Twoja wiadomość dotrze do ojca Władysława.
Zgłaszając intencje, możesz na tej samej stronie przekazać ofiarę na misje Księży
Marianów, która pomoże najuboższym.

Jak przekazać ofiarę na najpilniejsze potrzeby?
Po wejściu na stronę znajdziesz informacje o najpilniejszych potrzebach. Klikając zdjęcie lub opis,
przejdziesz do zakładki ze zbiórką. Ofiarę przez stronę internetową można wpłacić poprzez przelewy
on-line z konta bankowego lub kartą płatniczą.
Przycisk „Wpłacam on-line” pozwala na złożenie ofiary poprzez system Dotpay, który
gwarantuje bezpieczne przelewy internetowe z Twojego banku. Po uzupełnieniu danych
i kliknięciu przycisku wybierz logo swojego banku i dokonaj płatności.
Niektórzy z Pomocników Mariańskich poprosili o pomoc
swoje dzieci lub wnuki. Dla młodych ludzi korzystanie z internetu
i dokonywanie płatności on-line jest bardzo proste.
Zapraszamy do kontaktu od godz. 9:00 do godz. 17:00
(od poniedziałku do piątku), tel. 22 833 74 05
Linia Modlitwy: od godz. 9.00 do godz. 15.00, tel. 22 833 32 34

ks. Łukasz Wiśniewski MIC

S

łowo „kryzys” w języku greckim oznaosobistej, ale całej naszej wspólnoty ludzi
cza decydujący zwrot, a więc także
wierzących. Mamy prawo odczuwać w tym
szansę na nowy początek. Jest w tym inmomencie niepokój i inne związane z nim
tuicja głębokiej prawdy chrześcijańskiej,
emocje, ale starajmy się zawsze powierzać
że Bóg z każdego wydarzenia jest w stanie
je Chrystusowi.
wyprowadzić dobro. On ma moc wyciągZachęcam do lektury bieżącego numenąć nas z trudności. Przypomina mi się
ru naszego kwartalnika „Z Niepokalaną”
historia pewnego księgowego, który po 30
poświęconego kryzysom i działaniu Boga
latach pracy w jednej firmie, został zwolw nich. Jak zawsze warto sięgnąć do biblijnego
niony z powodu jej bankructwa. Jak sam
artykułu ks. prof. Waldemara Chrostowskieopowiadał, życie zawaliło mu się w jedgo na temat życia Hioba. Ponadto polecam
nym momencie. Kiedy stanął na Moście
bardzo ciekawy wywiad z o. Józefem KowalSiekierkowskim w Warszawie, to tylko widok krzyża skim SJ na temat kryzysu jako szansy powrotu do Boga. Cenna wieży kościoła nie pozwolił mu skoczyć. Dzięki do- ną pomocą dla wielu z Was będzie z pewnością świadectwo
brym ludziom okazało się, że odkrył na nowo swoje w formie wywiadu pana Jacka Weigla na temat pokonyumiejętności w dziedzinie księgowości. Zaczął poma- wania trudności w życiu rodzinnym oraz artykuł pani
gać innym, założył nową firmę, ostatecznie zatrudnił dr Aleksandry Tomaszek o przeżywaniu cierpienia i umieswojego bezrobotnego syna jako kierowcę. Odkrył, że raniu w łączności z Bogiem.
Bóg jest w stanie wyprowadzać z największych kryzyOstatnie miesiące są naznaczone kryzysem w żysów ku nowemu życiu.
ciu większości z nas. Kiedy postaramy się spojrzeć na
Wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały, że te wydarzenia Bożymi oczami, możemy zobaczyć nowe
wielu z nas poczuło się jak bohaterowie Księgi Hioba, możliwości. Kiedy Chrystus został złożony w grobie,
której tytułowy bohater nagle, bez żadnej swojej winy, Apostołowie przeżywali największy kryzys duchowy,
został poddany ciężkiej próbie. Nie zapominajmy jed- jaki mógł ich spotkać, ale Bóg nie zostawił ich samych.
nak, że jego przykład pokazuje nam, że zaufanie do Stąd doświadczenie poranka zmartwychwstania było dla
Boga pozwala przetrwać nawet najgorsze doświadcze- uczniów szansą na odkrycie nowego życia. Także dla nas
nia, a On nigdy nie zapomina o swoich wyznawcach. każdy dzień może stać się nowym początkiem, jeśli tylko
To, co nas spotyka, jest okazją do odkrycia, jak bardzo zaufamy Jezusowi i chwycimy rękę, którą do nas wyciąga.
kruche jest nasze zdrowie i jak bardzo
Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi na
przemijające jest doczesne powoto, by On zmienił nasze życie. Niech
dzenie. Potraktujmy to jako swoisty
dobry Bóg wspiera każdego z nas
Odwagi!
„papierek lakmusowy”, który pozwoli
w odkrywaniu Bożego planu oraz wyJa
jestem,
nam zweryfikować nasze priorytety
prowadza nas nawet z największych
i zobaczyć, czy Bóg jest rzeczywiście
trudności i kryzysów.
nie bójcie się!
dla nas na pierwszym miejscu. Możli(Mt 14,27).
we, że takie rekolekcje są nam bardzo
potrzebne – nie tylko w perspektywie

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i na Jej wzór
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które
ofiarują Bogu za zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz w intencji powołań
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i misyjną marianów.
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w owocach codziennych Mszy św.,
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne
Zgromadzenia Księży Marianów
można przesyłać na konto:
CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
www.spm.org.pl
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Nie bać się
ryzyka dla
chwały Bożej

POWIE DZIE LI

Złóż ufność
w Dobrym
Pasterzu

B

Z

O. Fabian
Abrantowicz MIC

ganizowaniu diecezji pińskiej. Pierwsze
śluby zakonne złożył 3 sierpnia 1927 r.
Dwa lata później, 15 czerwca, bp Łoziński udzielił mu zgody na wstąpienie do
marianów. Po złożeniu ślubów ks. Abrantowicz posługiwał w Drui, oddając
się pracy duszpasterskiej. 5 maja 1928 r.
papież Pius XI mianował go administratorem apostolskim dla Rosjan katolików obrządku wschodniego w Chinach. Na miejscu jego praca apostolska nie przynosiła zbyt wielu owoców,
na co skarżył się Stolicy Apostolskiej.
Po pięciu latach Pius XI wyraził zgodę na otwarcie w chińskim Harbinie
mariańskiego domu zakonnego wschodniego obrządku. Niedługo potem zamieszkało tam trzech kapłanów
i czterech braci zakonnych. W sierpniu 1939 r. przybył
do Polski. Odwiedził marianów w Warszawie, Kownie, Rydze i Wilnie, oraz najbliższych krewnych w Nowogródku. Tu, 1 września, zastał go wybuch II wojny
światowej. Usiłował przedostać się do Rzymu, ale został
złapany przez Niemców, którzy kazali mu się zgłosić do
władz radzieckich. 22 października został aresztowany
i przekazany NKWD we Lwowie. Pomimo złożenia wielu wyjaśnień, był wciąż oskarżany o działalność szpiegowską. Pretekstem była jego praca w Chinach. Dnia
23 września 1942 r. specjalna komórka NKWD skazała ks. Abrantowicza na 10 lat ciężkiej pracy w łagrach.
Nigdy tam jednak nie trafił. Zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie 2 stycznia 1946 r. Trwa jego proces
beatyfikacyjny.
■

iegnij, śpiesz do tego Dobrego Pasterza, który zaradzi utrapieniom twego sumienia, usunie wszystkie wewnętrzne choroby, niedoskonałości, kłopoty czy
jakiekolwiek nieszczęścia. Jeśli ty [duszo] jesteś strapiona z powodu swoich dolegliwości, to jeszcze więcej
On martwi się o to, pod jakim względem, w jaki sposób i jak by najszybciej je wyleczyć.

św.StanisławPapczyński,Inspectio cordis
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SYLWETKI MARIANÓW

We wsi Wereszkowszczyzna, w rejonie Nowogródka, na terenie dzisiejszej Białorusi, 14 września 1884 r.,
na świat przyszedł Fabian Abrantowicz. Wychował się w niewielkim gospodarstwie rolnym i już w 1900 r.
wstąpił do seminarium duchownego
archidiecezji mohylewskiej w Petersburgu. Tam też studiował w Akademii Duchownej i został wyświęcony
na kapłana. Potem obronił doktorat
w Lowanium. Wrócił do Petersburga w 1914 r. i rozpoczął działalność duszpasterską. Kiedy carat upadł i w maju 1918 r. bolszewicy zamknęli seminarium duchowne w Petersburgu, o. Fabian otrzymał zadanie od bpa
Zygmunta Łozińskiego zorganizowania seminarium
w Mińsku. Został też jego rektorem. Kiedy w 1920 r.,
w związku ze zbliżającą się inwazją bolszewików, seminarium zostało ewakuowane do Włocławka, ks. Abrantowicz
udał się do Nowogródka. Angażował się tam w organizowanie szkolnictwa oraz nauczał religii w gimnazjum.
Z powodu sytuacji politycznej nie mógł wrócić do Mińska,
więc zaczął wykładać w nowoutworzonym niższym seminarium duchownym. Jednocześnie już w 1920 r. zapragnął
wstąpić do Zgromadzenia Księży Marianów. Słuchał przez
kilka lat wykładów ks. prof. Jerzego Matulewicza, odnowiciela marianów i znał Zgromadzenie, do którego wstąpiło
paru jego kolegów. Był jednak potrzebny biskupowi przy or-

darza się często, że zbytnio przejmujemy się trudnościami, które rzeczywiście istnieją, albo nawet tymi, jakie
mogą zdarzyć się w przyszłości. Martwimy się, że brak nam
potrzebnych środków. (…) Jeżeli tylko naprawdę zaprzemy
się siebie i całkowicie oddamy się i poświęcimy Bogu, bez
wątpienia znajdziemy sposób usunięcia przeszkód albo
przynajmniej ich ominięcia i zrealizujemy nasze zamiary.

bł.JerzyMatulewicz,Dziennik Duchowy

NA M A RIA ŃS K IM S ZLA KU

Posługa marianów na misjach
podczas epidemii
RWANDA – KIBEHO

Misjonarz na
Post: za jednego
polskiego
misjonarza
modliły się
aż 24 osoby

S

iódma edycja akcji „Misjonarz na Post” dobiegła końca.
Polskich misjonarek i misjonarzy,
których jest teraz 1903, wspierało
w tym roku ponad 46 tysięcy osób.
Oznacza to, że za jednego misjonarza modliły się co najmniej...
24 osoby.
„Dzięki Waszemu zaangażowaniu, poprzez akcję „Misjonarz
na Wielki Post”, jesteśmy w stanie
kontynuować wielką misję Kościoła. Bóg zapłać za każdą modlitwę, ofiarę cierpienia i podjęty post
w naszej intencji. Szczególnie
w momencie kryzysu światowej
pandemii koronawirusa” – dzieli
się polski misjonarz, który posługuje w Indonezji, o. Józef Trzebuniak SVD. Tegoroczny Wielki Post,
naznaczony epidemią koronawirusa to trudny czas nie tylko dla
Europejczyków, ale przede wszystkim dla misjonarzy, którzy prócz
codziennych obowiązków, pomagają lokalnej społeczności w nowej
rzeczywistości.
Modlitwa za misjonarzy miała
w tym roku więc zupełnie nowy
charakter. Wsparcie duchowe obejmowało nie tylko zwykłe obowiązki misjonarzy, ale przede wszystkim właśnie krytyczną sytuację na
misjach, spowodowaną pandemią.
Głównym partnerem akcji było
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich.
■
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K

s. Leszek Czeluśniak mówi o epidemii w Rwandzie jako czasie
głębokiego zawierzenia Miłosierdziu
Bożemu. 1 marca w tym kraju ogłoszono całkowitą kwarantannę, zamknięto
m.in. szkoły i kościoły oraz zabroniono wszelkich spotkań. Zamknięto także stolicę kraju – Kigali, która była centrum epidemii. Stało się tak pomimo tego, że było mało zarażonych w tym
kraju, bo zaledwie kilkadziesiąt osób. Ks. Leszek opowiada: „Jako misjonarze
musieliśmy wstrzymać pracę w naszym centrum i zrezygnować z zapraszania
wiernych nawet na modlitwę o godz. 15.00 na zewnątrz przy figurze Chrystusa Miłosiernego. Tu w Kibeho jest dwóch kapłanów i cztery siostry zakonne.
Codziennie odprawiamy Msze święte, przeżywaliśmy również Triduum w formie trochę skróconej, zgodnie z zaleceniami biskupów. Cały czas modliliśmy
się za naszych wiernych i odprawiliśmy w ich intencji nowennę do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą Miłosierdzia. W tym trudnym czasie zająłem się
pisaniem ikon w naszej małej kaplicy, którą nazywamy „kaplicą adoracji”, bo
w czasie rekolekcji wierni mogą się tutaj modlić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Już dwa lata temu postanowiłem wraz z innymi osobami
wymalować w tym miejscu obrazy z Biblii. Teraz mogłem się tym zająć. Większość z naszych ikon to imitacje ikon koptyjskich”. Ks. Leszek podsumowuje:
„Czas epidemii to czas modlitwy i łączności duchowej”.
■

KARAGANDA – KAZACHSTAN

„N

a początku epidemii odprawialiśmy Msze święte przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności” – opowiada ks. Grzegorz
Burdyński MIC. „Przy wejściu do kościoła znajdowała się mata nasączona
środkiem dezynfekującym, która nie
pozwalała wnieść do środka wirusa,
który mógłby znajdować się na butach” – relacjonuje misjonarz. „Prosiliśmy
wiernych, aby zakładali maseczki. Jeśli nie mieli swoich, otrzymywali od nas.
We wnętrzu świątyni obowiązywała zasada zachowania dystansu 1,5 m między jedną osobą a drugą. Istniała możliwość przyjęcia Komunii św. na rękę.
Dzieci i starsi mogli skorzystać z dyspensy i obejrzeć Mszę św. w internecie
– także transmisję z naszego kościoła. Przed świętami władze zdecydowały
o tym, że publiczne zgromadzenia mogą liczyć tylko do 3 osób, więc niestety większość naszych wiernych mogła uczestniczyć w liturgii tylko łącząc się
z nami online. Pomagamy też biednym, rozwożąc jedzenie po domach i przyjmując ich u siebie. Wraz z ks. Przemysławem Męchem MIC dostarczamy również parafianom wodę święconą, świece, paschaliki i folderki, by mogli jak najlepiej przeżyć czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w domach”. Jak dodał
ks. Grzegorz: „Jest to trudny czas, ale dopuszczony przez Boga dla naszego
nawrócenia”.
■

K

s. Dariusz Drzewiecki MIC opowiada o ograniczeniach związanych
z epidemią: „Od trzeciej niedzieli Wielkiego Postu wszystkie kościoły
zostały zamknięte, a nabożeństwa zostały odwołane przez władze państwowe i kościelne. Najpierw zamknięta została Manila, potem Davao i El Salvador. Zasady, jakie obecnie obowiązują, to przede wszystkim całkowity zakaz
wszelkiej aktywności. Posiadamy specjalny dokument, który pozwala nam na
zrobienie zakupów w sklepach spożywczych i w aptekach, ale tylko trzy razy
w tygodniu. Numer naszej karty zaczyna się od cyfry nieparzystej, dlatego
możemy wyjść na zewnątrz tylko w poniedziałek, środę i piątek. W niedziele nikt nie może wychodzić z domu”. Ks. Drzewiecki dodaje: „Wierni mogą
uczestniczyć tylko we Mszach świętych pogrzebowych i to też tylko
w gronie najbliższej rodziny. Udział wiernych w czasie liturgii Świąt
Wielkanocnych ograniczał się do uczestnictwa za pomocą telewizji,
radia bądź internetu. Spowiedzi nie było, choć zwyczajowo przed
świętami są masowe spowiedzi w parafiach. Miejscowy biskup planuje je przeprowadzić zaraz po tym, jak tylko ustaną przeszkody
związane z koronawirusem”. Misjonarz z Filipin dostrzega w tym
kryzysie jednak także jasne strony: „Jest to dobry czas z wielu względów. Nigdy wcześniej tak realnie i często nie myślałem o śmierci
i przemijalności tego świata. Nigdy wcześniej w naszej wspólnocie
nie modliliśmy się wspólnie i indywidualnie tak dużo, jak w czasie
tego Wielkiego Tygodnia. Mamy dziennie dwie godziny adoracji
i wspólny różaniec”.
■

KAMERUN – MINKAMA

„D

ekretem prezydenta wprowadzono u nas
stan epidemii 17 marca” – rozpoczyna swoje świadectwo ks. Krzysztof Pazio MIC. – „Zawiera on
13 punktów, przewidujących m.in. zamknięcie lotnisk,
szkół, ograniczenie zgromadzeń do 50 osób, co dotyczy
także Mszy świętych. Podporządkowaliśmy się temu
i realizujemy wskazania biskupa. W weekendy mamy
po 12 Mszy św. – sześć w sobotę rano i sześć w niedzielę rano. Biskup poprosił też, aby w każdą środę odprawiać Mszę świętą według formularza o kataklizmach.
W czwartki z kolei organizujemy całodzienną adorację
podzieloną według wspólnot wioskowych, podczas którym cały czas spowiadamy. Co godzina jest nowa grupa. Przychodzi średnio kilkanaście, kilkadziesiąt osób.
Zachowujemy przy tym bezpieczny odstęp. Triduum
przeżywaliśmy w niewielkim gronie z wiernymi zamieszkałymi w najbliższej okolicy. W Niedzielę Zmartwychwstania mieliśmy cztery Msze święte. Były one połączone z Pierwszą Komunią dla dzieci. Żeby umożliwić wiernym uczestniczenie we Mszy świętej w Oktawie Wielkanocnej, od poniedziałku do piątku odprawialiśmy Msze święte
w każdej wspólnocie wioskowej”. Ksiądz Pazio mówi także o tym, jak ocenia obecny kryzys: „Jest to dla mnie niedobry czas, bo miliony ludzi cierpią, wielu umiera. Żyją przy tym w wielkiej niepewności. Tutaj szczególnie trudno
zachować zasady izolacji, bo żyje się tu z dnia na dzień. Okoliczni mieszkańcy muszą handlować na miejscowym
targu, bo nie mają z czego żyć. W dodatku żyje tu po kilkanaście osób w jednym domu. We wszystkim jednak jest
Bóg i Jemu się oddajemy”.
■
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Hiob – heroizm
bezgranicznego
zawierzenia Bogu
ks. prof. Waldemar Chrostowski

K

sięga Hioba to biblijny drogowskaz na czas cierpienia. Na
pewno takim czasem jest sytuacja
śmiercionośnej pandemii, w której
wielu ludzi, wśród nich niemało
chrześcijan, pyta o obecność Boga
w świecie oraz o Jego wszechmoc
i miłosierdzie. Pismo święte nie
przynosi łatwych odpowiedzi, lecz
takie, które zalecając całkowite zawierzenie Bogu, dają bezpieczne
umocnienie i nadzieję.

Czy istnieje pobożność bezinteresowna?
Dwa pierwsze rozdziały Księgi Hioba stanowią swoistą starotestamentową przypowieść, która podejmuje
dwa stale aktualne tematy. Pierwszy
to kwestia obecności zła w świecie
stworzonym przez Boga. Przypowieść przenosi nas w „zaświaty”, malując obraz tajemniczego spotkania
Boga z szatanem – przeciwnikiem
Boga i ludzi. Przemierzając ziemię
i wędrując po niej, szatan wyszukuje
tych, którzy są podatni na jego zgubne działanie. Świat stworzony przez
Boga jest dobry, ale ludzie zostali
obdarzeni darem wolności. Nie zaprojektował nas Bóg tak, byśmy nie
popełniali zła, bo to wykluczałoby
jakiekolwiek nasze zasługi. Chociaż
zatem człowiek powinien wybierać
coraz większe dobro, ma jednak także możliwość dokonywania wyboru
pomiędzy dobrem a złem. To sprawia, że szatan, który z natury jest zły,
znajduje osoby podatne na kuszenie
i przywodzi je do upadku.
6
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Przypowieść nie mówi, czy ostatni „rajd” szatana po świecie pomnożył liczbę tych, którzy mu ulegli. Bóg
nie może powstrzymać ludzi przed
samobójczymi wyborami, bo oznaczałoby to pozbawienie ich wolności.
W rozmowie z szatanem Bóg szczyci
się Hiobem, swoim wiernym czcicielem, przedstawionym jako „mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła”. Mówi do szatana: „A zwróciłeś
uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie
ma na całej ziemi drugiego, kto by
tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on”
(Hi 1,8). Przykładne życie Hioba zostało zauważone i docenione przez
Boga. Warto i trzeba być człowiekiem dobrym, ponieważ dobro jest
wartością, której nie sposób przecenić. Zasługi Hioba nie ograniczały
się do niego samego, lecz nadawały
bogobojny kształt życiu całej rodziny.
Na tym właśnie polega rola ojca jako
głowy rodziny. Bóg jest dumny, że
w świecie, w którym nie brakuje przejawów obojętności i zła, ma On swoich wiernych i oddanych wyznawców.
W tym miejscu szatan przystępuje do podstępnej ofensywy: „Czy za
darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie
ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego
domu i całej majętności? Pracy jego
rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek
na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na
pewno Ci w twarz będzie złorzeczył”
(Hi 1,9-11). Ukazuje pobożność jako
rezultat błogosławieństwa Bożego,
które przejawia się w dobrobycie
i pomyślności. Mamy tu odwrócenie patrzenia typowego dla naszych
czasów, w których pobożność jest

Wiliam Blake,
Hiob zganiony przez swoich przyjaciół, 1805 r.

postrzegana jako cecha ludzi biednych i słabych, którzy szukają oparcia
w Bogu. W biblijnym Izraelu przeciwnie – zamożność uchodziła za nagrodę, którą Bóg obdarza swoich wyznawców. Sugestia szatana brzmi: nie
istnieje pobożność bezinteresowna.
Wystarczy na pobożnego i zamożnego człowieka sprowadzić biedę
i nieszczęścia, a wtedy rychło odwróci się od Boga, a nawet będzie
Mu złorzeczył. Również w aktualnej
sytuacji ta szatańska sugestia zdobywa sobie zwolenników, podkopując
same fundamenty wiary w Boga.

Niech będzie imię Pańskie
błogosławione
Bóg dopuścił próbę, którą zasugerował szatan. Nieszczęścia, jakie spad-

FOT. WIKIMEDIA COMMONS

reakcja Hioba potwierdza bezgraniczne zawierzenie Bogu: „Nagi
wyszedłem z łona matki i nagi tam
wrócę. Pan dał, Pan zabrał. Niech
imię Pańskie będzie błogosławione!”
(Hi 1,21). Tracąc majętność i bliskich, daje poznać, że wbrew wszystkiemu pozostaje Bogu wierny. Wychodzi zwycięsko z ciężkiej próby.
Nie dając żadnej satysfakcji szatanowi, świadczy, że są ludzie, którzy
czczą i wielbią Boga ze względu na
Niego samego, a nie tylko z lęku
przed Nim czy w podzięce za Jego
hojność i dary. Bóg, w przypowieściowej rozmowie z szatanem, chwali więc Hioba: „Nadal trwa w swej
prawości, choć mnie nakłoniłeś do
zrujnowania go, na próżno” (Hi 2,3).
Wówczas szatan uderza z nową
siłą: „Skóra za skórę. Wszystko, co

LATO 1I (102) 2020
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ły na Hioba, nie były dziełem Boga,
ale szatana, który otrzymał wyraźne
polecenie: „Oto cały majątek jest
w twej mocy. Tylko na niego samego
nie wyciągaj ręki” (Hi 1,12). Możliwości działania szatana są więc
ograniczone. Gdyby tak nie było,
świat stałby się jednym wielkim piekłem. Hiob ufał Bogu, a Bóg ufa, że
z tej ciężkiej próby Jego wyznawca wyjdzie zwycięsko. Nie wszyscy
mamy tak wielką siłę duchową, jak
Hiob, dlatego jedna z siedmiu próśb
Modlitwy Pańskiej brzmi: „I nie
wódź nas na pokuszenie”.
Wskutek wrogości szatana Hiob
gwałtownie traci wszystko: zwierzęta, domowników, dom i dzieci. Jego
położenie przypomina fizyczne i duchowe tsunami, bądź zarazę, która
zbiera śmiertelne żniwo. Mimo to

człowiek posiada, odda za swoje
życie. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci
w twarz będzie złorzeczył” (Hi 2,5).
Kolejna próba, przed którą ma stanąć Hiob, jest jeszcze cięższa. Obsypany od stóp do głowy złośliwym
trądem znalazł się na granicy życia
i śmierci. Wyrzucony poza obręb
społeczności i odizolowany od innych jak człowiek dotknięty zarazą,
siedzi na wysypisku śmierci i skorupą łagodzi swędzenie skóry i ból,
jaki go ogarnia. Miary opuszczenia
i samotności dopełniły słowa zbolałej żony: „Jeszcze trwasz mocno
w swej prawości? Złorzecz Bogu
i umieraj!” (Hi 2,9). Hiob wie, że
słowa te są spowodowane rozpaczą
graniczącą z obłędem i odpowiada
ze spokojem: „Mówisz jak kobieta
szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki
Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” (Hi 2,10). Nie skupia się na
swoim bólu, lecz niesie umocnienie
żonie, która bardzo tego umocnienia potrzebowała. W sytuacji
nieszczęścia i cierpienia postawa
współczującej miłości, pozbawionej wszelkiego egoizmu, jest szczególnie potrzebna.
Biblijna przypowieść nie przenosi nas już więcej w „zaświaty”.
Retoryczne pytanie Hioba jest skierowane nie tylko do jego żony, ale
do nas wszystkich – czytelników
i słuchaczy Księgi Hioba, wszczepionych w tę samą wiarę w Jedynego Boga. Pobożność jest czymś
zrozumiałym i łatwym w sytuacji
zdrowia, powodzenia i spokoju,
natomiast staje się prawdziwym
wyzwaniem wtedy, kiedy pojawiają
się przeciwności i nieszczęścia. Postawa starotestamentowego bohatera wiary zachęca do tego, abyśmy
w najtrudniejszym położeniu nie
tracili ducha. Jeszcze raz potwierdza się prawda, że nie wystarczy
wierzyć w Boga, lecz – co znacznie
trudniejsze – zawsze i w każdych
warunkach trzeba bezgranicznie
uwierzyć Bogu.
■
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Kryzys

szansą powrotu do

Z o. Wojciechem Kowalskim, jezuitą, duszpasterzem
młodzieży, autorem książki „Ukształtowany”,
rozmawiała Lucyna Słup.
Kryzys kojarzy się nam z czymś
trudnym, nieraz niezwykle trudnym, z bolesnymi, a czasem wręcz
tragicznymi, przeżyciami. Z kryzysami spotykamy się zarówno
w życiu osobistym jak i – co pokazuje ostatnia epidemia – w życiu
społecznym. Tymczasem Ojciec
mówi, że to właśnie w kryzysie zaczyna się duchowość. Co to znaczy?
Właśnie w trudnym doświadczeniu człowiek staje się prawdziwy i autentyczny. Jest wtedy odarty
ze wszystkich masek, jest bezradny i jako taki zaczyna wołać o pomoc. Jeśli jest mi trudno, to mam
szansę dotknąć takiego poziomu
pokory, który pozwala mi otworzyć się na Kogoś, kto może wejść
8
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w moją niemoc i wyprowadzić mnie
z niej – na Boga. Dopóki wszystko
toczy się dobrze, człowiek radzi sobie sam; nieraz to doświadczenie samowystarczalności może okazać się
złudne… Spada trwoga i do Boga.
Gdy doświadcza się swojej słabości,
serce otwiera się na Boga, wtedy On
wchodzi w otwarte serce i dokonuje cudów. Można się o tym przekonać np. czytając Biblię i obserwując
dzieje opisanych tam postaci.
Kogo Ojciec ma na myśli?
Myślę o wielu z nich, w tym chociażby o św. Pawle z Tarsu, który
przez całe życie zmagał się z jakąś
nieznaną nam trudnością. Mówił
o niej: „dany mi został oścień dla

ciała, wysłannik szatana, aby mnie
policzkował” (2 Kor 12,7). Św. Paweł pisze dalej: „Dlatego trzykrotnie
prosiłem Pana, aby [oścień] odszedł
ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział:
«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali»”
(2 Kor 12,8). Możemy też spojrzeć
na Stary Testament, na Jonasza, który zostaje połknięty przez wielką
rybę. Wydaje się, że już gorzej być
nie może, a tymczasem on właśnie

wtedy po raz pierwszy mówi szczerze do Boga, właśnie z pozycji pochłoniętego przez kryzys. Wcześniej
ucieka od Niego, nie chce przyjąć
swojej misji, nie dostrzega Bożej
obecności. Wszystko zaczyna się na
nowo, gdy jest mu źle. Albo możemy spojrzeć na Hioba, który cierpi
niewyobrażalnie i po ośmiu dniach
wreszcie „pęka”, a następnie wylewa
przed Panem wszystko, co mu się
nagromadziło przez dni cierpienia.
To staje się momentem przełomowym, co doprowadza go do doświadczenia czegoś nowego. Dalej,
Eliasz i jego słowa: „Zabierz moje
życie, nie jestem lepszy od moich
przodków” (1 Krl 19,4).
Różne są rodzaje kryzysów, ale
dla każdego z nas podstawowym
kryzysem jest ten wywołany przez
osobisty grzech. Mam na myśli
szczególnie doświadczenie skutków
grzechu, a więc czegoś, co zabiera
radość, siły do życia, wypełnia ser-

FOT. PIXABAY

Boga

Wiem, że Ojciec też ma takie
właśnie doświadczenie spotkania
z Bogiem, doświadczenie, które
przyszło w kryzysie…
Jako młody człowiek nie byłem
zainteresowany Panem Bogiem.
Zajmowałem się wieloma rzeczami
– grałem muzykę „punk rockową”,
ćwiczyłem karate, interesowałem
się buddyzmem. Szukając szczęścia
i radości, eksperymentowałem niemal ze wszystkim. I wtedy pojawił
się problem – był to mój osobisty
grzech, który do mnie przylgnął,
który mnie policzkował i upokarzał.
Oczywiście, wtedy nie nazywałem
mojego problemu „grzechem”, ale
odczuwałem go w braku sensu mojego życia, w pustce, w czarnych
myślach, w deprecjonowaniu siebie
samego… Ponieważ było mi bardzo ciężko, powiedziałem o tym
jednemu z moich przyjaciół. To był
starszy ode mnie człowiek, karateka, niewierzący zresztą. On mnie
wysłuchał i powiedział: „Wiesz co?
To są trudne sprawy, jezuici umieją
słuchać. Jedź do nich”. Nieco później
okazało się, że jezuici są w mieście,
w którym mieszkałem, o czym nie
wiedziałem. Poszedłem do nich
i tam znowu miała miejsce ważna
dla mnie rozmowa. Ksiądz, z którym
rozmawiałem o swoim problemie,
powiedział mi: „W Częstochowie
prowadzimy takie dobre rekolekcje. Jedź na nie!”. Pojechałem więc
na nie do Częstochowy, praktycznie tak, jak stałem, z całym moim
poplątanym życiem, bez wiary, bez
sakramentów... Przez pierwsze dni
bardzo się męczyłem. Wielokrotnie biłem się z myślami, czy by nie
wrócić do siebie, ale zdecydowałem
się zostać. I wreszcie czwartego dnia
stało się coś bardzo ważnego – mod-

ląc się w kaplicy, przeżyłem wielki
pokój, pokój którego świat dać nie
może. Dla mnie to był znak, że Pan
Bóg miłosierny nie stawia mi żadnych warunków. Doświadczyłem,
że On wchodzi w mój życiowy bałagan i mówi: „Kocham cię. Nic się
nie martw, poradzimy sobie razem”.
I to był początek powrotu do wiary?
Początek był wtedy, gdy zacząłem
wołać o pomoc, gdy zdecydowałem,
że jadę na te rekolekcje, a więc poszukując rozwiązania problemu, wszedłem w kontekst katolicki, zwróciłem
się w stronę Kościoła! W tamtym
czasie, czułem, że pojawiło się we
mnie zaufanie do przewodników,
którzy mi pokazywali drogę.
To, co stało się potem w Częstochowie, to była kontynuacja już
wcześniej podjętej drogi. To było
spotkanie z Bogiem miłosiernym,
który nie powiedział mi: „Wojtek,
najpierw się ogarnij, a dopiero potem pogadamy”, ale wszedł w moją
biedę. Chcąc scharakteryzować ofiarę Chrystusa, używamy nieraz pojęcia „kenoza”, czyli „uniżenie”. Kenoza polega na tym, że Bóg schodzi na
ziemię ze wszystkimi uwarunkowaniami, którym poddany jest rodzaj
ludzki, staje się – jak mówi jeden
z teologów – „trupem”, by wyciągnąć człowieka z „barłogu grzechu”.
Ja tego doświadczyłem – łaski, która
przyszła, gdy byłem na dnie. O tym
samym mówi św. Paweł: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze
obficiej rozlała się łaska” ( Rz 5,20).
Łaska rozlała się rzeczywiście obficie, bo przecież wkrótce podjął
Ojciec decyzję o wstąpieniu do
jezuitów…
Tak, to była łaska, która trwa do
dziś. Można ją porównać do zakochania. Gdy się człowiek zakocha
i gdy ma pewność, że to ta osoba,
wtedy po prostu podejmuje się decyzję o byciu razem. Na rekolekcjach przeżyłem niezwykłe poruszenie serca. Skoro ono przyszło ▶
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ce smutkiem i wstydem. Oczywiście
można w tym doświadczeniu uparcie trwać, ale można też zwrócić się
w pokorze do Pana Boga, odkryć
przestrzeń w sercu dla Tego, którego
się wcześniej lekceważyło.

dyktyn o. Anselm Grun pisze: „Przestań siebie ratować, gdy się coś wali.
Odpuść”. To nie znaczy: „Bądź bierny”, ale „Nie panikuj, nie histeryzuj,
nie katuj siebie złymi myślami, nie
uderzaj w Pana Boga, mówiąc, że to
On cię katuje”.
W trudnym czasie kryzysu każdy
radzi sobie najlepiej, jak potrafi. Aby
przejść przez kryzys, nieoceniony
staje się sakrament pojednania. To
wyciągnięta ręka Pana Boga, to kotwica rzucona w stronę człowieka.
Trzeba z niej skorzystać.

Jak się zachowywać, gdy jesteśmy
w kryzysie?
Jeden z ważniejszych kroków
to powierzyć swoje sprawy komuś,
komu się ufa. Ja tak właśnie zrobiłem – opowiedziałem o sobie mojemu przyjacielowi. To było pewne
zakwestionowanie siebie, swoich
planów i wizji, które jak widać zawiodły mnie na manowce. To było
wyjście na zewnątrz, ku komuś innemu. Trzeba pamiętać, że Pan Bóg
posługuje się ludźmi.
Bardzo ważna jest także ufność.
Bóg chce nam pomóc, ale potrzebuje naszej ufności. Gdy wołamy, On
przychodzi. Gdy było mi bardzo,
bardzo ciężko, wołałem do Boga
i On mi odpowiadał przez wydarzenia, które po sobie następowały
i słowa osób, do których się zwracałem. Razem z Nim rozpocząłem
drogę wyplątywania się ze wszystkich grzechów.
Św. Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, podał wiele wskazówek na czas
kryzysu. Jakie to są wskazówki?
O tym, żeby powiedzieć o swoim stanie komuś, już mówiłem…
Bardzo ważne jest to, by w czasie
kryzysu nie zmieniać decyzji przed
kryzysem podjętej. Gdy jest nam
trudno, szarpiemy się, szukamy
dróg wyjścia, jesteśmy skłonni, by
kwestionować nasze postanowienia
sprzed kryzysu. Nie należy tego robić. Gdy toniemy, nie pomoże nam,
że zaczniemy się nerwowo szarpać.
W jednej ze swoich książek bene10
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Jakie są duchowe owoce kryzysu?
Tym owocem jest bardziej świadome i głębsze przyjęcie siebie takiego, jakim się jest, a więc miłość
do siebie, a tym samym do innych.
Kryzys uczy miłosierdzia. Kryzys
nas demaskuje, pokazuje naszą
„pseudoświetność”, pokazuje, jak
traktujemy siebie i innych. Jest to
czas prawdy, który równocześnie
otwiera nas na Boga na głębszym
poziomie. Mistycy podkreślali, że
należy pozwolić trudnym doświadczeniom, by nas wewnętrznie przemieniały – by Bóg za ich pośrednictwem nas przemieniał. Kryzys jest
szansą, by zedrzeć z naszych serc
„rdzę”. Trzeba się na to zgodzić, by
dotrzeć gdzieś głębiej. I wtedy pojawia się pragnienie pójścia za Panem,
już nie w deklaracjach, ale w rzeczywistości.

FOT. ISTOCK
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◀ w kontekście chrześcijańskim,
w kontekście duchowości ignacjańskiej, to nad czym się miałem zastanawiać? Miałem wtedy 24 lata, ale
ta przygoda trwa do dziś – jestem
w zakonie już od 22 lat. I to jest jedna
z najpiękniejszych rzeczy, którą Pan
Bóg dla mnie przygotował. Mimo,
że z mojej strony, jako zakonnik,
nieraz okazywałem Panu niewierność i krnąbrność, grzesząc, to On
nie zrezygnował ze mnie.

Św. Paweł pisze: „nieszczęsny ja
człowiek” (Rz 7,24). Dlaczego nieszczęsny? Bo światło łaski pokazało
mu, jaki jest naprawdę. Dzięki kryzysowi mamy szansę, by zobaczyć
naszą biedę i naszą dwuznaczność
i powiedzieć: „Panie, Ty mnie nawróć, bo dopiero teraz widzę, na co
mnie stać”. Mamy zobaczyć nasze pogaństwo. W kryzysie mówimy: „Panie nawróć mnie”, bo wtedy widzimy
swoją nędzę i to, na co nas stać.
A jak można pomóc komuś, kto
przeżywa kryzys?
Myślę, że przede wszystkim swoją obecnością. Słów, które nierzadko banalizują sytuację, którą ktoś
przeżywa, nie potrzebuje nikt, bo
to tylko złości, doprowadza wręcz
do pasji osobę, która cierpi. Dobrze
ukazuje to biblijna historia Hioba, którego w cierpieniu pouczali
koledzy… Autentyczna przyjacielska obecność obok tego, kto cierpi,
mówi więcej niż słowo.
Potrzebujemy kryzysów?
Tak, żeby się nawrócić. Kryzys
jest szansą na głębsze doświadczenie Pana Boga i odkrycie tego,
o co chodzi w chrześcijaństwie.
A o co chodzi w chrześcijaństwie?
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mt 16,24).
■

Starość – czas
wzrastania?

O

kresowi starości towarzyszy
wiele różnorodnych doświadczeń i przeżyć, nawet krytycznych
momentów. Właśnie sposób przeżywania choroby i starości mówi wiele
o jakości naszego życia i bieżących
zadaniach, jakie przed nami stoją –
aby poprawić zdrowie i wzmocnić
ducha. Święty Jan Paweł II przekonywał, że trzeba patrzeć na starość
nie jak na klęskę, lecz jak na szansę
wzrastania w prawdziwej dojrzałości,
właściwej ludziom wierzącym.

Mocowanie się z różnymi
kryzysami
Sprawa szczęśliwego „przejścia”
z doczesności do wieczności należy
do wydarzeń ostatecznych. Poprzedza je walka z różnymi słabościami,
zaczynając od wzroku, słuchu i ruchu.
To są „organiczne” słabości, które dają
do myślenia. Lecz kryzys zaczyna się
wcześniej, z chwilą rozstania ze środowiskiem pracy (zawodowej). Człowiek gubi rytm życia. I zaczyna pytać o dalszy sens egzystencji. Ale ten
kryzys to nie klęska, lecz szansa, etap
z perspektywą.

Nadzieja na lepsze jutro
W życiu młodego i silnego człowieka dominuje naturalna pewność
siebie i optymizm. Ktoś taki czuje, że
jest panem samego siebie, że wszystkiemu podoła, wszystko przezwycięży. Przychodzi jednak etap, kiedy
siły słabną. Wtedy bieg życia można
porównać do rozlanej wody, trudnej
do zbierania. Pojawiają się niepokoje egzystencjalne i pytania metafizyczne. Nasila się nawet pytanie
o realność Boga.

FOT. PIXABAY
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Dar sakramentów
Oparcie się na Bogu żywym, jedynej prawdziwej miłości i nadziei,
może być wzmocnione łaską sakramentów, przewidzianych i dla słabych, i dla chorych. Medycyna potrafi zaradzić wielu dolegliwościom,
a nawet oddalić godzinę śmierci, ale
nie przywraca ludziom wewnętrznej
żywotności. Rola sakramentów, oleju
chorych i Komunii świętej, których
przyjęcie zwykle poprzedza wyznanie
grzechów, polega na przywracaniu
zdrowia fizycznego oraz siły duchowej.
Bez łaski Ducha Świętego, nazywanej
„mocą”, starość jest etapem bardzo
trudnym. Sakrament namaszczenia
świętym olejem jest przeznaczony
właśnie dla osłabionych wiekiem lub
chorobą. Ten sakrament jest dedykowany bardziej słabym niż chorym, raczej pro infirmis niż pro aegrotis. Czasem zapomina się o tym, iż chodzi tu
o dwa odmienne stany samopoczucia.
Nie zawsze występują razem, osłabienie nie oznacza choroby. Dlatego dla
słabych jest przewidziany olej święty, natomiast w poważnej chorobie,
niekiedy śmiertelnej, Kościół udziela
Najświętszego Sakramentu, Wiatyku,
będącego umocnieniem na ostatnim
etapie paschalnej drogi do nieba.

Praktykowanie modlitwy
W refleksji o środkach zaradczych
na kryzys w wieku sędziwym zwróćmy uwagę także na praktykowanie

modlitwy. Nie tylko tej szeptanej, pacierzowej, czy litanijnej – często zaniedbanej w sile wieku, przy zabieganiu
o wiele spraw. Nie chodzi o materialne
i ilościowe odrobienie zaległości. Bo takie samo-obciążenie może tylko zmęczyć i pomnożyć wyrzuty sumienia.
W trudach i dolegliwościach wieku ma szansę pojawić się inny, nowy
rodzaj modlitwy, nazwany „lamentacją”. Lamentacja nie jest zwykłą prośbą
czy błaganiem, ani rodzajem żalu lub
pretensji, lecz prawdziwie lamentem
duszy. Niekiedy dosłownie jest to jęczenie z bólu i udręki, przy jednoczesnym
zjednoczeniu serca z wolą Boga, bez
szemrania, bez buntu, bez złorzeczenia, bez pytania: dlaczego i za co.

Zakończenie
Jeśli ktoś odnawia w sobie wiarę
jako relację z Bogiem i umie modlić się lamentacją, to przezwycięża
chwile buntu i goryczy. Serce takiego
człowieka wypełnia duch pokoju i zawierzenia. Wtedy też odżywa w nim
maryjne „fiat”, aktualizuje się dar serca, czyli ofiarowanie samego siebie,
według szczególnego wzoru zawierzenia Syna Bożego: „Ojcze, w Twoje
ręce powierzam ducha mego”.
■
Załączony tekst, w wersji uzupełnionej, został wydobyty z autorskiej
publikacji pt. „Pod wieczór życia. Czas
mądrości, nadziei i zawierzenia”, Wydawnictwo Księży Marianów Promic,
Warszawa 2018 r.
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Nie ma drogi wyjścia.
Jest tylko droga
przejścia
Z Jackiem Weiglem rozmawiał Michał Krajski.
Może Pan coś o sobie powiedzieć?
Mam najwspanialszą żonę – Anię,
sześcioro dzieci oraz dwoje – w niebie. Nasz najstarszy syn ma 22 lata
i rok temu się ożenił, a najmłodszy ma
2 latka. Tak więc jest to duża różnica
wieku, do tego mamy w domu trójkę
nastolatków. Jestem z zawodu finansistą, skończyłem zarządzanie, moja
żona jest nauczycielem przyrody i moją prawą ręką. Porządkuje to, co ja rozpocznę. Edukacja z wartościami – oto
projekt, którym się zajmuję: pomagam
w zakładaniu szkół chrześcijańskich
w Polsce, zarządzam taką szkołą. Koordynuję działania Apostolskiego Ruchu Wiary, sieci dziesięciu wspólnot
erygowanej przez księdza kardynała
Kazimierza Nycza.

w szkole czy w pracy. Ważne jest, by
pojąć świat drugiej osoby, zrozumieć
jej emocje. Żeby nauczyć się komunikować, trzeba umieć słuchać. Potrzeba empatii. Uczę się tego, będąc
w małżeństwie od wielu lat.

Jak można podołać takim obciążeniom?
Tyle obowiązków rodzi olbrzymie trudności związane z tym, aby
każdemu dziecku poświęcić potrzebną mu uwagę. Jeden z kryzysów w naszej rodzinie polegał na
tym, że choć byłem z rodziną, to
wciąż przez telefon rozwiązywałem
problemy w podmiotach, za które
byłem odpowiedzialny. Wydawało
mi się, że skoro moja rodzina dobrze funkcjonuje, to poradzi sobie
bez mojej uważnej obecności.

Czy można tej umiejętności się
nauczyć?
Przeszliśmy z żoną roczny kurs
komunikacji. Uczyliśmy się czegoś,
czego powinno się uczyć od szkoły podstawowej, a najlepiej – od
przedszkola. Chodzi o umiejętność
porozumiewania się, współpracy
w zespole, wypełniania swojej funkcji, relegowania obowiązków na innych. Chodzi o uniwersalne umiejętności, które dzisiaj są konieczne
na przykład w biznesie, ponieważ
to właśnie one sprawiają, że możemy osiągać założone cele, rozumieć
członków zespołu, spierać się, wyciągać wnioski, szukać wspólnych rozwiązań. Obecnie jest to ważniejsze
niż wiedza encyklopedyczna. Jeszcze
sto lat temu wiedza była na wagę złota, bo dostęp do niej był ograniczony.
Dzisiaj, dzięki wyszukiwarce internetowej, możemy dowiedzieć się znacznie więcej, niż możemy przyjąć. Liczy
się więc obecnie raczej umiejętność
krytycznego myślenia i dzielenia się
tym, co umiemy.

To był błąd?
Dopiero z czasem zrozumiałem,
że skoro żona i dzieci to dla mnie najważniejsze osoby, to muszę być dostępny dla nich na 100% i całą swoją
uwagę skupić na ich potrzebach i ich
przeżyciach. Nie chodzi jedynie o to,
by wiedzieć, co tam właśnie dzieje się

Czy wystarczy tylko zdawać sobie
z tego sprawę?
Na tym trzeba pracować, dlatego
stale to robię, wykorzystując każdą chwilę, jaką spędzam z najbliższymi. Teraz mam wyodrębniony
czas dla żony i każdego z sześciorga
moich dzieci. Jest to dla mnie świę-
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ty czas, podczas którego staram się
nie odbierać telefonów, z wyjątkiem
może telefonów od najbliższej rodziny. Staram się zwracać uwagę na
to, co jest ważne dla drugiej osoby.
Jeśli mój syn kocha piłkę nożną,
to staram się kibicować mu, grać
z nim, interesować się jego obuwiem
sportowym i treningami, bo to jest
ważne dla niego, choć dla mnie te
tematy nie są ważne.
Jak zdobywać te umiejętności?
Nauczyłem się postawy słuchania
po doświadczeniach w relacji ze swoim najstarszym synem. Gdy był nastolatkiem, uważałem, że trzeba trzymać
go tzw. twardą ręką. Inne stanowisko
miała moja żona, która uważała, że
powinniśmy zadbać, aby dzieci miały łatwiejsze dzieciństwo. To powodowało napięcia między nami, wręcz
kryzys. Ja dyscyplinowałem i narzucałem swój punkt widzenia, ale traciłem
przez to więź emocjonalną z moim synem, a moja żona miała z nim dobry
kontakt, bo z nim współodczuwała.
Irytowało mnie, że różnimy się z żoną
co do metod wychowawczych. Mój
mentor, kiedy mnie wysłuchał, oznajmił, że to ja mam problem. Dotąd sądziłem, że to mój syn jest problemem,
a on uświadomił mi, że problematyczne jest właśnie moje postępowanie.
Nadszedł czas, aby zrozumieć nasto-

latka, jego etap rozwoju, nadszedł czas
bycia razem, a nie dyscypliny i wymagań. One zwielokrotniały jego bunt,
który sprawiał, że wręcz nie chciał zostać w naszej rodzinie.
Co wtedy się zmieniło?
Aby odbudować relację z synem,
postanowiłem wejść w jego świat. Jeśli interesowały go gry, grałem z nim,
jeśli nagłośnienie, o tym właśnie słuchałem. Zamiast powtarzać: „Zrób to,
zrób tamto, weź się ogarnij”, zacząłem
mówić: „Cieszę się, że wstałeś, dziękuję, że zostałeś z twoim młodszym
bratem, że angażujesz się we wspólnotę”. Przez wszystkie moje gesty i słowa
formułowałem przekaz: „Kocham cię
synu, bo jesteś synem, a nie dlatego, że
coś robisz”. Myślę, że byłbym go stracił, gdybym nie przeszedł tego kryzysu związanego z oczekiwaniami, jakie
miałem wobec nastolatka.
Młodsze dzieci skorzystały z tego,
czego nauczył się ojciec?
Teraz wykorzystuję tę wiedzę wobec trójki nastolatków, jaką mam.
Nasz średni syn tańczy rap, chodzę
na jego pokazy akrobatyczne, skaczę
na występach jego ulubionych zespołów. On w ten sposób dostaje komunikat: „synu, jesteś dla mnie ważny”,
„twoje zainteresowania są dla mnie
ważne, chcę, żebyś je rozwijał”. Cały

Kryzys można więc wykorzystać
jako okazję do rozwoju.
Chińskie słowo „kryzys” jest złożone z dwóch słów: „szansa” i „zagrożenie”. Na początku wydawało mi się,
że małżeństwo służy zaspokojeniu
potrzeb własnych a nie drugiej osoby.
Oczekiwałem, że to żona się zmieni,
ją obarczałem odpowiedzialnością
za nasze problemy. To było bardzo
niedojrzałe. W końcu zobaczyłem,
że muszę zwracać uwagę na to, co ja
wkładam do małżeństwa. Zrozumiałem, że kiedy ja się poprawiam, ona
jest szczęśliwsza i wtedy szczęśliwsi
jesteśmy oboje. Moja żona jest otwarta na zmiany i mam ten niezwykły przywilej, że z taką żoną właśnie
jestem. Mnie znacznie trudniej to
przychodzi. Złe nawyki nie są łatwe
do pokonania, dla mnie zmiana to
długi proces.
Druga część chińskiego znaku
oznaczającego kryzys to „zagrożenie”.
Jeśli traktujemy sytuacje kryzysowe wyłącznie jako zagrożenie,
to wtedy się boimy i ich unikamy.
A można podchodzić do nich jako
do czegoś twórczego. Udało nam się
to z żoną osiągnąć jednak dopiero
dzięki kilku poważnym kryzysom,
podczas których pojawiała się myśl:
„dobrze by było, gdyby ten związek
się zakończył”. To rozbijało naszą
jedność, sprawiało, że szukaliśmy
problemów, a nie rozwiązań. Kluczowym zdaniem, które usłyszeliśmy

od naszego mentora, było wówczas:
„Nie ma drogi wyjścia. Jest tylko
droga przejścia”. Sformułowanie „nie
ma drogi wyjścia” znaczy: „nie bierzemy rozwodu w ogóle pod uwagę”.
Sprawiało to, że w momentach kryzysowych klękaliśmy przed Bogiem,
mówiliśmy, że jesteśmy bezradni.
Wprawdzie pojawiały się emocje
w rodzaju: „nie lubię tej drugiej osoby”, jednak Bóg wchodził w te problemy. Doświadczyliśmy, że małżeństwo
jest rzeczywiście węzłem potrójnym,
w którym jestem ja, żona i Chrystus,
gdzie On jest gwarantem, że będziemy
razem. To się okazało dla nas prawdziwe. Powtarzam: nie chodzi o frazes,
o jakąś historyjkę, ale o fakt.
Mówił Pan o jeszcze innych godzinach próby?
Było trudno, kiedy nastąpiło poronienie przez nas dwójki dzieci.
W sercu mieliśmy pytanie: „Boże,
chcieliśmy mieć sześcioro dzieci”.
A tu jedna strata, potem druga… Pojawiały się wątpliwości, czy przyczyną
straty nie było nasze niedopatrzenie,
może powinniśmy odwołać wycieczkę… Może mogliśmy lepiej przeżyć
tę ciążę… Czy nie zgrzeszyliśmy…
Wówczas uklęknęliśmy przed Bogiem, a moja żona powiedziała z serca za Hiobem: „Bóg dał, Bóg zabrał.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione”. To było niezwykłe. Mieliśmy
w sercu nie tyle radość, bo trudno
w takiej sytuacji się cieszyć, ale pokój.
Przyszła pewność, że Bóg zatroszczy się o nasze potomstwo, czuwa
nad wszystkim i jest obecny nawet
w tych naszych problemach. Przeszliśmy jednak ten kryzys, błogosławiąc
w nim Boga. Tym bardziej jesteśmy
wdzięczni za nasze pozostałe dzieci.
Tym bardziej jesteśmy świadomi, że
nasze dzieci to nie jakiś obowiązek
i ciężar, ale dar od Boga. Dwa lata
temu przyszedł na świat Andrzejek.
Tak więc, chciałbym na końcu powtórzyć to, co usłyszałem od mojego
mentora: „Nie ma drogi wyjścia. Jest
tylko droga przejścia”.
■
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czas staram się patrzeć na silne strony moich dzieci, a nie szukać słabych. Kiedy wracam z wywiadówki,
to pierwsza rozmowa dotyczy tego,
co udało im się osiągnąć: „Super ci
poszło na WF-ie. O, widzę, że masz
5 z informatyki, z czego dokładnie?
Cieszę się, że sobie z tym radzisz”.
Słabości są na drugim planie. Wtedy
mogę przejść na przykład do 2 czy
1 z matematyki. Łatwiej się wtedy
dziecku otworzyć na to, bo widzi, że
je najpierw doceniłem.

dr Aleksandra Tomaszek
Warszawski Uniwersytet
Medyczny/Wydział Nauk
o Zdrowiu

C

ierpienie w wyniku silnie stresującego zdarzenia, jakim jest choroba, może przynosić zróżnicowane
efekty. Zdarzają się ludzie, u których
w następstwie kryzysu życiowego
obserwuje się aspekty wzrostu osobistego. U takiej osoby może zmienić
się system wartości. Rodzina, bliscy,
przyjaciele, codzienne małe wydarzenia stają się najważniejsze i usuwają na
dalszy plan to, co było istotne wcześniej. Stawiane są nowe cele, zwiększa
się poczucie własnej sprawczości, skuteczności i siły. Jednostka rozwija swoje umiejętności radzenia sobie w zróżnicowanych sytuacjach oraz przetrwania w warunkach skrajnie niecodziennych i trudnych. Życie jest bardziej doceniane i przeżywane w sposób
znacznie mocniej świadomy. U niektórych osób obserwuje się wyostrzenie przekonań religijnych, filozoficznych, egzystencjalnych, a nawet mocne ukierunkowanie w stronę wiary
i obrzędów duchowych. Jan Paweł II
w Liście z okazji Trzeciego Światowego Dnia Chorego napisał: „Czyż
nie należy uznać, że nasza cywilizacja winna uświadomić sobie, że
pomimo licznych osiągnięć pozytywnych, z wielu względów jest cywilizacją chorą i źródłem głębokiego schorzenia człowieka? Jest chora
z powodu rozwiniętego egoizmu,
z powodu indywidualnego utylitaryzmu, często propagowanego jako
model życia, z powodu negacji lub
obojętności, która nierzadko jest
okazywana transcendentnemu przeznaczeniu człowieka oraz z powodu
kryzysu wartości duchowych i moralnych, których tak bardzo niepokoi
14
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Cierpienie – miejsce utraty wiary
czy wzrastania w wierze?

ludzkość. Patologia duchowa jest tak
samo niebezpieczna jak patologia fizyczna i obydwie oddziałują na siebie”. Choroba i umieranie zawsze były,
są i będą procesami ludzkimi, w których w grę wchodzi człowiek jako
integralna całość. Nie można tu rozdzielić człowieka na dwie części: ciało i duszę. Nie można leczyć ciała,
nie lecząc duszy. To jeden człowiek
i tak jak potrzebuje, by leczyć jego
ciało, tak samo potrzebuje leczyć
swoją, jakże w tym czasie obolałą,
duszę. Już Platon zauważył, że „szaleństwem byłaby chęć leczenia tylko
ciała, bez leczenia duszy”. Słowa te
odnoszą się do wszystkich poczynań
medycyny, do onkologii szczególnie,
a do opieki i medycyny paliatywnej
bezwzględnie. Istotnym elementem
przygotowania do śmierci jest opieka duszpasterska. Obecność kapłana
w zespole terapeutycznym pozwala
na spełnianie potrzeb natury duchowej. Opieka ta pozwala choremu
na przygotowanie się do śmierci.
Kapłan pomaga pacjentowi odnajdywać się we własnej wierze, daje
nadzieję i wsparcie.
Celem opieki duszpasterskiej jest:
■ nawiązanie kontaktu z chorym, na
tej podstawie udzielanie pomocy,

■ zapewnienie akceptacji swojej choroby,
■ wspólne poszukiwanie rozwiązań
problemów, nie tylko egzystencjalnych,
■ chrześcijańska interpretacja sensu cierpienia, śmierci,
■ udzielanie sakramentów świętych.
W Ośrodku Hospicjum Domowe, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów, zwraca się uwagę na
znaczenie obecności kapłana wśród
chorych. W nawiązaniu do etapów
reakcji na chorobę – ksiądz utwierdza pacjenta w przekonaniu, że jego
życie ma sens, że przeżył wiele dobrych chwil. Daje możliwość wspólnej analizy Ewangelii, zapewnienie
o życiu wiecznym – co uspokaja
chorego, potwierdza sens cierpienia.
Kapłan, podobnie jak każdy inny
członek zespołu, pełni rolę aktywnego słuchacza, zmniejsza swoją
obecnością lęk i niepokój u pacjenta. Z obserwacji niepokoju wynika,
że rozmowy na tematy związane ze
śmiercią, życiem wiecznym, nadziei
przyszłego życia, spotkania z miłosiernym Ojcem – zmniejszają bunt
chorego wobec Boga.
Potrzeby duchowe chorych są
różne. Często pytają oni o sens życia
w obliczu poważnej choroby, sens
cierpienia i bólu, doszukują się swojej
winy w pojawieniu się choroby, życie
pozagrobowe, o sam moment śmierci.
Dokonują analizy swojego życia w kategoriach dobra i zła. Towarzyszenie
w agonii, modlitwa, zapalona świeca – podtrzymują nadzieję chorego.
Nadzieja i umiejętne podtrzymywanie jej zapobiega: izolacji psychicznej,
odczuwaniu przez pacjenta osamotnienia, braku wsparcia. Zmniejsza
objawy fizyczne, potwierdza ważne
dla samego pacjenta przekonanie, że
przebyte życie miało sens, że rodzina
poradzi sobie po śmierci chorego. ■

Lucyna Słup, Duchowość matki. Poradnik,
Wydawnictwo M

Aneta Liberacka, 30 scen z życia Maryi,
Wydawnictwo Stacja7

P

K

ani Lucyna Słup, stała
współpracowniczka
naszego kwartalnika, która przeprowadza wywiady z naszymi gośćmi i pisze teksty „Z głowy do
serca”, jest autorką książki
skierowanej zwłaszcza do
mam, choć jej przesłanie
jest uniwersalne. Pokazuje
bowiem, jak chrześcijanin powinien radzić sobie
w trudnych sytuacjach.
„Duchowość matki” powstała na bazie „Listów Matki” Anny Augustyn, matki
dziewięciorga dzieci, która całe życie spędziła w pewnej
podkarpackiej wsi. To stamtąd, w latach 60. i 70. XX w.,
pisała do swoich dorosłych dzieci, dzieląc się swymi wątpliwościami i trudnościami, które starała się przeżywać
z wiarą. Tych ostatnich zaś jej nie brakowało: od borykania
się z powojenną biedą, po pożar domu, w którym straciła
całoroczne plony, przez śmierć dziecka, po trudne relacje
z mężem. Anna, pomimo tych wszystkich doświadczeń,
pozostawała jednak zawsze osobą pogodną. Pani Lucyna
Słup, psycholog z zawodu, podjęła się wielkiej pracy wyciągnięcia z listów pewnych wskazówek, które mogą pomóc współczesnym matkom i wszystkim ludziom wierzącym dojść do świętości. Uporządkowała je w pewne grupy
tematyczne: „macierzyństwo otwarte na wieczność”, „tożsamość matki”, „wychowawcze drogowskazy”. Opracowała też na podstawie korespondencji Anny Augustyn
z dorosłymi dziećmi „Dekalog matki” – dziesięć zasad,
z których może skorzystać każdy we własnym życiu duchowym. 10. wskazanie mówi chociażby: „Przykładem,
ofiarą, modlitwą i życiem świętym wspierajmy jedni drugich”. Wielką zaletą „Duchowości matki” jest właśnie jej
niezwykle praktyczny układ. Książka ta to nie zbiór teoretycznych rozważań, ale opis konkretnych przykładów
i wnioski wyciągane na ich podstawie. Każdy rozdział
kończy się tzw. kwadransem dla ducha. Składają się na
niego m.in. propozycja modlitwy osobistej i pytania do
refleksji. Wszystkim Czytelnikom „Z Niepokalaną” serdecznie polecamy tę lekturę – bogactwo treści nie tylko
dla kobiet.
■
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Duchowość na czas kryzysu
– nie tylko dla kobiet
atolicka zasada mówi, że „o Maryi nigdy dosyć”. To prawda, ale
z powodu wielu książek,
odczytów, kazań trudno
jest powiedzieć na ten temat coś nowego, co w dodatku skłoni nas do modlitwy i naśladowania Niepokalanej. Pani Anecie Liberackiej to się udało za
sprawą powiązania rozmyślań nad Pismem świętym z historiami konkretnych kobiet. W ten sposób otrzymaliśmy 30 medytacji,
z których każda bazuje na fragmencie Ewangelii. Dobrze znamy te fragmenty, są często czytane w kościołach
i może nam się nieraz wydawać, że wiemy o nich wszystko. Tymczasem Autorka odczytuje je w kontekście doświadczeń, najczęściej trudnych, kilku kobiet. Podzieliły
się nimi: Renata Chruściel, Alicja Samolewicz-Jeglicka,
Dorota Smoleń i Judyta Syrek. Dla przykładu w scenie 2.,
na samym początku, możemy jeszcze raz przypomnieć
sobie o wyznaniu Maryi: „Oto ja służebnica Pańska”,
o wielkim zawierzeniu Niepokalanej i Jej wierze w słowa
anioła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Następnie
otrzymujemy scenę z życia Agaty Mróz, która daje świadectwo swojej choroby szpiku i historii własnej ciąży,
o której dowiedziała się tuż przed przyjęciem chemioterapii. Lekarze radzili jej zabić dziecko, ale ona wypowiedziała własne „fiat”, urodziła zdrowe dziecko, choć niedługo
później sama zmarła. Na końcu tej medytacji znajduje się
modlitwa do Maryi, aby miała w opiece wszystkie matki,
zwłaszcza te, których życie dziecka jest zagrożone, żeby
miały odwagę wybrać życie. Książka Pani Anety Liberackiej to, jak informuje wydawca, „niezbędnik bliskości
z Maryją”. Nie jest to tylko reklamowe hasło, bo przechodząc przez kolejne sceny z życia Maryi, Czytelnik uczy się
patrzeć na swoje problemy tak jak Niepokalana. Odkrywa,
że Maryja była człowiekiem jak każdy z nas, miała swoje
trudności, kłopoty, a nawet wątpliwości, ale pokonywała je dzięki swojej niezachwianej wierze. Warto, abyśmy
o tym pamiętali, bo mamy nie tylko czcić Niepokalaną,
ale także Ją naśladować.
■

Książki do kupienia na stronie www.marianum.sklep.pl
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Z ks. Dmitrijsem
Artjomovsem MIC
rozmawiał Michał
Krajski.
Od kiedy myślał Ksiądz o kapłaństwie?
Księdzem chciałem zostać od
wczesnego dzieciństwa. Już jak chodziłem do przedszkola w latach 80.,
kiedy Kościół nie miał jeszcze pełnej wolności, ale trwała odwilż i nie
było takich prześladowań jak wcześniej, poszedłem kiedyś z babcią do
kościoła. Pamiętam, że zapytałem
wówczas babci, kim jest ten pan
w takich dziwnych szatach. Odpowiedziała mi, że to „król”. Stwierdziłem wówczas, że też chcę być
„królem”. Od tego czasu starałem się
naśladować to, co zobaczyłem. Bawiłem się więc, że jestem księdzem,
chociaż nie wiedziałem nawet, co to
dokładnie znaczy. Potem, kiedy trochę wyrosłem, przeszło mi to.
Jak więc to się stało, że zgłosił się
Ksiądz do seminarium duchownego?
Kiedy skończyłem szkołę średnią, złożyłem papiery jednocześnie
na politechnikę i do seminarium
diecezjalnego w Rydze. Kierowała
mną myśl: „Gdzie mnie przyjmą,
tam pójdę”. Dostałem się do obydwu, więc musiałem zadecydować.
Wówczas wstąpiłem do seminarium, ale wciąż nie wiedziałem do
końca, co chcę robić w życiu.
Jak doszło do tego, że został Ksiądz
marianinem?
Nie myślałem wówczas o życiu
zakonnym. To był rok 1999 r. i tak
się złożyło, że obchodzono wówczas
75. rocznicę obecności marianów
na Łotwie. Wtedy wszystkim klerykom sprezentowano „Dziennik”
Jerzego Matulewicza, odnowiciela
Zgromadzenia Księży Marianów.
To było nowe tłumaczenie na język
16
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Iść wszędzie
z Dobrą Nowiną
łotewski. „Dziennik” przeczytałem
po prostu jako kolejną pobożną
lekturę, ale z tyłu znalazłem adres
marianów, a dokładnie prowadzonej przez nich parafii w Welonach.
Poszedłem wówczas do swojego ojca duchownego, którym był
ks. Wiktor Pentjusz, też zresztą marianin, o czym nie wiedziałem. Zapytałem go wówczas, co znaczą litery „MIC” po nazwisku i co to jest ten
zakon marianów. Kiedy powiedział
mi, że „MIC” to nie tytuł naukowy,
tylko znak przynależności do Zgromadzenia, narodził się we mnie pomysł, żeby wstąpić do zakonu.
Czy Ksiądz Wiktor namówił Księdza do zostania marianinem?
Skądże. Ks. Pentjusz nie był wówczas wcale przekonany do tego pomysłu i powiedział, żebym wstrzymał się

z decyzją. Okazało się jednak, że w mojej rodzinnej parafii wikarym jest
także marianin ks. Piotr Sroka, który
akurat przez 5 lat posługiwał na Łotwie. Przez zbieg różnych okoliczności pracował nie w parafii mariańskiej,
ale diecezjalnej. Ówczesnym proboszczem był ks. Edward Pawłowski, obecnie biskup. Porozmawiałem wówczas
z ks. Sroką o tym, że też chciałbym
być marianinem. Ks. Sroka powiedział, że nie ma na co czekać. Przyjął
mnie wówczas śp. ks. Jazeps Sitnieks,
ówczesny prowincjał. Jako, że ukończyłem pierwszy rok seminarium,
zwolniono mnie z postulatu, poszedłem prosto do nowicjatu i zostałem
u marianów. W 2008 r. zostałem wyświęcony na księdza i od tego czasu
posługuję wciąż w tej samej parafii,
w Daugavpils, jako wikary. Jestem też
przełożonym domu zakonnego.

Ks. Dmitrijs zaprasza na herbatę
po Mszy świętej

Czy łotewska pobożność różni się
od polskiej?
Niespecjalnie. Trzeba pamiętać,
że diecezja w której posługuję, to
Jaka jest specyfika tej parafii?
Parafia ta jest bardzo szczególna.
O ile bowiem w Welonach i Rezekne mieszkają sami Łotysze, o tyle
w Daugavpils żartujemy sobie, że
mamy trzy parafie w jednym, bo są
tu aż trzy grupy językowe – łotewska, polska i rosyjska. Samo miasto
jest najbardziej rosyjskojęzycznym
miastem ze wszystkich miast Łotwy.
90% mieszkańców jest rosyjskojęzyczna. Nie znaczy to, że są Rosjanami, bo jest wielu Białorusinów
i Polaków. Mamy nawet polskojęzyczne gimnazjum. Ciężko nawet
powiedzieć, która z tych grup jest
największa, bo są liczebnie bardzo
zbliżone do siebie. Msze są odprawiane w trzech językach, kazania są
mówione w trzech językach. Przed
Bożym Narodzeniem odprawiamy
dwie Wigilie, z liturgią po polsku
i po łotewsku, ale za każdym razem
z kazaniem w języku rosyjskim, bo
ten język rozumieją wszyscy.
Czy takie zróżnicowanie wiernych
nie rodzi konfliktów?
Na początku istnienia parafii,
kiedy kościół został dopiero konse-

Wszystko zaczęło się w 1923 r.
Dwaj księża z Łotwy, Benedykt
Skrinda, proboszcz z Balvi i Bronisław Valpitrs, zgłosili się do abpa
ryskiego Antoniego Springowicza
z prośbą, że chcieliby zostać zakonnikami. W tym czasie istniała już
niepodległa Łotwa, ale na terenie
kraju nie było żadnego zakonu, bo
władze carskie wszystkie zlikwidowały. Jako że arcybiskup znał ks. Jerzego Matulewicza MIC z Akademii
Duchownej w Petersburgu i wiedział, że ks. Matulewicz, już wówczas biskup, odnowił Zgromadzenie Księży Marianów, to zaproponował obu księżom wstąpienie do
marianów. Chociaż ks. Valpitrs chciał
wstąpić do salezjanów, a ks. Skrinda do kapucynów, zgodzili się posłusznie na tę propozycję.

Ks. Andris celebruje Mszę Wigilii Paschalnej

dawne Inflanty. Tutaj nawet teksty Godzinek czy Gorzkich Żali są
wiernie przetłumaczone z języka
polskiego.
W ilu obecnie miejscach pracują
marianie na Łotwie?
W tej chwili marianie prowadzą
trzy parafie na Łotwie: w Welonach, w Rezekne i od 2006 r. w Daugavpils. Polacy nazywają to miasto
„Dyneburg”.
Jaka jest historia posługiwania
marianów na Łotwie?

Czy ks. abp Springowicz kierował
się tylko znajomością z ks. Matulewiczem?
Niektórzy historycy uważają, że
to był „szczęśliwy błąd” arcybiskupa,
którym, obok wszystkich innych motywów, kierowało także przekonanie,
że Zgromadzenie Księży Marianów
jest utwierdzone na prawie diecezjalnym. Czyli mówiąc krótko – będzie miał nad nim władzę. Dopiero
po czasie arcybiskup dowiedział się,
że działa ono na prawie papieskim,
a więc podlega bezpośrednio papieżowi. Właśnie w 1923 r. obaj księża ▶
LATO 1I (102) 2020

17

M IS JE Z NIE POKA LA NĄ – ŁOTWA

krowany, parafianie próbowali się
dzielić na grupy. Starali się o to, by
prawa strona kościoła była zajmowana przez Łotyszy, a lewa przez
Polaków. Proboszcz ks. Andris Sevels sprzeciwił się temu, chcąc od
początku tworzyć poczucie jedności. Teraz w parafii nie widać nacjonalistycznych nastrojów. W naszym mieście poza katolikami
mieszka dużo prawosławnych, starowierców (prawosławnych starszego obrządku), a także, choć zdecydowanie mniej, luteran. Jest to
dobre środowisko, aby kultywować
miłość bliźniego mimo różnic.

M ISJE Z NIE POKA LA NĄ – ŁOTWA

◀ udali się do Mariampola na Litwie,
wstąpili do nowicjatu i w lutym 1924 r.
wrócili na Łotwę.
Co działo się później?
Abp Springowicz wydzielił im
wówczas parafię w Welonach. Była
to bardzo zaniedbana placówka.
Stał tam opuszczony klasztor po
bernardynach, doszczętnie zniszczony. Tylko jego niewielka część
nadawała się jeszcze do użytku. Kiedy odbyło się uroczyste przekazanie
parafii marianom, wierni dziwili się,
kim oni są, bo wielu z nich już nie
pamiętało, kim są zakonnicy.
Czy obaj marianie pozostali w Welonie?
Ks. Valpitrs został skierowany na
dalsze studia na Litwę, natomiast
ks. Skrinda pozostał na miejscu jako
przełożony klasztoru i proboszcz.
Niedługo potem do pomocy przyjechał ksiądz z Litwy, ale szybko wrócił, bo nie znał języka.
Jak dalej rozwijało się Zgromadzenie na Łotwie?
Już po kilku latach zaczęli się zgłaszać pierwsi kandydaci, zarówno do
bycia księżmi, jak i braćmi zakonnymi. O ile w 1924 r. było tylko dwóch
marianów Łotyszy, o tyle w 1942 r.
było już ich ponad 30, wśród których
większość stanowili bracia zakonni.
W tym samym roku powstała prowincja łotewska, ale niestety jedynie
formalnie. Wojna, a potem okupacja
sowiecka, spowodowały, że realnie
nie mogła funkcjonować. Zakony
znowu zostały zdelegalizowane, a zakonnicy musieli się ukrywać.
Jak w tej sytuacji odnaleźli się marianie?
Ci marianie, którzy byli księżmi, działali w różnych parafiach,
udając księży diecezjalnych i zachowując łączność między sobą.
Natomiast bracia zostali rozproszeni. Niektórzy wrócili do domu, inni
podjęli się pracy kościelnych, orga18
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nistów, pomocników przy parafii,
a jeszcze inni zajęli się zwykłą pracą
zarobkową. Niestety losy większości z nich są nieznane. Wynika to
z tego, że cała dokumentacja zakonu została zniszczona z obawy
przed represjami.
Jak II wojna światowa odbiła się na
marianach na Łotwie?
Wojna przyniosła ze sobą męczeństwo łotewskich marianów. Tutaj szczególnie trzeba wspomnieć
Sługę Bożego ks. Janisa Mendriksa
MIC. Już jako młody chłopak wstąpił do marianów i po święceniach
został najpierw wikarym, a po kilku
latach proboszczem parafii Ostrone
obok Welon. Kiedy podczas okupacji niemieckiej w okolicy został
zastrzelony niemiecki urzędnik,
ks. Mendriks odmówił mu pochówku katolickiego. Zrobił to ze względu na to, że ten żył w konkubinacie,
ale władze okupacyjne odebrały to
jako działalność antypaństwową.
Zaczęło się wówczas jego prześladowanie. Musiał najpierw uciekać
do innej parafii, potem do innej
części Łotwy, aż skończyła się wojna i mógł pracować jak dawniej.
W jaki sposób dokonało się męczeństwo ks. Mendriksa?
W 1950 r. władze komunistyczne aresztowały go pod zarzutem, że
Kościół pw. św. Michała
Archanioła w Welonach

działa przeciwko władzy i skazały go
na karę łagru w Workucie (Rosja).
W 1953 r., kiedy umarł Stalin, więźniowie spodziewali się amnestii,
a przynajmniej złagodzenia reżimu
w łagrach. Gdy to nie nastąpiło, zarządzili strajk. 1 sierpnia tego roku
władze obozu ogłosiły, że siłowo
spacyfikują zbuntowanych więźniów. Wówczas ks. Mendriks powiedział, że musi być wśród tych,
którzy będą umierać. Zginął jako jeden z pierwszych, zastrzelony przez
żołnierzy. Według zeznań świadków, które zostały potwierdzone na
piśmie, przed śmiercią udzielał rozgrzeszenia innym. Znał swoich towarzyszy, wśród których posługiwał
jako kapłan. Zawsze miał przy sobie
papierośnicę, w której przechowywał Najświętszy Sakrament.
Z jakimi problemami borykają się
dzisiaj księża marianie na Łotwie?
Problemy są te same, co gdzie
indziej: brakuje rąk do pracy, spada
liczba wiernych, do tego dochodzi
bieda. Nie poddajemy się jednak,
ale wręcz przeciwnie – mamy przekonanie, że jako marianie musimy
pracować więcej od innych. Uważamy, że musimy iść wszędzie z Dobrą
Nowiną. Przejawem tej postawy jest
przez nas częste jeżdżenie z rekolekcjami wszędzie tam, gdzie tylko jest
taka wola i potrzeba.
■

PE ŁNA ŁA S K I

Patronka naszych
wyborów

D

roga życia nie zawsze jest prosta i łatwa, ale czasami
kręta i wyboista. Nieraz stajemy na bolesnym skrzyżowaniu, kiedy musimy dokonać wyboru, którędy iść dalej. Tak naprawdę tym właśnie jest kryzys – bolesnym czasem rozeznania i wyboru. Od nas zależy, jakie będzie nasze
życie po kryzysie. Jeśli otworzymy się na Boże prowadzenie, wtedy trudny czas kryzysu zaowocuje czymś dobrym.
Maryja jest Patronką naszych wyborów, ponieważ
Ona sama doświadczyła kryzysu, w którym otworzyła się na nowe i piękne życie zaproponowane Jej przez
Boga. W sposób szczególny widzimy to w czasie Zwiastowania. Czego nas uczy przykład Maryi?

FOT. PIXABAY

Ks. Janusz Kumala MIC

w każdym momencie życia. To tylko szatan nam podpowiada myśli o tym, że Bóg nas opuścił, że się nami
nie interesuje. To diabelskie kłamstwo, które utrudnia
nam dobre wykorzystanie czasu kryzysu.
Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Choćbyśmy czuli się zmiażdżeni trudnościami, to świadomość Bożej obecności pozwoli nam powstać i iść dalej
Bożą drogą, dokonać właściwego wyboru.

Pełna łaski

Nie bój się

Archanioł Gabriel powiedział do Maryi, że jest „pełna łaski”, czyli jest umiłowana przez Boga, napełniona
Jego miłością od pierwszej chwili swego istnienia. Od
początku kochana przez Niego darmową i bezinteresowną miłością, wybrana i przeznaczona, aby zostać
Matką Syna Bożego. O takim swoim powołaniu Maryja dowiaduje się w czasie Zwiastowania.
Bóg obdarza miłością każdego człowieka i przygotowuje go do misji, którą mu proponuje. Uzdalnia do
podejmowania decyzji zgodnie z Jego wolą, także wtedy,
gdy przychodzi czas rozeznawania i wyboru. W takim
„kryzysowym” czasie Bóg nie zostawia człowieka samego, ale obdarza go potrzebną łaską i mu towarzyszy.

Gdy Maryja usłyszała zapewnienie o obecności Boga,
w Jej Sercu pojawiło się „zmieszanie”, refleksja naznaczona
lękiem i próba zrozumienia tego, co usłyszała. Wtedy anioł
Jej powiedział: „Nie bój się”. Dlaczego? Ponieważ „znalazłaś łaskę u Boga” – otrzymała łaskę powołania do Bożego
macierzyństwa. Tak wielkie zadanie musi wzbudzić w człowieku lęk, dlatego wezwanie do odwagi jest potrzebne.
Wobec trudnej sytuacji w czasie kryzysu pojawia się
niepokój, obawa, lęk. To reakcja ludzkiej natury przed tym,
co nieznane. Wtedy słyszymy wezwanie, aby się nie bać, ale
zaufać Bogu. Jesteśmy zawsze w Jego rękach, zawsze bezpieczni. Możemy odważnie dokonywać wyboru, a wtedy
czas kryzysu będzie dla nas czasem błogosławionym.

Pan z Tobą

Jak to będzie?

Maryja słyszy zapewnienie, że Pan jest z Nią. Takie
określenie obecności Boga przy człowieku oznacza, że
otrzymuje on Boże wsparcie i wszelką potrzebną pomoc. Zanim Maryja usłyszy, na czym ma polegać Jej
misja, już wcześniej otrzymuje potwierdzenie obecności
Boga. Nie jest sama w doświadczeniu kryzysu, kiedy ma
dokonać wyboru, co do dalszego kształtu swojego życia.
Zwykle w czasie trudnym, kryzysowym, odczuwamy „nieobecność” Boga. Pytamy, gdzie On jest, czy
jest, dlaczego nam nie pomaga? Wydaje się nam, że jesteśmy sami wobec napotkanych trudności i konieczności rozwiązania trudnej sprawy. Czy tak jest rzeczywiście? Nie, ponieważ Bóg jest zawsze z nami, bo to
nam obiecał, gdy dał nam życie. W akcie stwórczym
Boga mamy zapewnienie o Jego obecności i pomocy

Wobec tajemniczej, nieznanej przyszłości pojawia się
pytanie: „Jak to będzie?”. Także Maryja o to zapytała
Boga. To oczywiste, aby szukać zrozumienia doświadczenia kryzysu, trudnej sytuacji w życiu, pytając Boga,
bo tylko On może nam dać światło.
W czasie kryzysu wzrasta nasza wiara, bardziej
przybliżamy się i do tajemnicy Boga, i do tajemnicy
nas samych. Odkrywamy lepiej i głębiej nasze powołanie, czyli drogę do właściwego celu. Przed każdym
zakrętem nie widzimy dalszej drogi, ale podejmujemy
decyzję, by iść dalej, bo ufamy, że przed nami jest dalsza droga. W ciemności szukamy światła. W cierpieniu czekamy na uzdrowienie. W kryzysie chwyćmy się
ręki Boga, a wtedy czas bolesnej próby będzie dla nas
błogosławionym wspomnieniem.
■
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Kryzys mojej wiary
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

J

eszcze kilka lat temu o wierze mówiło się pozytywnie,
dopiero jej brak sugerował
problem. Nie chcę przez to
powiedzieć, że nie było wątpliwości w wierze, że czasem
wręcz nie chciało się wierzyć
głębiej, by Bóg nie prowadził
dalej. Nigdy jednak nie było
takiego akcentu położonego na kryzys. Do pasji doprowadza mnie powtarzane
bezmyślnie przez niektórych
moich znajomych słowo „kryzysować”.
Jola
Porusza Pani (pomijam na chwilę
sam kryzys) kwestia nowomowy,
która mnie irytuje od zawsze. Powiem tak: słowo „kryzysować” jest
etymologicznym wnukiem słowa
„emocjonować się”, może nie w linii prostej. Musimy się przyzwyczaić do tego, że jak w życiu nie

każde potomstwo jest z legalnego
związku, tak nie każde słowo jest
z legalnego słowotwórstwa.
Ale wróćmy do kryzysu wiary.
Kiedy dzisiaj mówi się o kryzysie wiary, to albo ma się na myśli
promocję książki jakiegoś księdza,
który porzucił kapłaństwo albo
celebryty, któremu „odwidziało
się” chodzenie do kościoła. Ludzie
prawdziwie wierzący nie sięgali po
słowo „kryzys” w odniesieniu do
wiary, ponieważ kryzys kojarzył się
negatywnie. Wiarę zaś traktowano
raczej jak skałę, fundament życia.
I czasem oczywiście trudno stać na
skale, ale skały się nie podważa, bo
wtedy runie wszystko.
Zwrócę tylko uwagę na jeden
aspekt wiary, jakim jest zaufanie.
Kiedy uświadomimy sobie, że ponad osiemdziesiąt procent naszego
poznania to wzrok, wtedy od razu
potrafimy zrozumieć, ile dla niewidomego znaczy przewodnik. Kiedy
osoba niewidoma idzie po niezna-

PÓJDŹ ZA MNĄ...
Może Pan Jezus i ciebie wzywa,
abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...
Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
tel. 503-079-511; 501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl
ODWIEDŹ NASZE STRONY
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nym terenie, wtedy nie liczy się wyłącznie ukształtowanie terenu, liczy
się zaufanie do przewodnika. Stąpa
się pewnie wtedy, gdy prowadzi
ktoś, komu się ufa.
Dzisiaj nie podważa się istnienia
Boga. Próbuje się tylko podważyć
zaufanie do przewodników. Osoba
dająca świadectwo jest podsumowywana jako „odjazdowa” i nieżyciowa, kapłan głoszący Ewangelię
jest umieszczany od razu w kontekście jego słabości. Tak powoli burzy
się zaufanie. A człowiek widzi duchowo coraz słabiej i coraz bardziej
potrzebuje przewodnika.
Piszę te słowa w dobie pandemii,
gdzie życie i pewność nas wszystkich zostały zagrożone czymś „niewidzialnym”. To trochę przypomina
wiarę. Działanie wirusa widzimy po
skutkach, działanie Złego też. A słabym wzrokiem duszy widzimy tylko
piękny świat z jego ułudami. Kryzys
wiary to ostatecznie kryzys zaufania. Może więc trzeba wołać: „Panie,
przymnóż nam wiary”. A w nowym
kontekście dopowiedzieć: „Panie,
przywróć nam zaufanie: do Ciebie,
do brata, do siebie samego. I nie
wódź nas na kryzysowanie”.
■

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje
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Zmartwychwstały Pan
a nasze kryzysy
Lucyna Słup

„Z

dużym kryzysem musieli
zmagać się Łukasz i Kleofas,
którzy w niedzielny poranek szli
z Jerozolimy do Emaus (por. Łk 24,1335). Ich rozmowy w drodze były odbiciem wątpliwości nawiedzających
w tamtym czasie wszystkich uczniów
Jezusa. Potężnego „w czynie i słowie
wobec całego ludu”, którego arcykapłani i przywódcy „wydali na śmierć
i ukrzyżowali” i z którego śmiercią
umarła także nadzieja wszystkich
spodziewających się, „że właśnie On
miał wyzwolić Izraela”. Byli na tyle
pogrążeni w smutku, na tyle skoncentrowani na własnym bólu i strachu, że nie rozpoznali Zmartwychwstałego Pana, który wyszedł im
na spotkanie… Oczy otwarły się im
dopiero wtedy, gdy zasiadł z nimi do
stołu i zaczął łamać chleb.
Prośmy Jezusa, byśmy w każdym
kryzysie umieli uwierzyć w to, że
Jezus naprawdę pokonał śmierć

i daje nam nowe życie w każdym wymiarze naszego istnienia. Pozwólmy Zmartwychwstałemu królować
i zwyciężać w naszej codzienności.

Do modlitwy i refleksji
Uznać kryzys
Przybity i zgarbiony,
przez cały dzień chodzę smutny.
Bo ogień trawi lędźwie moje
i w moim ciele nic nie ma zdrowego
(Ps 38,7-8).
W jakich obszarach mojego życia doświadczam trudności? Jak je
traktuję? Jako przygniatający mnie
ciężar i koniec wszystkiego, czy też –
mimo wszystko – jako szansę na
pojawienie się w moim życiu jakiejś
nowej rzeczywistości? Poproszę
o łaskę przyjęcia w prawdzie mojego stanu i o spojrzenie na niego
z Bożej perspektywy.

Ocalić nadzieję i wiarę
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany (Rz 5,5).
Jakie uczucia rodzą się we mnie, gdy
myślę o trudnej sytuacji w moim
życiu, w życiu moich bliskich, w życiu społecznym? Jakie miejsce zajmują wtedy w moim sercu nadzieja
i wiara? Poproszę, by w najtrudniejszych chwilach życia nie brakowało
mi wiary i nadziei. Będę się wtedy
starał powtarzać nieustannie słowa:
„Jezu, ufam Tobie”.

Przyjąć Jezusa
Zmartwychwstałego
Otóż, jeżeli umarliśmy razem
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim
również żyć będziemy, wiedząc, że
Chrystus powstawszy z martwych
już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy (Rz 6,8-9).
Jak przeżywam kryzysy w moim życiu? Zmagam się z nimi sam/sama,
czy też przeżywam je z Jezusem?
Zaproszę Jezusa Zmartwychwstałego do mojego życia, bym Jego
mocą umiał/umiała przezwyciężać
wszystkie trudności.
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Stoczek Klasztorny

K

iedy późnym wieczorem 12 października 1953 r. Stefan kardynał Wyszyński został przewieziony jako więzień do Stoczka Klasztornego, wydawało się, że komuniści w Polsce zatriumfowali. Oto Prymas Polski został
odizolowany w największej tajemnicy w malutkiej wsi, na północy Polski, obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Opatrzność Boża kieruje jednak wszystkim i także w tym wypadku Prymas nie pozostał sam. Trafił
do nieużytkowanego od lat klasztoru, który znajdował się w pobliżu kościoła pw. Nawiedzenia NMP (obecnie
Matki Pokoju), wybudowanym w XVII w. jako wotum dziękczynne po zakończeniu wojny ze Szwecją. Można
więc powiedzieć, że trafił pod opiekę Tej, do której zwracał się przez całe swoje życie. Dał temu wyraz zresztą także
w swoich „Zapiskach więziennych”, które pisał m.in. w Stoczku Klasztornym. To w nich swoich strażników i oprawców nazywał „opiekunami”, a 24 grudnia 1953 r., a więc w Wigilię Bożego Narodzenia, zapisał, że przebacza im za
to, że nie pozwolili mu przeczytać listu od ojca z życzeniami. W tym właśnie miejscu 8 grudnia 1953 r. kardynał
Wyszyński napisał słynny Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej. Czytamy w nim: „Tobie poświęcam ciało
i duszę moją, wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam”. Akt ten pokazuje, że człowiek sam o własnych siłach nic nie może, ale z Jezusem, przez Maryję i razem z Nią, może osiągnąć
wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą. Wystarczy, że odda się w niewolę miłości, a więc uzna, że Bóg ma dla niego
plan lepszy od jakiegokolwiek innego i trzeba Mu jedynie zaufać. Prymas, przyjmując swój krzyż, pozostawił nam
głębokie rekolekcje, które przeżywa się niezwykle intensywnie, gdy ma się okazję osobiście zwiedzić jego celę.
Modląc się tam, można szybciej pojąć, że przykazanie miłości nieprzyjaciół to nie ideał nie do zrealizowania, ale
droga dla nas wszystkich – choć do przejścia tylko z pomocą łaski Bożej. Księża Marianie mają zaszczyt opiekować
się sanktuarium maryjnym w Stoczku od 1957 r., 19 maja 1987 r. zostało ono włączone w poczet Bazylik Mniejszych przez papieża Jana Pawła II 19 maja 1987 r.
Podążanie śladami Stefana Kardynała Wyszyńskiego powinno rozpocząć się jednak od wcześniejszego przystanku w Rywałdzie, gdzie był więziony najpierw. Potem jest kolej na odwiedzenie Gietrzwałdu – miejsca objawień
Maryi, w którym koronacji obrazu, przedstawiającego Matkę Bożą ukazującą się dzieciom, dokonał 10 września
1967 r. właśnie Ksiądz Prymas. Niezapomnianym miejscem jest także Zuzela, w której wszystko się zaczęło – to
tam znajduje się Muzeum Lat Dziecięcych kard. Stefana Wyszyńskiego, zawierające częściowo oryginalne wyposażenie z domu państwa Wyszyńskich.
■
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