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Rodzina 
w perspektywie biblijnej

Liturgia domowa 
– mit czy rzeczywistość?

Korzenie i skrzydła, 
czyli o problemie 
niewierzących dzieci 

Rodzina Kościołem domowym



„Bukie t  duchowy"
dar  modl i twy

 

znakomitym prezentem z okazji:
•  chrztu świętego  •  I Komunii świętej  
•  sakramentu małżeństwa  •  jubileuszy  

•  imienin  •  urodzin  • ważnych  
sytuacji życiowych

„Bukiet duchowy” to dar codziennej Mszy 
świętej, modlitw, trudów życia Księży Marianów 
w intencji poleconych osób. Może on być  
zamówiony na rok lub na całe życie. Oznacza to, 
że osoba/rodzina będzie obdarowana w tym czasie 
szczególnymi modlitwami Księży Marianów. Będą 
oni prosić dla tych osób o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i ochronę przed złem. 

Zamów na naszej stronie:  
www.spm.org.pl/bukiet-duchowy  

Zostań Współpracownikiem
Zgromadzenia Księży Marianów

w dziele ewangelizacji
i miłosierdzia!

Zgromadzenie Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29
e-mail: spm@marianie.pl
www.spm.org.pl

Trzy postacie obrazujące misję Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich –
Jezus Miłosierny, Maryja Niepokalana i św. Stanisław Papczyński,

Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Warszawa, Polska

© KW 04/2012 MIC

Wokół Niepokalanej Matki Zbawiciela gromadzą się
wszyscy, którzy położyli nadzieję w Chrystusie

św. Jan Paweł II

Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

  Zadaj pytanie. Napisz tu: media.spm@marianie.pl
www.spm.org.pl

W JAKI SPOSÓB  
MARIANIE TROSZCZĄ SIĘ  

O BEZDOMNYCH?

DLACZEGO  
KOŚCIÓŁ ZABRANIA  

IN VITRO?

CZY KSIĄDZ  
MOŻE MIEĆ PASJE?

350 PYTAŃ NA 350-LECIE
Z okazji jubileuszu istnienia Zgromadzenia 
Księży Marianów od stycznia 2021 r., na kanale                   

pomocnicymarianscy pojawiają się odpowiedzi  
marianów  na  nurtujące  Was  pytania.

XXIV
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,

Bractwa Niepokalanego Poczęcia,  
świeckich współpracowników  

Zgromadzenia Księży Marianów

Licheń
3-5 września 2021 r.

Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ z Warszawy 
do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu 

3-5 września 2021 r.

WARSZAWA – GÓRA KALWARIA (MARIANKI) 
LICHEŃ – GRĄBLIN – NIEPOKALANÓW – WARSZAWA

•  wyjazd z Warszawy w piątek 3.IX o godz 8.00       
   (Marymont), 8.30 (Stegny)
•  opieka pilota  •  2 noclegi  •  kolacja w sobotę
•  zakwaterowanie w Licheniu w Domu Pielgrzyma Arka
•  powrót do Warszawy w niedzielę 5.IX o godz. 20.00 
•  Cena: 170 zł

Wpłaty w kasie lub na konto bankowe:
Centrum Pomocników Mariańskich  
ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

Pekao S.A. VII O /Warszawa.  

Nr konta: 60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Więcej informacji i zapisy: 
Centrum Pomocników Mariańskich

ZACHĘCAMY DO PRZYJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
ORAZ W GRUPACH ZORGANIZOWANYCH!

Rozpoczęcie Zjazdu w piątek o godz. 17.00  
drogą krzyżową z o. Władysławem w Bazylice

Zakończenie w niedzielę o godz. 11.00  
Mszą św. w Grąblinie
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Pewien amerykański pisarz powiedział 
kiedyś takie zdanie: „To odróżnia ro-

dzinę od znajomych. Rodzinę ma się na 
zawsze, bez względu na wszystko, nawet 
jak słabną kontakty, bo te można zawsze 
z powrotem zacieśnić. Zwłaszcza kiedy 
człowiek pojmie, jaka jest ważna”. Rodzi-
na jest wielkim darem od Boga, dzięki 
któremu możemy ćwiczyć się zarówno 
w miłości, jak i w cierpliwości, zaufaniu 
i przebaczaniu sobie nawzajem krzywd. 
Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Po-
trzebujemy relacji i bliskości drugiego człowieka, 
a w rodzinie, która jest pierwszą szkołą miłości, uczymy 
się, jak kochać i tworzyć więzi. To właśnie najbliżsi – ro-
dzice, rodzeństwo, dziadkowie – są zwykłymi nauczycie-
lami relacji. Rodzina jako Kościół domowy odzwiercied-
la miłość Boga, którą On nas obdarza.

Niestety, rodzina przeżywa obecnie ogromny kry-
zys. Przekazy medialne bardzo często podważają jej 
wartość, pokazując jej braki i niedomagania. Nieustan-
nie słychać o zagrożeniach, które czyhają na domowy 
Kościół. Odpowiadając na apel papieża Franciszka, 
chcemy w Roku Rodziny „Amoris laetitia” skupić się 
na rozważaniu wielkiego daru i tajemnicy miłości 
w rodzinach. Pragniemy wskazać 
dobre wzory, które mogą stać się in-
spiracją dla naszych rodzin. Chcemy 
też zaproponować sposób, w jaki mo-
żemy  wyznawać i przekazywać wiarę 
swoim bliskim. Rodzina, w której pa-
nuje radość, pomaga w ewangelizacji 
środowiska i wprowadzaniu Bożego 
pokoju. Ewangeliczne spojrzenie na 
rodzinę daje nam nadzieję, że pomi-
mo trudów i przeciwności miłość jest 
możliwa.

Zachęcam bardzo serdecznie do lektu- 
ry najnowszego numeru naszego kwartal-
nika „Z Niepokalaną”. Jak zawsze zapra-
szam do lektury artykułu ks. Waldemara 
Chrostowskiego, tym razem na temat ro- 
dziny w Biblii. Poza tym polecam inte-
resujący wywiad z Panią Agnieszką Waś 
o tym, w jaki sposób przekazywać wia-
rę swoim dzieciom. Ponadto, znajdziemy 
w nim także interesujące artykuły: ks. Łu-
kasza Mazurka MIC o liturgii domowej, 
w którym tłumaczy, jak możemy kultywo-

wać w domu naszą wiarę, szczególnie w czasach pan-
demii, aby stała się częścią naszej codzienności, oraz 
ks. Pawła Skoniecznego MIC o sposobach radzenia so-
bie z problemem niewierzących dzieci. Bądźmy dla nich 
wyrozumiali dla dzieci, pamiętając, że zawsze pozostają 
dla nas najbliższymi osobami. Zwyczajowo też, w dziale 
„Na mariańskim szlaku”, znalazły się najnowsze infor-
macje z życia Zgromadzenia Księży Marianów.

Z całego serca życzę Wam, aby czas wakacji był nie 
tylko okresem odpoczynku, ale także rozmiłowania 
w tajemnicy rodziny. Niech nasze spojrzenie na Świętą 
Rodzinę pozwala nam odkrywać światło Boże, które 
będzie rozświetlać nierzadko ciemne zaułki naszego 

życia rodzinnego. W Roku Rodzi-
ny niech towarzyszy nam modlitwa 
papieża Franciszka, aby Maryja „wy-
jednała dla rodzin całego świata, by 
były coraz bardziej zafascynowane 
ewangelicznym ideałem Świętej Ro-
dziny, stając się zaczynem nowego 
człowieczeństwa oraz konkretnej 
i powszechnej solidarności”.

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

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

W każdej rodzinie 
powinny być używane 
trzy słowa: «proszę, 

przepraszam 
i dziękuję». 

Papież Franciszek
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Kwartalnik Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich przy 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów

REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny), Ewa Lodkowska

WSPÓŁPRACA
ks. Janusz Kumala MIC, br. Andrzej 
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KONSULTANT
ks. Piotr Kieniewicz MIC
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Za zezwoleniem władz kościelnych
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Korespondencję do Redakcji prosimy 
kierować pod adresem Centrum 
Pomocników Mariańskich. Zdjęcia 
niepodpisane pochodzą z archiwum 
Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29, 22 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl
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Sami jako licealiści przeżyliśmy w parafialnej wspól-
nocie młodzieżowej doświadczenie wiary i zaprag-
nęliśmy budować życie na Bogu. To sprawiło, że 
zaczęliśmy życiowe decyzje podejmować z Nim, 
rozeznając Jego wolę dla nas. Najpierw to była de-
cyzja o małżeństwie, a potem o moim wyjeździe po 
ślubie do Warszawy, gdzie początkowo chcieliśmy 
tylko już wspólnie zaczekać, na ukończenie przez męża, rozpoczętych w Lubli-
nie, studiów.

Moja rodzina, od kiedy tylko pamiętam, zawsze była 
bardzo pobożna. Mój pradziadek pojechał do Ziemi 
Świętej, choć zajęło mu to wtedy pół roku, uczestniczył 
tam w Niedzieli Palmowej i przywiózł do Polski po-
święconą palmę. Słynął z anielskiej cierpliwości, nigdy 
nie używał wulgaryzmów. Nie rozstawał się z „Żywota-
mi świętych”, które czytał dzieciom i wnukom.

 Liturgia domowa – mit czy rzeczywistość?
	 KS.	ŁUKASZ	MAZUREK	MIC	 .......................................................................................................... 11

 Korzenie i skrzydła, czyli o problemie 
     niewierzących dzieci
	 KS.	PAWEŁ	SKONIECZNY	MIC	 ....................................................................................................... 12

 Rola dziadków w przekazywaniu wiary 
 jest fundamentalna
 MARIA BARANOWSKA ................................................................................................................... 14

 Każde małżeństwo dostaje wiele prezentów 
 od Pana Boga 
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O. Rajmund Nowicki

Jan Nowicki urodził się 12 września 
1735 r. w miejscowości Wysokie Li-

tewskie (koło Raśny), gdzie jego ojciec 
był skarbnikiem w posiadłości Matusze-
wiczów. Wstąpił do zakonu 31 sierpnia 
1755 r. w Puszczy Mariańskiej, a 8 wrześ-
nia 1756 r. złożył pierwsze śluby. Przyjął 
wówczas imię zakonne Rajmund. W la- 
tach 1770-73 był sekretarzem general-
nym. Był pierwszym generałem w hi-
storii marianów, który pełnił swój urząd nieprzerwa-
nie przez dwie kadencje. Jest też uważany za jednego 
z najwybitniejszych na tym stanowisku w historii zako-
nu. Był świadom, jak wielka odpowiedzialność na nim 
ciąży. Dokonał niezwykle ważnych dla Zgromadzenia 
reform. Dbał o to, aby były zachowywane obserwancja 
i śluby zakonne, jak również, by właściwie kształtowano 
nowicjuszy i studiujących w kierunku kapłaństwa. Zajął 
się także dokumentami administracyjnymi i stypendia-
mi mszalnymi. Długotrwałe i zobowiązujące intencje 
powodowały, że funkcjonowanie Zgromadzenia było 

znacznie utrudnione. O. Rajmund zor-
ganizował też ekipy misyjne i ułożył dla 
nich ustawy. Po ojcu, dobrym księgowym, 
odziedziczył umiejętności organizacyj-
ne, zamiłowanie do prawa, świadomość 
własnych możliwości i wielką odwagę 
w podejmowaniu decyzji. Dostrzec ją moż-
na choćby w pracy nad uniezależnieniem 
marianów od franciszkanów. W swoim 
liście okólnym z 12 grudnia 1781 r. poin-
formował marianów, że zgodnie z orygi-
nałem konstytucji zakonu wszyscy człon-

kowie powinni nosić na habicie pas, a nie franciszkański 
sznur. Był to wyraźny znak oddzielenia marianów od 
franciszkanów. Mimo wszystko potrzebny był oficjalny 
dokument, który uzyskano w Rzymie 15 września 1786 r. 
W ten sposób o. Nowicki usamodzielnił marianów. Po 
12 latach sprawowania odpowiedzialnej funkcji genera-
ła o. Nowickiemu powierzono obowiązki mistrza nowi-
cjatu w Mariampolu. W 1801 r. o. Nowicki doznał ataku 
serca, który pozostawił go całkowicie sparaliżowanym. 
Zmarł pięć lat później, w dniu 6 kwietnia 1806 r. w Ma-
riampolu.  ■
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Miłujmy 
naszych 
rodziców

Jeżeli Bóg, najwyższy nasz Prawodawca, nakazał, właś-
nie nam, taką samą miłość świadczyć bliźniemu, jaką 

mamy do samych siebie, to o ileż więcej powinniśmy da-
rzyć nią swoich rodziców, od których nie możemy mieć 
nikogo bliższego, nikogo bardziej spokrewnionego, ni-
kogo, komu byśmy więcej zawdzięczali i nikogo bardziej 
godnego miłowania. Tej miłości Bóg polecił nie odma-
wiać nawet nieprzyjaciołom. Do tego stopnia ją polecił, 
że w przypadku pierwszych rodziców pouczał nas swym 
przykładem. A zatem bardzo żywym i nigdy nie więd-
nącym wieńcem chwały powinien być ukoronowany ów 
Eneasz, który zapalony wrodzoną, prawdziwą synowską 
miłością, wyniósł na swoich barkach osłabionego wie-
kiem ojca z palącej się ojcowizny. Ten rzadki czyn zasłu-
guje zarówno na podziw, jak też na naśladowanie.
� św.�Stanisław�Papczyński,�Prodromus Reginae Artium

Znaczenie 
wychowania 
katolickiego

Serce człowieka pełne wszelkiego rodzaju gorących 
uczuć może być siłą, która grzeje, zapala, rozszerza, 

która jak para lub elektryczność ciągnie czy popycha do 
pożytecznej pracy, lub też jak żywioł szkodliwy niszczy 
wszystko i druzgoce. Dlatego tak ważną jest rzeczą, aby 
dobrze, odpowiednio, w duchu Chrystusowym wycho-
wać człowieka: jego rozum oświecając pełnią rzetelnej 
prawdy; wolę jego ujmując silnie w karby woli Bożej, 
wyrażonej w przykazaniach, w radach ewangelicznych, 
w obowiązkach stanu, w powołaniu, w natchnieniach, 
w okolicznościach życia itp. oraz wzmacniając ją łaską 
Bożą, w którą nas Kościół, Matka nasza, przez sakramen-
ty i na inny sposób obficie zaopatruje i której nam sam 
Bóg hojnie udziela; serce jego zapalając gorącą miłością 
Boga i bliźniego.
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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Ks. Dariusz Drzewiecki MIC 
administratorem Wioski 
Matki Bożej Miłosierdzia

W 2011 r., tuż przed Bożym Narodzeniem, w Fi-
lipiny uderzył potężny tajfun Sendong, który 

zrównał domy z ziemią i pozbawił życia setki osób. 
Wielu ludzi straciło bliskich i cały dobytek. Po tej tra-
gedii kilka zgromadzeń zakonnych, w tym marianie, 
zbudowało Wioskę Matki Bożej Miłosierdzia. Miesz-
ka w niej ponad pięćset rodzin i sześćset siedemdzie-
sięcioro dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat. 
Ks. Dariusz Drzewiecki MIC od początku uczestniczył 
w budowie wioski, potem w dożywianiu jej miesz-
kańców, a teraz pomaga w czasie, kiedy panują na Fi-
lipinach niezwykle surowe obostrzenia. W ostatnim 
czasie ks. Dariusz został ogłoszony oficjalnie admini-
stratoremWioski Matki Bożej Miłosierdzia przez miej-
scowego biskupa. 

„Tu jest nasza misja. Myśmy nie przyjechali na 
wczasy, żeby teraz wracać i szukać schronienia w ja-
kimś bezpieczniejszym miejscu. Patrząc obiektyw-
nie, to chyba na świecie takich miejsc w tej chwili nie 

ma. Nasz jedyny ratunek jest w Panu Bogu i w Nim 
musimy pokładać ufność. Chcemy być zjednoczeni 
z tymi, którzy cierpią. Za nich się modlimy na różańcu 
i podczas Mszy św. Modlimy się za tych, którzy zmar-
li, za tych, którzy chorują i w intencji, żeby pandemia 
została powstrzymana przez moc łaski Bożej” – mówi 
ks. Dariusz Drzewiecki MIC. ■

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, w specjalnym 
piśmie datowanym na 9 lutego 2021 r., otworzyła 

proces Sługi Bożego Fabiana Abrantowicza i 4 towarzy-
szy, kapłanów Zgromadzenia Księży Marianów: Andrze-
ja, Eugeniusza, Janisa i  Vaclovasa (alias Vladas). Histo-
ria tego procesu jest długa i sięga roku 2003, kiedy to 
31 maja, w Petersburgu, w Rosji, został rozpoczęty pro-
ces katolickich męczenników systemu komunistycznego 
XX w. Na skutek różnych przyczyn postanowiono wy-
dzielić z tego procesu mariańskich męczenników. Udało 
się to dzięki staraniom marianów, a także arcybiskupa 
metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Wszyscy wymienieni męczennicy padli ofiarą komu-
nistycznego reżimu. Zginęli z rąk sowieckich oprawców, 
do końca służąc powierzonym sobie wiernym. Cieszy 
niezwykle fakt, że decyzja o rozpoczęciu procesu bea-
tyfikacyjnego przyszła w czasie, kiedy trwają obchody 
350-lecia istnienia Zgromadzenia Księży Marianów. ■

WATYKAN

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
Fabiana i czterech towarzyszy, męczenników
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WATYKAN

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
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Chrzest katechumenów 
na misjach

POLSKA

150. rocznica urodzin 
bł. Jerzego Matulewicza

Ksiądz Serafin Michalenko MIC, który był wielkim 
znawcą życia i duchowości św. Faustyny, zmarł 

w czwartek 11 lutego br. Miał 90 lat. Urodzony 30 sierp-
nia 1930 r. w Adams, w Massachusetts, w USA, Sera-
fin Michalenko jako marianin przyjął śluby kapłańskie 
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 20 maja 1956 r. 

Pełnił różne funkcje w prowincji amerykańskiej ma-
rianów i w Domu Generalnym Zgromadzenia w Rzymie. 
W 1979 r. stanął na czele Apostolatu Bożego Miłosierdzia 
w Stockbridge, który działał w ramach amerykańskie-
go oddziału Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. 
Napisał wiele artykułów, a także nadzorował wydawanie 
różnych książek, broszur i materiałów audiowizualnych 
dotyczących orędzia i nabożeństwa do Bożego Miłosier-
dzia oraz pism Siostry Faustyny. W latach 70. przemycił 
„Dzienniczek” św. Faustyny z Polski do USA. 

Wraz z bł. Michałem Sopoćką, św. Faustyną i św. Ja- 
nem Pawłem II ks. Serafin w sposób szczególny zasłu-
żył się dla propagowania kultu Bożego Miłosierdzia 
w całym Kościele. ■

Obecnie nie obowiązują tak drastyczne obostrze-
nia na misji w Minkamie, jak w zeszłym roku. 

W związku z tym w czasie Wielkiego Postu była moż-
liwa organizacja nabożeństw drogi krzyżowej w piątki 
Wielkiego Postu, a przed Triduum – tygodnia spowiedzi, 
podczas którego wielu parafian skorzystało z sakramentu 
pokuty. W przygotowaniu do świąt pomógł także ks. Cy-
ryl Bounoungou MIC, który jest przełożonym w Ngoya. 
Odwiedził starszych i chorych wiernych, zaopatrując ich 
w sakramenty. Wielu z nich nie zna innego języka poza 
lokalnym dialektem, którym ks. Cyryl się posługuje.

Podczas Wigilii Paschalnej 23 katechumenów 
przyjęło chrzest, a czworo dzieci pierwszą Komunię 
Świętą. Natomiast w pierwszy dzień Świąt odbyło się 
12 chrztów niemowląt. Ks. Krzysztof Pazio MIC pod-
kreśla, że był to bardzo owocny czas, a miejscowa spo-
łeczność wiernych rozwija się i pogłębia swoją wiarę. ■

13 kwietnia obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin 
bł. Jerzego Matulewicza, odnowiciela Zgroma-

dzenia Księży Marianów. Bł. Jerzy był niezwykłym 
człowiekiem, tchnącym dobrocią i płynącym z życia 
modlitwy spokojem. Poszukiwał jedności wśród po-

dzielonych, przedkładał uniwer-
salność Kościoła ponad party-
kularne interesy, dostrzegał, że 
wspólnota Kościoła wykracza 
ponad narodowości i poglądy 
polityczne. Kierowany troską 
o dobro dusz ludzkich i Kościoła, 
odnowił pierwsze polskie zgro-
madzenie zakonne, Księży Ma-
rianów.

Bł. Jerzy jest aktualnym wzorem na dziś, kiedy zma-
gamy się z rozmaitymi konfliktami i podziałami nawet 
w Kościele. Ponadto o. Matulewicz był pionierem, jeśli 
chodzi o promowanie ewangelizacji przez ludzi świe-
ckich. Jako jeden z pierwszych dostrzegał, że kapłani 
nie wszędzie mogą dotrzeć, dlatego potrzebna jest ak-
tywizacja laikatu. Módlmy się o jego kanonizację i pro-
śmy błogosławionego o odwagę dawania świadectwa 
swojej wiary. ■

USA

Odszedł do Pana ks. Serafin Michalenko MIC, wielki 
apostoł Miłosierdzia Bożego
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

W samym centrum Bożego pla-
nu stworzenia oraz zbawienia 

człowieka i świata znajduje się rodzi-
na. Stary i Nowy Testament kładzie 
ogromny nacisk na jej rolę i znacze-
nie jako najmniejszej i najważniejszej 
komórki życia społecznego. Zarazem 
właśnie rodzina stanowi najważniej-
szy krąg ufnego wyznawania Boga 
i oddawania należnej Mu czci, a tym 
samym jest drogą pomocną w osiąg-
nięciu zbawienia.

Rodzina w Bożym planie 
stworzenia

Dwa opowiadania o stworzeniu 
świata, zawarte na początku Księgi 
Rodzaju, ukazują rodzinę jako rze-
czywistość zamierzoną i potwier-
dzoną przez Boga. Nawiązując do 
zaistnienia człowieka w szóstym 
dniu stworzenia, Kościół przypo-
mina, że Bóg „mężczyzną i kobietą 
stworzył ich” (Rdz 1,27). Cielesność 
i płciowość są związane z błogo-
sławieństwem płodności: „Bądź-
cie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 
1,22). Błogosławieństwo skierowane 
do pierwszych ludzi zapowiada ich 
wzajemną współpracę w akcie pro-
kreacji polegającej na wydawaniu 
na świat dzieci. Spoiwem następują-
cych po sobie pokoleń jest rodzina, 
stanowiąca naturalne i najbezpiecz-
niejsze środowisko, w którym lu-
dzie się rodzą, wzrastają, dojrzewają 
i godnie przeżywają swoje życie.

W drugim biblijnym opowia-
daniu, gdy mężczyzna został stwo-
rzony oraz hojnie obdarowany 
i umieszczony w ogrodzie Eden, 
Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam” (2,18). „Le-

Przede 

wszystkim

w rodzinie 

urzeczywistniasię

naśladowanieBoga

wJegodobroci

imiłosierdziu.

Rodzina 
w perspektywie biblijnej

karstwem” na pokonanie jego sa-
motności było stworzenie kobiety. 
Kiedy została powołana do życia, 
mężczyzna radośnie wyznał, że 
otrzymał „pomoc”, której bardzo 
potrzebuje. Ta potrzeba i wzajemne 
więzi zostały podkreślone w apro-
bacie dla instytucji małżeństwa: 
„Dlatego mężczyzna opuszcza swe-
go ojca i swoją matkę, a łączy się 
ze swoją żoną i stają się jednym 
ciałem” (2,24). Niezwykle intymne 
„złączenie” jest miejscem poczęcia 
nowego życia, a więc wzrostu rodzi-
ny – tak w sensie ilościowym, przez 
powiększenie liczby jej członków, 
jak i w sensie jakościowym, przez 
dalsze wzmocnienie już istnieją-
cych więzi i wychowywanie dzieci.

Do rodziny w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu należy ojciec i matka, 
czyli rodzice, oraz ich dzieci, wnu-
ki i prawnuki, a także dziadkowie 
i babcie. Głową rodziny jest ojciec, 
dlatego w Biblii mówi się o „domu 
ojca”, bądź „domu ojcowskim”, co 
odróżnia rodzinę od rodu, szczepu, 

plemienia czy narodu. Ojciec jest 
przedstawicielem rodziny na ze-
wnątrz, natomiast rola kobiety jako 
żony i matki polega na wewnętrz-
nej integracji wszystkich osób two-
rzących rodzinę. Żona i matka jest 
„sercem”, które podtrzymuje  ży-
wotność i trwałość rodziny. 

Na straży rodziny i życia rodzin-
nego stoi czwarte przykazanie Boże: 
„Czcij ojca swego i matkę swoją”. 
Jego uzasadnienie w Księdze Wyj-
ścia (20,12)  brzmi: „aby przedłuży-
ły się twoje dni na ziemi, którą Pan, 
Bóg twój, daje tobie”, a Księga Po-
wtórzonego Prawa (5,16) dodaje: 
„i aby ci się dobrze wiodło na zie-
mi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie”. 
Nie wskazuje się żadnych warun-
ków ani wyjątków, nie ogranicza 
się też tego przykazania jedynie do 
tych rodziców, którzy są dobrzy. Za 
poleceniem czci wobec ojca i matki 
oraz obroną integralności rodziny 
jest autorytet Boga. Dlatego przede 
wszystkim w rodzinie urzeczywist-
nia się naśladowanie Boga w Jego 
dobroci i miłosierdziu. 

Rodzina w Bożym planie 
zbawienia

Jezus Chrystus przyszedł na 
świat w rodzinie. Święta Rodzina 
z Nazaretu – Józef, Maryja i Jezus – 
z jednej strony wpisuje się w długi 
ciąg rodzin starotestamentowych, 
a z drugiej różni się od nich zasad-
niczo, bo ojcostwo Józefa i macie-
rzyństwo Maryi nie pozwalają się 
zredukować do ram Starego Testa-
mentu ani porządku naturalnego. 
„Maryja – napisał Benedykt XVI – 
stanowi nowy początek. Jej Dziecko 
nie pochodzi od mężczyzny, lecz 
jest nowym stworzeniem, poczę-
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

W samym centrum Bożego pla-
nu stworzenia oraz zbawienia 

człowieka i świata znajduje się rodzi-
na. Stary i Nowy Testament kładzie 
ogromny nacisk na jej rolę i znacze-
nie jako najmniejszej i najważniejszej 
komórki życia społecznego. Zarazem 
właśnie rodzina stanowi najważniej-
szy krąg ufnego wyznawania Boga 
i oddawania należnej Mu czci, a tym 
samym jest drogą pomocną w osiąg-
nięciu zbawienia.

Rodzina w Bożym planie 
stworzenia

Dwa opowiadania o stworzeniu 
świata, zawarte na początku Księgi 
Rodzaju, ukazują rodzinę jako rze-
czywistość zamierzoną i potwier-
dzoną przez Boga. Nawiązując do 
zaistnienia człowieka w szóstym 
dniu stworzenia, Kościół przypo-
mina, że Bóg „mężczyzną i kobietą 
stworzył ich” (Rdz 1,27). Cielesność 
i płciowość są związane z błogo-
sławieństwem płodności: „Bądź-
cie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 
1,22). Błogosławieństwo skierowane 
do pierwszych ludzi zapowiada ich 
wzajemną współpracę w akcie pro-
kreacji polegającej na wydawaniu 
na świat dzieci. Spoiwem następują-
cych po sobie pokoleń jest rodzina, 
stanowiąca naturalne i najbezpiecz-
niejsze środowisko, w którym lu-
dzie się rodzą, wzrastają, dojrzewają 
i godnie przeżywają swoje życie.

W drugim biblijnym opowia-
daniu, gdy mężczyzna został stwo-
rzony oraz hojnie obdarowany 
i umieszczony w ogrodzie Eden, 
Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam” (2,18). „Le-

Przede 

wszystkim

w rodzinie 

urzeczywistniasię

naśladowanieBoga

wJegodobroci

imiłosierdziu.

Rodzina 
w perspektywie biblijnej

karstwem” na pokonanie jego sa-
motności było stworzenie kobiety. 
Kiedy została powołana do życia, 
mężczyzna radośnie wyznał, że 
otrzymał „pomoc”, której bardzo 
potrzebuje. Ta potrzeba i wzajemne 
więzi zostały podkreślone w apro-
bacie dla instytucji małżeństwa: 
„Dlatego mężczyzna opuszcza swe-
go ojca i swoją matkę, a łączy się 
ze swoją żoną i stają się jednym 
ciałem” (2,24). Niezwykle intymne 
„złączenie” jest miejscem poczęcia 
nowego życia, a więc wzrostu rodzi-
ny – tak w sensie ilościowym, przez 
powiększenie liczby jej członków, 
jak i w sensie jakościowym, przez 
dalsze wzmocnienie już istnieją-
cych więzi i wychowywanie dzieci.

Do rodziny w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu należy ojciec i matka, 
czyli rodzice, oraz ich dzieci, wnu-
ki i prawnuki, a także dziadkowie 
i babcie. Głową rodziny jest ojciec, 
dlatego w Biblii mówi się o „domu 
ojca”, bądź „domu ojcowskim”, co 
odróżnia rodzinę od rodu, szczepu, 

plemienia czy narodu. Ojciec jest 
przedstawicielem rodziny na ze-
wnątrz, natomiast rola kobiety jako 
żony i matki polega na wewnętrz-
nej integracji wszystkich osób two-
rzących rodzinę. Żona i matka jest 
„sercem”, które podtrzymuje  ży-
wotność i trwałość rodziny. 

Na straży rodziny i życia rodzin-
nego stoi czwarte przykazanie Boże: 
„Czcij ojca swego i matkę swoją”. 
Jego uzasadnienie w Księdze Wyj-
ścia (20,12)  brzmi: „aby przedłuży-
ły się twoje dni na ziemi, którą Pan, 
Bóg twój, daje tobie”, a Księga Po-
wtórzonego Prawa (5,16) dodaje: 
„i aby ci się dobrze wiodło na zie-
mi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie”. 
Nie wskazuje się żadnych warun-
ków ani wyjątków, nie ogranicza 
się też tego przykazania jedynie do 
tych rodziców, którzy są dobrzy. Za 
poleceniem czci wobec ojca i matki 
oraz obroną integralności rodziny 
jest autorytet Boga. Dlatego przede 
wszystkim w rodzinie urzeczywist-
nia się naśladowanie Boga w Jego 
dobroci i miłosierdziu. 

Rodzina w Bożym planie 
zbawienia

Jezus Chrystus przyszedł na 
świat w rodzinie. Święta Rodzina 
z Nazaretu – Józef, Maryja i Jezus – 
z jednej strony wpisuje się w długi 
ciąg rodzin starotestamentowych, 
a z drugiej różni się od nich zasad-
niczo, bo ojcostwo Józefa i macie-
rzyństwo Maryi nie pozwalają się 
zredukować do ram Starego Testa-
mentu ani porządku naturalnego. 
„Maryja – napisał Benedykt XVI – 
stanowi nowy początek. Jej Dziecko 
nie pochodzi od mężczyzny, lecz 
jest nowym stworzeniem, poczę-
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 Lucas Cranach Starszy, Adam i Ewa, ok. 1510 r., Muzeum Narodowe w Warszawie

ło się za sprawą Ducha Świętego”. 
Wzgląd na tajemnicę dziewiczego 
poczęcia i na to, że Jezus przyszedł 
na świat i wychował się w rodzinie, 
sprawiają, że ma ona absolutnie 
uprzywilejowane miejsce w historii 
zbawienia. 

Współtworząc Kościół apostol-
ski, rodziny wyznawców Jezusa 
Chrystusa od początku różniły się 
od rodzin pogańskich. W listach 
św. Pawła zachowały się stale ak-
tualne wskazania przeznaczone dla 
chrześcijańskich rodziców i dzie-
ci. W Liście do Efezjan (5,21-6,4) 
Apostoł wymienia istotne zasady 

życia domowego, traktując je jako 
wielki wzór dla mężów i żon oraz 
klucz do prawidłowego ustawienia 
relacji między rodzicami a dziećmi. 
Wprowadzają je słowa: „Bądźcie 
sobie wzajemnie poddani w bojaź-
ni Chrystusowej”. Chrześcijańska 
moralność małżeńska i rodzinna 
ma więc podłoże i ukierunkowa-
nie chrystologiczne, ponieważ od-
zwierciedla relację między Chry-
stusem a Kościołem. Podobne 
wskazania, skierowane do małżon-
ków – mężów i żon – oraz dzieci 
i innych domowników, znalazły się 
w Liście do Kolosan (3,18-25). 

Chrześcijańska wizja i prakty-
ka życia małżeńskiego i rodzin-
nego przyczyniła się wydatnie do 
wzrostu Kościoła. Rodzina stała 
się miejscem wspólnej modlitwy 
i codziennej służby Bożej, której 
rytm jest regulowany przez coty-
godniową niedzielę oraz dorocz-
ne uroczystości i święta liturgicz-
ne. Najstarsze biblijne wzmianki 
o świętowaniu niedzieli, odróżnia-
jącej chrześcijan od wyznawców 
judaizmu, którzy pozostali przy 
szabacie, świadczą, że odbywało 
się ono w domach, czyli w kontek-
ście rodzinnym. Gromadząc się na 
„łamanie chleba”, wybierano  domy 
zamieszkiwane przez gorliwych 
wyznawców Chrystusa. W ten spo-
sób Kościół coraz bardziej stawał 
się „rodziną rodzin”, co skutkowa-
ło postrzeganiem całej wspólnoty 
wierzących jako rodziny. Wyjaś-
niając, kim jest Jezus Chrystus ży-
jący w swoim Kościele, autor Listu 
do Hebrajczyków napisał: „Jego 
domem my jesteśmy, jeśli ufność 
i chwalebną nadzieję do końca wy-
trwale zachowamy” (3,6). Rodzina 
powinna skutecznie sprzyjać temu 
wzniosłemu powołaniu.

Godność rodziny wyznacza 
również wielką odpowiedzialność 
wszystkich, którzy ją tworzą. Prze-
prowadzając człowieka przez do-
czesność, rodzina ma też ukazy-
wać i podtrzymywać nadzieję życia 
wiecznego. Na drugim biegunie 
życia zapoczątkowanego przez po- 
częcie i narodziny znajduje się 
umieranie i śmierć. Udział rodziny 
w Bożym planie zbawienia polega 
więc i na tym, żeby nikt nie czuł się 
w niej samotny ani zdany wyłącznie 
na siebie, lecz w każdej potrzebie 
otrzymywał wsparcie, którego po-
trzebuje. Wzgląd na mękę i śmierć 
Chrystusa oraz wiara w Jego zmar-
twychwstanie zyskują nowe moce 
duchowe, gdy przejście człowieka 
przez mroczną dolinę cierpienia 
i śmierci dokonuje się w otoczeniu 
jego rodziny i najbliższych.  ■
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Skąd się wzięło w Państwa rodzi-
nie tak głębokie pragnienie prze-
kazania wiary dzieciom? 

Sami jako licealiści przeżyliśmy 
w parafialnej wspólnocie młodzie-

żowej doświadczenie wiary i za- 
pragnęliśmy budować życie na 
Bogu. To sprawiło, że zaczęliśmy ży-
ciowe decyzje podejmować z Nim, 
rozeznając Jego wolę dla nas. Naj-
pierw to była decyzja o małżeństwie, 
a potem o moim wyjeździe po ślu-
bie do Warszawy, gdzie początkowo 
chcieliśmy tylko już wspólnie za-
czekać, na ukończenie przez męża, 
rozpoczętych w Lublinie, studiów. 
Ostatecznie osiedliliśmy się w War-

szawie. Rozeznawaliśmy także nasze 
zaangażowanie w Kościele. Wiele lat 
byliśmy związani ze Wspólnotą Mi-
łości Ukrzyżowanej, a teraz udziela-
my się w kręgu kościoła domowego 
i w naszej parafii, czyli parafii księży 
marianów na Stegnach, 

Jaki cel przyświeca Państwu w prze-
kazywaniu wiary? 

Skoro Pan Bóg jest dla nas waż-
ny, to chcemy, by był także ważny 
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Z Agnieszką Waś, pedagogiem, mężatką 
z 18-letnim stażem i mamą trójki dzieci, rozmawiała 
Lucyna Słup.

Jak przekazywać wiarę 
w rodzinie?
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Z Agnieszką Waś, pedagogiem, mężatką 
z 18-letnim stażem i mamą trójki dzieci, rozmawiała 
Lucyna Słup.

Jak przekazywać wiarę 
w rodzinie?
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dla naszych synów (9 i 12 lat) i cór-
ki (6 lat). Zależy nam na tym, żeby 
dzieci wiedziały, że ziemskie życie 
zmierza ku spotkaniu z Panem 
Bogiem twarzą w twarz i że trzeba 
je przeżyć dobrze, czyli wybierać 
zgodnie z wyznawaną wiarą. 

Nie chodzi nam tylko o to, by 
dzieci przestrzegały norm czy zasad. 
Chcemy, by dla naszych dzieci wia-
ra była sprawą naturalną, oczywistą. 
Stąd też dużą uwagę przywiązujemy 
do środowiska, w jakim obracają 
się dzieci – by można w nim było 
świadomie przeżywać wiarę, roz-
mawiać o Panu Bogu, a nawet wy-
jechać z Nim na wakacje. Tak było 
w ubiegłym roku, gdy wyjechaliśmy 
na „obóz rodzinny” zorganizowany 
przez jednego z księży z naszej para-
fii. Był dla nas wspaniałym doświad-
czeniem wypoczynku, bycia razem 
i formacji chrześcijańskiej. 

W jaki sposób zapewniacie Pań-
stwo środowisko wiary dzieciom? 

Oprócz świadomego wyboru 
parafii, o którym wspomniałam po-
wyżej, wybraliśmy także dzieciom 
katolickie przedszkole i szkołę. Oczy-
wiście skorzystaliśmy z możliwości, 
które daje mieszkanie w Warszawie, 
bo gdybyśmy mieszkali w mniejszej 
miejscowości, dzieci chodziłyby do 
takiej szkoły, jaka byłaby dostępna. 
Chcieliśmy, żeby w edukacji naszych 
dzieci wartości chrześcijańskie były 
ważne, ale żeby równocześnie nie 
„chować dzieci pod kloszem”. Za-
leżało nam na tym, by spotykały się 
z rówieśnikami o podobnych wartoś-
ciach. Nasi synowie są ministrantami 
– po to, by służyć do Mszy świętej, ale 
też by być w środowisku, w którym 
można zwyczajnie i naturalnie roz-
mawiać o Panu Bogu. Staramy się żyć 
z Panem Bogiem na co dzień i nasze 
dzieci to przejmują. 

Jak wygląda ta „codzienność prze-
kazywania wiary”? 

Dla nas bardzo ważna jest mod-
litwa rodzinna. Przywiązujemy do 
niej ogromną wagę i kiedy nasza 
modlitwa osobista czy małżeńska 
czasem nie domaga – to modlitwa 
rodzinna ma miejsce zawsze, nie-
zależnie od tego, czy jesteśmy zmę-
czeni, czy wypoczęci, smutni czy 
weseli… Modlimy się w rodzinie 
także, gdy wyjeżdżamy do dziad-
ków czy też, gdy ktoś do nas przy-
jeżdża w gości. Modlitwa rodzinna 
zmieniała się wraz z wiekiem dzie-
ci. Teraz codziennie wieczorem 
gromadzimy się razem w salonie 
i mówimy Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Aniele Boży. Mamy swo-
ich ulubionych patronów, których 
wzywamy (św. Faustyna, św. Józef, 
św. Stanisław Papczyński, św. Fran-
ciszek i św. Jan Paweł II) i zawsze 
wzywamy też naszych patronów 
chrzcielnych. Później zaczyna się 
modlitwa spontaniczna. Dziękuje-
my, przepraszamy, prosimy, a dzie-
ci mogą podać swoje własne inten-
cje. I one są różne – począwszy od 
tych: „żeby jutro spadł śnieg” albo 

„żebym miała własnego kotka” 
(to są modlitwy naszej córki) do 
„za babcię, która choruje” czy „za 
tych, o których nikt nie pamięta”. 
Zauważyliśmy, że wspólna mod-
litwa może być dobrym wprowa-
dzeniem do osobistej relacji dzieci 
z Panem Bogiem. Był taki czas, że 
dzieci podczas modlitwy wspólnej 
podawały bardzo dużo intencji. 
Mówiliśmy wtedy: „Na dziś koniec, 
a resztę intencji możecie powiedzieć 
Panu Bogu na ucho przed snem. Bo 
Panu Bogu można też coś powie-
dzieć samemu po cichu”. Myślę, że 
oni czasem tak robią, zauważam, że 
mają relację osobistą z Nim. 

W naszym domu także błogo-
sławimy się wzajemnie. Usłyszałam 
kiedyś, że to jest ważne i zapropo-
nowałam dzieciom, żebyśmy tak 
robili. Jako małżonkowie błogosła-
wimy siebie nawzajem, błogosławi-
my dzieci, a dzieci błogosławią nas – 
przed wyjściem z domu, przed snem 
i zawsze, gdy tego potrzebujemy. 

A czy macie Państwo jakiś sposób 
na przeżywanie dnia Pańskiego, 
czyli niedzieli? 

W niedzielę rano razem z mę- 
żem odmawiamy wspólnie jutrz-
nię. Dzieci, jeśli się obudzą wcześ-
niej, przysłuchują się temu, a nie- 
raz młodszy syn chce się modlić 
z nami, więc mu pozwalamy. My-
ślę, że to ważne, gdy dzieci widzą, 
że rodzice modlą się razem. 

Na Mszę świętą chodzimy na 
11.30, więc mamy sporo czasu, by 
zjeść wspólnie śniadanie. Staramy 
się też zawsze przed Mszą przeczytać 
z dziećmi Ewangelię z danej niedzie-
li. Chłopcy służą do Mszy, a po niej 
jest okazja (teraz ograniczona przez 
pandemię), by spotkać się z kolega-
mi. Potem obiad, podczas którego 
gramy w „trudne słowa” – mąż wy-
myśla jakieś trudne wyrazy, a dzieci 
starają się odgadnąć, co one zna-
czą. Potem albo idziemy na spacer, 
albo gramy w gry planszowe, albo 
muzykujemy na instrumentach.▶ 
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◀ Oczywiście jest też czas na odro-
bienie lekcji. Dłuższe wycieczki ra-
czej robimy w sobotę, niedzielę sta-
ramy się przeżywać spokojniej. 

Jak w rytmie życia rodzinnego 
uwzględniacie Państwo rok litur-
giczny? 

W Adwencie i w Wielkim Po-
ście podejmujemy różne działania, 
np. obecnie czytamy rozważania za-
warte w książce Doroty Cichockiej 
„Idziemy za Tobą”, które przygo-
towują do przeżywania tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa. U nas w parafii duszpaster-
stwo dzieci jest bardzo dobrze pro-
wadzone, więc nasze dzieciaki bez 
wielkiego namawiania chodzą na 
różaniec, roraty, drogę krzyżową. 
Te nabożeństwa bardzo je angażu-
ją. Na przykład losują stacje drogi 
krzyżowej, ilustrują je rysunkiem. 
W domu rozmawiamy na ten te-
mat, pytając co się podczas tej stacji 
wydarzyło, jak się czuł Pan Jezus, 
jak ty byś się czuł w takiej sytuacji. 

Dzięki Wspólnocie Miłości 
Ukrzyżowanej, w której byliśmy kil-
kanaście lat, najważniejszym świę-
tem w roku jest dla nas Wielkanoc. 
Dzieci od urodzenia uczestniczyły 
w Triduum Paschalnym, śpiąc w wóz- 
kach, więc dla nich jest oczywiste, że 
Triduum jest ważne i że przeżywamy 
je wspólnie. W ostatnim roku z po-
wodu pandemii kościół był zamknię-
ty, ale to nam pokazało, że można 
tajemnicę Zmartwychwstania Pań-
skiego przeżywać w rodzinie. Mieli-
śmy drogę krzyżową w domu, dzie-
ci robiły makietę wyjścia z Egiptu, 
a w Wielki Czwartek obmyliśmy so-
bie nawzajem nogi. Myślę, że dzieci 
będą długo pamiętać te święta. 

A jak przygotowujecie dzieci do 
sakramentów? 

Ponieważ dzieci są w szkołach 
katolickich, tam mają zasadnicze 
przygotowanie. W domu jednak 
rozmawiamy z nimi na tematy po-
ruszane w szkole, pytając, co jest 

dla nich ważne. Te rozmowy raczej 
odbywają się przy okazji, nie są spe-
cjalnie organizowane. Chcemy być 
blisko dzieci w tym, co przeżywają. 
Na przykład zauważyliśmy, że spo-
wiedź je stresuje, więc staramy się 
im pokazać, że Pan Bóg jest miło-
sierny, że tęskni za nami, że chciał-
by, by nie tracić z Nim łączności. 
Mówimy, że nie regułki są najważ-
niejsze, ale kontakt z Bogiem. Gdy 
syn szedł do spowiedzi, mąż mu to-
warzyszył, był blisko. 

Ważne jest, że w rodzinie na-
wzajem się przepraszamy. Dzieci 
przepraszają, ale ja też je prze-
praszam. Mówię im, że to ważne 
w relacjach. Gdy mamy z mężem 
nieporozumienie, dzieci widzą to, 
ale też widzą, że się potrafimy pojed-
nać. W naszym domu, jak pewnie 
w każdym innym, dużo jest trud-
nych sytuacji. Nie jesteśmy idealni, 
ale pokazujemy dzieciom, że gdyby 
nie Pan Bóg, byłoby jeszcze trudniej, 
że to Jego obecność nas jednoczy. Ja 
sama nauczyłam się, że Pan Bóg jest 
zawsze blisko mnie, nawet wtedy, 
gdy zbaczam z Jego drogi i chciała-
bym, żeby moje dzieci też miały taką 
świadomość. 

Pewnie to wszystko, o czym Pani 
mówi, nie zawsze przebiega gład-
ko… jakie macie trudności? 

Nasze dzieci są jeszcze stosun-
kowo małe, najstarszy syn ma do-
piero 12 lat, więc nie mamy jeszcze 
jakichś poważniejszych problemów, 
jeśli chodzi o wychowanie w wierze. 
Bywają drobne – zdarza się, że któ-
reś z dzieci nie chce przyjść na naszą 
rodzinną modlitwę. Nie zmuszamy 

go wówczas do tego, bo nie chcemy, 
by modlitwa kojarzyła się mu z obo-
wiązkiem. Mówimy: „To posłuchaj 
z pokoju, jeśli chcesz”, a czasem 
modlimy się osobno z nim. Ale jeśli 
chodzi o pójście w niedzielę do koś-
cioła, to uważamy, że dopóki dzieci 
są niepełnoletnie, chodzą z nami. 
Gdy któreś nie chce pójść, mówimy: 
„To dla nas ważne. Mieszkamy ra-
zem, to dla nas ważne, żebyś poszedł 
z nami”. Na razie to skutkuje. 

Co, Pani zdaniem, jest najważ-
niejsze w przekazywaniu wiary 
dzieciom? 

Najważniejsze jest budowanie 
w dzieciach przekonania, że bez 
względu na to, gdzie jestem, Bóg 
na mnie czeka i pragnie bliskiej re-
lacji ze mną. Ważny jest oczywiście 
mój przykład jako rodzica, bo dzieci 
nie uczą się ze słuchania, ale przede 
wszystkim z naśladowania rodzi-
ców. Ważne jest więc, by im poka-
zać, że rodzic też się modli, że idzie 
do spowiedzi, że Eucharystia jest 
dla niego ważna. Ja często chodzę 
na Mszę świętą w dzień powszedni 
i moje dzieci wiedzą o tym. Wycho-
dzę też sama na adorację, a gdy je-
steśmy razem na spacerze, mówię: 
„Zajrzyjmy na chwilę do Pana Jezu-
sa, przywitajmy się chociaż”, wstę-
pujemy do kościoła, modlimy się 
chwilę. W rodzinie ważna jest mod-
litwa, ważne są wspólne celebracje, 
ale jeśli nie mamy relacji z Panem 
Bogiem, to wszystko staje się puste. 

Pobożnych praktyk i rytuałów 
rodzinnych nie może być za dużo, 
muszą być też dostosowane do moż-
liwości dzieci. W tym wszystkim 
ważna jest wspominana już przeze 
mnie naturalność, bycie w konkret-
nej wspólnocie (np. parafialnej), 
a także nie porównywanie się z inny-
mi, nie wyobrażanie sobie idealnego 
dziecka, idealnej rodzinnej drogi 
do wiary. W każdej rodzinie trzeba 
szukać własnej ścieżki do Pana Boga 
i w ten sposób tworzyć swoistą dla 
danej rodziny duchowość.  ■
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◀ Oczywiście jest też czas na odro-
bienie lekcji. Dłuższe wycieczki ra-
czej robimy w sobotę, niedzielę sta-
ramy się przeżywać spokojniej. 

Jak w rytmie życia rodzinnego 
uwzględniacie Państwo rok litur-
giczny? 

W Adwencie i w Wielkim Po-
ście podejmujemy różne działania, 
np. obecnie czytamy rozważania za-
warte w książce Doroty Cichockiej 
„Idziemy za Tobą”, które przygo-
towują do przeżywania tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa. U nas w parafii duszpaster-
stwo dzieci jest bardzo dobrze pro-
wadzone, więc nasze dzieciaki bez 
wielkiego namawiania chodzą na 
różaniec, roraty, drogę krzyżową. 
Te nabożeństwa bardzo je angażu-
ją. Na przykład losują stacje drogi 
krzyżowej, ilustrują je rysunkiem. 
W domu rozmawiamy na ten te-
mat, pytając co się podczas tej stacji 
wydarzyło, jak się czuł Pan Jezus, 
jak ty byś się czuł w takiej sytuacji. 

Dzięki Wspólnocie Miłości 
Ukrzyżowanej, w której byliśmy kil-
kanaście lat, najważniejszym świę-
tem w roku jest dla nas Wielkanoc. 
Dzieci od urodzenia uczestniczyły 
w Triduum Paschalnym, śpiąc w wóz- 
kach, więc dla nich jest oczywiste, że 
Triduum jest ważne i że przeżywamy 
je wspólnie. W ostatnim roku z po-
wodu pandemii kościół był zamknię-
ty, ale to nam pokazało, że można 
tajemnicę Zmartwychwstania Pań-
skiego przeżywać w rodzinie. Mieli-
śmy drogę krzyżową w domu, dzie-
ci robiły makietę wyjścia z Egiptu, 
a w Wielki Czwartek obmyliśmy so-
bie nawzajem nogi. Myślę, że dzieci 
będą długo pamiętać te święta. 

A jak przygotowujecie dzieci do 
sakramentów? 

Ponieważ dzieci są w szkołach 
katolickich, tam mają zasadnicze 
przygotowanie. W domu jednak 
rozmawiamy z nimi na tematy po-
ruszane w szkole, pytając, co jest 

dla nich ważne. Te rozmowy raczej 
odbywają się przy okazji, nie są spe-
cjalnie organizowane. Chcemy być 
blisko dzieci w tym, co przeżywają. 
Na przykład zauważyliśmy, że spo-
wiedź je stresuje, więc staramy się 
im pokazać, że Pan Bóg jest miło-
sierny, że tęskni za nami, że chciał-
by, by nie tracić z Nim łączności. 
Mówimy, że nie regułki są najważ-
niejsze, ale kontakt z Bogiem. Gdy 
syn szedł do spowiedzi, mąż mu to-
warzyszył, był blisko. 

Ważne jest, że w rodzinie na-
wzajem się przepraszamy. Dzieci 
przepraszają, ale ja też je prze-
praszam. Mówię im, że to ważne 
w relacjach. Gdy mamy z mężem 
nieporozumienie, dzieci widzą to, 
ale też widzą, że się potrafimy pojed-
nać. W naszym domu, jak pewnie 
w każdym innym, dużo jest trud-
nych sytuacji. Nie jesteśmy idealni, 
ale pokazujemy dzieciom, że gdyby 
nie Pan Bóg, byłoby jeszcze trudniej, 
że to Jego obecność nas jednoczy. Ja 
sama nauczyłam się, że Pan Bóg jest 
zawsze blisko mnie, nawet wtedy, 
gdy zbaczam z Jego drogi i chciała-
bym, żeby moje dzieci też miały taką 
świadomość. 

Pewnie to wszystko, o czym Pani 
mówi, nie zawsze przebiega gład-
ko… jakie macie trudności? 

Nasze dzieci są jeszcze stosun-
kowo małe, najstarszy syn ma do-
piero 12 lat, więc nie mamy jeszcze 
jakichś poważniejszych problemów, 
jeśli chodzi o wychowanie w wierze. 
Bywają drobne – zdarza się, że któ-
reś z dzieci nie chce przyjść na naszą 
rodzinną modlitwę. Nie zmuszamy 

go wówczas do tego, bo nie chcemy, 
by modlitwa kojarzyła się mu z obo-
wiązkiem. Mówimy: „To posłuchaj 
z pokoju, jeśli chcesz”, a czasem 
modlimy się osobno z nim. Ale jeśli 
chodzi o pójście w niedzielę do koś-
cioła, to uważamy, że dopóki dzieci 
są niepełnoletnie, chodzą z nami. 
Gdy któreś nie chce pójść, mówimy: 
„To dla nas ważne. Mieszkamy ra-
zem, to dla nas ważne, żebyś poszedł 
z nami”. Na razie to skutkuje. 

Co, Pani zdaniem, jest najważ-
niejsze w przekazywaniu wiary 
dzieciom? 

Najważniejsze jest budowanie 
w dzieciach przekonania, że bez 
względu na to, gdzie jestem, Bóg 
na mnie czeka i pragnie bliskiej re-
lacji ze mną. Ważny jest oczywiście 
mój przykład jako rodzica, bo dzieci 
nie uczą się ze słuchania, ale przede 
wszystkim z naśladowania rodzi-
ców. Ważne jest więc, by im poka-
zać, że rodzic też się modli, że idzie 
do spowiedzi, że Eucharystia jest 
dla niego ważna. Ja często chodzę 
na Mszę świętą w dzień powszedni 
i moje dzieci wiedzą o tym. Wycho-
dzę też sama na adorację, a gdy je-
steśmy razem na spacerze, mówię: 
„Zajrzyjmy na chwilę do Pana Jezu-
sa, przywitajmy się chociaż”, wstę-
pujemy do kościoła, modlimy się 
chwilę. W rodzinie ważna jest mod-
litwa, ważne są wspólne celebracje, 
ale jeśli nie mamy relacji z Panem 
Bogiem, to wszystko staje się puste. 

Pobożnych praktyk i rytuałów 
rodzinnych nie może być za dużo, 
muszą być też dostosowane do moż-
liwości dzieci. W tym wszystkim 
ważna jest wspominana już przeze 
mnie naturalność, bycie w konkret-
nej wspólnocie (np. parafialnej), 
a także nie porównywanie się z inny-
mi, nie wyobrażanie sobie idealnego 
dziecka, idealnej rodzinnej drogi 
do wiary. W każdej rodzinie trzeba 
szukać własnej ścieżki do Pana Boga 
i w ten sposób tworzyć swoistą dla 
danej rodziny duchowość.  ■
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Ks. Łukasz Mazurek MIC

Podstawowym miejscem spotyka-
nia się z Bogiem i z innymi ludź-

mi jest dom rodzinny. Każdy człowiek 
ma na kartach swej historii życia za-
pisane te właśnie momenty, gdzie już 
jako małe dziecko, choć jeszcze nie 
w pełni świadomie, uczestniczył 
w odmawianej przez rodziców mod-
litwie przed i po jedzeniu czy w wie-
czornym pacierzu. Bóg, który stał się 
tak bliski człowiekowi, że możemy 
trwać z Nim w pełnym zaufaniu dia-
logu wszędzie, gdzie żyjemy, uczymy 
się czy pracujemy, nie jest ograniczo-
ny murami świątyni. Dlatego to właś-
nie w rodzinie, która zgodnie z na-
uczaniem Kościoła jest sanktuarium 
modlitwy i celebracji, kontemplacji 
i liturgii, sprawowana jest szeroko ro-
zumiana liturgia rodzinna.

Każda rodzina chrześcijańska ja- 
ko komunia osób, znak i obraz ko-
munii Ojca i Syna w Duchu Świę-
tym jest nie tylko odbiciem dzieła 
stwórczego Ojca poprzez zrodzenie 
i wychowanie nowego życia, ale jest 
także obrazem modlitwy i ofiary sa-
mego Chrystusa. Tym samym więc 
codzienna modlitwa rodziny, czyta-
nie Słowa Bożego, właściwe przeży-
wanie celebracji Mszy św. i innych 
sakramentów czy praktykowanie 
błogosławieństw (np. przy stole, bło-
gosławieństwo dzieci przed udaniem 
się na odpoczynek, życzenia nowo-
roczne), stają się ważnym elementem 
wychowania w wierze. 

W kontekście postępującego pro-
cesu laicyzacji, podważania wartości 
chrześcijańskich i medialnych spe-
kulacji wokół źle dzisiaj przez wielu 
rozumianej natury i misji Kościoła, 
to właśnie liturgia domowa może 
pomóc w mądrym i głębokim prze-
żywaniu i wyznawaniu wiary. Młode 

pokolenie odpowiednio wprowadzo-
ne i uformowane przez świadectwo 
życia rodziców i całej rodziny będzie 
w przyszłości świadomie i odpowie-
dzialnie budowało nie tylko wspól-
notę Kościoła w swoim domu, ale 
i wspólnotę Kościoła parafialnego 
oraz powszechnego. Dokonujące się 
więc w liturgii Kościoła domowego 
uwielbienie Boga i uświęcenie czło-
wieka ma także wymiar ewangeliza-
cyjny i pozwala na to, by konkretne 
świadectwo życia ukazywało praw-
dziwe oblicze chrześcijaństwa. 

Chrześcijanin bowiem to nie 
człowiek, któremu wszystko i za-
wsze się bezproblemowo udaje, bo 
jest mniej lub bardziej zasłużonym 
członkiem elitarnego klubu dla wta-
jemniczonych. To człowiek, któ- 
ry dzięki codziennemu wzrastaniu 
w wierze, dotykające go trudno-
ści widzi jako szansę, a nie udrękę. 
Uczenie się takiego spojrzenia na ży-
cie dokonuje się we właściwie przy-
gotowanej i przeżywanej liturgii do-
mowej, dlatego tym bardziej w czasie 
pandemii, gdzie częściej członkowie 
rodziny mogą spotkać się ze sobą, 
warto na nowo wydobyć ten skarb, 
jakim jest wspólna modlitwa w ro-
dzinie. Ponieważ zaś bogactwo li-
turgii domowej jest przeogromne, 
każda rodzina może znaleźć właś-
ciwą dla niej formę uwielbienia 
Boga. Może to być wspomniana 
już codzienna modlitwa całej ro-
dziny, właściwie rozumiane i ce- 
lebrowane sakramenty (np. nie-
dzielna Msza św. i przeżywanie sa-
mej Niedzieli jako dnia dla Boga 
i rodziny), jak również czytanie 
i rozważanie Słowa Bożego, Liturgia 
Godzin czy akcentowanie w domo-
wej liturgii poszczególnych cyklów 
roku liturgicznego, uroczystości czy 
świąt. Wszystko to może przyczynić 
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się do głębszego rozumienia obrzę-
dów liturgicznych, a więc i rozwoju 
duchowego całej rodziny. Ponadto, 
ponieważ liturgia domowego Koś-
cioła jest mocno związana z litur-
gią wspólnoty Kościoła lokalnego, 
w sposób naturalny przygotowuje 
ona do owocniejszego przeżywania 
liturgii w kościele parafialnym, sta-
jąc się jednocześnie jej kontynuacją 
w domu rodziny chrześcijańskiej. 

Rodzina, w której dba się o litur-
gię w domu, jak i w kościele, znajduje 
dzięki niej odpowiedź na wiele pytań 
i wątpliwości, które mogą dotykać 
współczesnego katolika. Jak pogłę-
biać życie wiary otrzymane na chrzcie 
świętym? Co mają robić rodzice, gdy 
ich dzieci dorastają i odsuwają się od 
Kościoła? Jak właściwie świętować 
1 listopada czy przygotować dzieci do 
pierwszej spowiedzi świętej? Dlacze-
go warto obchodzić rocznicę chrztu 
świętego? Jak dobrze przeżyć Wielki 
Tydzień, a jak czas wielkanocny? Co 
więcej, rodzina, którą po raz pierwszy 
małym Kościołem domowym nazwał 
biskup i patriarcha Konstantynopola, 
św. Jan Chryzostom, jest wspólnotą, 
w którą wpisane są różne rocznice 
rodzinne. Tak więc np. rocznica ślu-
bu, narodzin dziecka czy chrztu, włą-
czona do liturgii domowej, umacnia 
wzajemne relacje. Tak jak w począt-
kach tworzenia się Kościoła chrześ-
cijanie gromadzili się w domach 
prywatnych, szczególnie dla wspól-
nej modlitwy, uczty eucharystycznej 
i udzielania sakramentu chrztu (por. 
Dz 16,15; 20,7), tak dzisiaj, mając już 
możliwość modlitwy w kościołach, 
nie rezygnują jednocześnie z modli-
twy w rodzinie – małym kościele do-
mowym. ■

Liturgia domowa 
– mit czy rzeczywistość?
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ks. Paweł Skonieczny MIC

Są dwie trwałe rzeczy, które może-
my dać w spadku naszym dzie-

ciom: pierwsze to korzenie, druga to 
skrzydła” – William Hodding Carter.

Jak pokazują wyniki ostatniego 
badania CBOS z 2018 roku, przepro-
wadzonego wśród młodzieży na po-
ziomie szkół ponadgimnazjalnych, 
na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba 
młodych określających się jako nie-
wierzący wzrosła ponad trzykrotnie 
(z 5% w 2008 roku do 17% w 2018 
roku). Jednocześnie wzrósł udział 
obojętnych religijnie (z 13% do 
21%). W hierarchii wartości u mło-
dzieży życie religijne plasuje się pod 
koniec listy ich celów życiowych (5% 
wskazań). Podczas konferencji, na 
której zaprezentowano raport KAI 
pt. „Kościół w Polsce”, padło stwier-
dzenie, że w najmłodszych pokole-
niach sekularyzacja już nie „pełza”, 
ale „idzie stępa”, a nawet „przecho-
dzi w kłus” oraz, że „wielu młodych 
nie daje już Kościołowi szansy”. Jako 
główną przyczyną odchodzenia mło-
dych Polaków od wiary i praktyk 
religijnych wymieniono osłabienie 
przekazu wiary w rodzinach, spadek 
atrakcyjności lekcji religii w szkole, 
osłabienie więzi z Kościołem. 

Wyniki badań nie napawają op-
tymizmem i zakładają, że z prob-
lemem niewierzących dzieci bę-
dziemy spotykali się coraz częściej. 
Warto jednak zastanowić się głębiej 
nad przyczynami tego zjawiska. 
Badania socjologiczne próbują na-
zwać istniejący problem, ale nie są 
w stanie opisać wszystkich zjawisk 

i ich niuansów. Osobiście znam ro-
dziny, który nie wpisują się w sche-
mat powyższego raportu – głęboko 
religijni rodzice starają się przeka-
zać wiarę swoim dzieciom, ksiądz 
w parafii i katecheta w szkole wspa-
niale pracują z młodzieżą, a efekt 
i tak jest przeciwny do zamierzone-
go. Dlaczego tak się dzieje? Jak po-
stępować z dzieckiem, które dekla-
ruje, że jest niewierzące, rezygnuje 
z wszelkich praktyk religijnych 
i chce wypisać się z lekcji religii 

Korzenie i skrzydła, 
czyli o problemie 
niewierzących dzieci

w szkole? Zamiast szukać win-
nych i oferować łatwe rozwiązania, 
spójrzmy na ten problem w szer-
szym kontekście w świetle psycho-
logii rozwojowej oraz Ewangelii. 

Zdaniem psychologów, religijny 
kryzys wiary, jaki przeżywają mło-
dzi, jest często związany z całym 
procesem rozwoju i wychowania. 
Odejście od religijności może być 
jednym z wielu symptomów okresu 
dorastania i zmieniającej się relacji 
między dzieckiem a wychowawca-
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Są dwie trwałe rzeczy, które może-
my dać w spadku naszym dzie-

ciom: pierwsze to korzenie, druga to 
skrzydła” – William Hodding Carter.

Jak pokazują wyniki ostatniego 
badania CBOS z 2018 roku, przepro-
wadzonego wśród młodzieży na po-
ziomie szkół ponadgimnazjalnych, 
na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba 
młodych określających się jako nie-
wierzący wzrosła ponad trzykrotnie 
(z 5% w 2008 roku do 17% w 2018 
roku). Jednocześnie wzrósł udział 
obojętnych religijnie (z 13% do 
21%). W hierarchii wartości u mło-
dzieży życie religijne plasuje się pod 
koniec listy ich celów życiowych (5% 
wskazań). Podczas konferencji, na 
której zaprezentowano raport KAI 
pt. „Kościół w Polsce”, padło stwier-
dzenie, że w najmłodszych pokole-
niach sekularyzacja już nie „pełza”, 
ale „idzie stępa”, a nawet „przecho-
dzi w kłus” oraz, że „wielu młodych 
nie daje już Kościołowi szansy”. Jako 
główną przyczyną odchodzenia mło-
dych Polaków od wiary i praktyk 
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mi (rodzic, nauczyciel, katecheta). 
Okres młodzieńczego buntu jest 
zjawiskiem zdrowym i normalnym, 
a jednocześnie trudnym dla obydwu 
stron. W rodzicach może pojawić  
się lęk, frustracja i poczucie winy, 
że zawiedli jako wychowawcy. Py-
tają się, gdzie popełnili błąd, że ich 
dziecko stało się nieposłuszne i od-
rzuca wartości, którymi żyją na co 
dzień. Ponieważ uwierzyli, że dzieci 
w sposób automatyczny przejmą ich 
styl myślenia i wiarę, nie umieją ze 
spokojem zareagować na to trudne 
doświadczenie. Według psychologii 
rozwojowej bunt umożliwia defi-
niowanie siebie, czyli kształtowanie 
własnej, odrębnej tożsamości. Dzie-
cko odczuwa potrzebę separacji od 
rodziców, określenia granic włas-
nego „ja”, obronę własnej, dopiero 
kształtującej się tożsamości. W ro-
dzinach, w których pojawia się pre-
sja w wychowaniu religijnym, dzie-
ci mogą reagować silnym buntem. 
Zbytnie religijne zaangażowanie 
rodziców również może negatywnie 
wpłynąć na postawę dzieci w sto-
sunku do religii. Wówczas dorasta-
jący młody człowiek szybko będzie 
chciał uwolnić się od wiary i prze-
konań rodziców, aby odzyskać wol-
ność i niezależność.

Źródłem buntu może stać się 
młodzieńczy idealizm, dostrzega-
nie rozbieżności pomiędzy ideała-
mi a rzeczywistością, niespójność 
między zasadami wiary a życiem. 
Młodzi ludzie potrafią być bar-
dzo krytyczni w stosunku do ota-
czającej ich rzeczywistości, łatwo 
dostrzegają religijną obłudę i nie-
szczerość. Taki bunt ujawnia się 
szczególnie w rodzinach, w któ-
rych religijność jest jedynie czymś 
powierzchownym, gdzie brakuje 
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ców. Często przyczyną odrzucenia 
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ciołem w kontekście bardzo nega-
tywnych informacji medialnych na 
temat ludzi Kościoła. 

Z pewnością odejście od prakty-
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nych i formowania się nowego spo-
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wiara dorosłego człowieka. Czasami 
okazuje się, że młody człowiek wcale 
nie przeżywa buntu przeciw wierze, 
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sposobem jej wyrażania: razi go in-
fantylne przedstawianie wiary, nu-
dzą tradycyjne nabożeństwa, męczą 
skostniałe praktyki religijne, często 
nie rozumie abstrakcyjnego teolo-
gicznego języka na ambonie itd.

W odpowiedzi na kryzys wia-
ry rodzice i wychowawcy muszą 
nauczyć się reagować ze spokojem 
i cierpliwością. Reagowanie agre-
sją, szantażem, przymuszaniem do 
praktykowania wiary, wzbudzaniem 
poczucia winy tylko pogłębi kryzys 
i zniszczy relacje między dzieckiem 
a rodzicami, które w procesie wy-
chowawczym są najważniejsze. Dla-
tego kluczowe jest, aby utrzymać 
wzajemne relacje, nawet jeśli dzie-
cko myśli i wybiera zupełnie inaczej, 
niż chcieliby tego rodzice. Nastola-
tek przede wszystkim potrzebuje 
kochających rodziców i szczęśliwe- 
go domu, w którym ktoś na niego 
czeka i do którego zawsze będzie 
mógł wrócić. Tylko w atmosferze 
miłości i wzajemnego zaufania mo- 
żliwa jest dyskusja na temat wiary 
i dzielenie się świadectwem życia. 

Pięknym przykładem i wzorem 
w postępowaniu z „młodymi gniew-
nymi” jest ewangeliczna „Przy-
powieść o synu marnotrawnym”. 
Ojciec z przypowieści ma dwóch 
synów, którzy buntują się przeciw-
ko niemu i odrzucają jego miłość. 

Młodszy z nich opuszcza dom ojca. 
Ojciec nie tylko mu na to pozwala, 
ale daje mu część majątku, która 
jeszcze mu się nie należy. Nie za-
trzymuje go na siłę, pozwala mu źle 
wybierać, mimo że ten wybór rani 
jego serce. Ojciec postępuje bardzo 
pedagogicznie. Nie ogranicza jego 
wolności, bo wie, że wiara i mi-
łość bez wolności są nic nie warte. 
Chce mieć w domu syna, a nie nie-
wolnika, który jest przy nim z lęku 
i przymusu. Można zarzucić ojcu, że 
nie zrobił nic, żeby zatrzymać syna. 
On jednak zrobił coś znacznie więk-
szego. Nie zerwał z nim relacji, ale 
stworzył mu taki dom, do którego 
marnotrawny i skruszony syn chciał 
wrócić. Dał mu doświadczenie bez-
warunkowej miłości, która nie od-
rzuca i zawsze czeka z otwartymi 
ramionami. Odwołując się do motta 
W. Hoddinga Cartera – ojciec obda-
rowuje swoich synów „korzeniami 
i skrzydłami”. Przekazuje im najważ-
niejsze wartości, którymi sam żyje, 
a jednocześnie daje im wolność, po-
zwalając im dokonywać samodziel-
nych wyborów życiowych.

Wyrazem mądrości pedagogicz-
nej ojca jest również sposób, w jaki 
postępuje z drugim synem. Starszy 
syn również jest zbuntowany, nie 
kocha ojca, sercem jest od niego 
daleko, jednak nie ma na tyle od-
wagi, żeby odejść od ojca tak jak 
jego brat. Jego „ateizm” jest ukryty 
i przez to jeszcze bardziej niebez-
pieczny. Kiedy na wieść o powrocie 
marnotrawnego brata starszy syn 
wpada w gniew i nie chce wejść do 
domu, wtedy ojciec wychodzi do 
niego i ze spokojem i cierpliwoś-
cią rozmawia z nim. Ojciec szuka 
dialogu i stawia na komunikację, 
bo wie, że tylko ona może przywró-
cić wiarę w jego miłość i rodzinną 
komunię. Niech medytacja nad 
przypowieścią o Miłosiernym Ojcu 
będzie dla nas odpowiedzią na py-
tanie o tajemnice niewiary dzieci 
i wskazówką jak zachować się w sy-
tuacji, gdy odchodzą od Boga. ■
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Moja rodzina, od kiedy tylko pa-
miętam, zawsze była bardzo 

pobożna. Mój pradziadek pojechał 
do Ziemi Świętej, choć zajęło mu 
to wtedy pół roku, uczestniczył tam 
w Niedzieli Palmowej i przywiózł 
do Polski poświęconą palmę. Słynął 
z anielskiej cierpliwości, nigdy nie 
używał wulgaryzmów. Nie rozstawał 
się z „Żywotami świętych”, które czy-
tał dzieciom i wnukom.

Zawsze jako rodzina spędza-
liśmy ze sobą wszystkie święta. 
W centralnym miejscu znajdowała 
się moja mama, która skupiała wokół 
siebie nas wszystkich. Nawet kiedy 
już była leżąca, dalej angażowała się 
w życie rodzinne i otaczała się dzieć-
mi i wnukami. Patrząc na jej przy-
kład, widzę, jak duża jest rola dziad-
ków w przekazywaniu wiary i sama 
staram się ją kontynuować.

Mam dwóch synów: Bartłomie-
ja i Tomasza. Założyli już swoje 
rodziny. Starszy syn Bartłomiej już 
jako młody chłopiec należał do Po-
mocników Matki Kościoła. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę Moni-
kę. Jest to wspólnota zainicjowana 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego, 
w którą oboje bardzo się angażo-
wali i która rozwinęła ich wiarę. 
Z kolei znajomość młodszego Syna 
z Kasią to niesamowita historia. 
Wierzę, że połączył ich św. Albert. 
Modliłam się gorąco za jego wsta-
wiennictwem modlitwą z obrazka, 
który znalazłam w domu rodzin-
nym. Na obrazku znajdowała się 
pieczęć biskupa kieleckiego. Kasia 
pochodziła właśnie z Kielc i choć 
poznali się z Tomaszem w Warsza-
wie, to w tym mieście wzięli ślub 
w katedrze. Bardzo za to Panu Bogu 
dziękuję.

Na każdym kroku życiu moich 
dzieci towarzyszyły zresztą cuda 

Pana Boga. Monika rodząc trzecie 
dziecko, była na krawędzi śmier-
ci. Trwał wówczas Wielki Tydzień. 
Niesamowita walka lekarzy i po-
moc Boża sprawiły, że urodziła 
i wyzdrowiała. W ramach podzię-
kowania Bogu razem z mężem 
zaadaptowali troje dzieci, w tym 
jedno niepełnosprawne, i stali się 
rodziną zastępczą. Mają też troje 
własnych. Około 40 innych dzieci 
przewinęło się w ich życiu w rodzi-
nie zastępczej. Do teraz zdarzają się 
telefony od tych dzieci, które pro-
szą o wsparcie.

Opiekowałam się mniej swoją 
mamą niż moje siostry, bo one z nią 
mieszkały. Angażowałam się nato-
miast bardziej w pomoc moim dzie-
ciom. Często rozmawiam z wnu- 
kami o Bogu. Pamiętam swoje za-
skoczenie, kiedy dwuletniemu Ma-
ciusiowi proponowałam, żeby za-
prosił Dzieciątko Jezus do zabawy. 
Odpowiedział wówczas: „Już to zro-
biłem. Dzieciątko jest tu ze mną”.

Teraz moja mama odeszła do 
Domu Ojca. Niestety, z powodu 
obostrzeń związanych z pande-
mią, nie mogliśmy jako rodzina 
spotkać się wszyscy razem. Jest to 
zauważalny brak. Mam poczucie, 

że umknęło nam coś ważnego, 
aby spotkać się, pobyć razem, po-
rozmawiać, powspominać. Było 
to bardzo smutne. Najważniejsze 
jednak, że mogliśmy uczestniczyć 
we Mszy świętej i modlić się za jej 
duszę. Po pogrzebie spotkałam się 
z wnukami i rozmawiałam o tym, 
co się wydarzyło. Modliłam się 
także razem z nimi słowami Pisma 
Świętego. 

Moi wnukowie codziennie wie-
czorem modlą się z rodzicami. 
Chętnie do nich wtedy przycho-
dzę i się dołączam. Dzieci należą 
też do kółka różańcowego, dlate-
go z radością odmawiają dziesiąt-
kę różańca przed snem. Modlą się 
jednak także takimi modlitwami, 
jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu. Z mojego doświad-
czenia wynika, że choć rola rodzi-
ców jest niepodważalna, to wnuko-
wie bardzo dobrze odbierają to, co 
przekazują im dziadkowie i dlatego 
przekaz wiary w ten sposób odby-
wa się z dużymi sukcesami. Dzieci 
bardzo lubią modlić się pieśniami. 
Jedna z ich ulubionych modlitw to 
„O Maryjo, Matko droga/Proś za 
nami w Niebie Boga/Proś i czuwaj 
wciąż nad nami/Ze świętymi Anio-
łami”. Dzieci z ufnością uciekają się 
do pomocy Maryi.

Wiarę naszych dzieci i wnu-
ków staramy się budować przez 
codzienne i proste znaki. Jednym 
z nich jest wypowiadanie słów: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!” za każdym razem, kiedy 
wchodzimy do domu lub wycho-
dzimy z niego. Widzę, że właśnie 
w ten sposób staje się ona dla nich 
czymś naturalnym, elementem ży-
cia, a nie zwykłym zwyczajem. 

 Maria Baranowska

Rola dziadków w przekazywaniu 
wiary jest fundamentalna
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14 lat. Pobraliśmy się 30 grudnia 

2006 r. Mamy dwójkę dzieci i czwór-
kę dzieci w niebie. Jestem kobietą 
po przejściach, tkwiłam w związku 
niesakramentalnym przez 12 lat, 
a potem się nawróciłam, nagle, z dnia 
na dzień. Mając 31 lat, stwierdziłam, 
że zaczynam nowe życie z Bogiem, 
wszystko od początku. Zakończy-
łam ten związek, a niedługo we-
szłam w nowy. Mój przyszły mąż 
był wówczas sam i modlił się, co nie 
jest przypadkiem, o kobietę po przej-
ściach. Poznaliśmy się w restauracji, 
tak po prostu, podszedł do mnie i za-
pytał o numer telefonu. Mimo, że nic 
nie wiedziałam o tym mężczyźnie, 
zdecydowałam się z nim umówić na 
randkę. W tym samym roku się po-
braliśmy. Poznaliśmy się w kwietniu, 
a wzięliśmy ślub w grudniu. Stwier-
dziliśmy, że mamy już tyle lat, że nie 
ma na co czekać. Po jakimś czasie 
zaszłam w ciążę, ale dziecko okazało 
się martwe. Potem poroniłam w szó-
stym miesiącu. Trzecią ciążę też po-
roniłam. Za czwartym razem urodził 
się Kuba, który ma obecnie 11 lat. 
Następnie urodziła się Tosia. Kolejny 
był Albert, który urodził się w 2016 r. 
i żył jedynie przez dziewięć dni. Le-
karze zachęcali mnie do aborcji, ale 
nie zgodziłam się na to. Powiedzia-
łam, że będę nosić ciążę do końca. 
Zrobiłabym to jeszcze raz.

Było nam bardzo trudno z tym 
wszystkim. W dodatku, jak wspo-
mniałam, byłam po przejściach 
i trudno mi było budować relację. 
Nawróciłam się jednak całym sercem 
do Pana Boga i wszystko starałam się 
od Niego brać. Mąż wyniósł wiarę 
z domu, zawsze chodził do kościoła, 
ale zaczęło mu przeszkadzać, że się 
tak bardzo angażuję w życie wspól-
noty. W pewnym momencie prze-

staliśmy się dogadywać. Szukaliśmy 
porozumienia na różne sposoby. Po-
szliśmy na terapię małżeńską, ale to 
nam nie pomogło. Poszłam więc na 
terapię indywidualną, bo musiałam 
sobie poukładać pewne rzeczy w gło-
wie, ale to też nie zadziałało.

Powiedziałam już, że się wypro-
wadzam z domu, bo nie dam rady. To 
wszystko było jednak w rękach Pana 
Boga i On nas prowadził. Jestem 
z Odnowy w Duchu Świętym. Czyta-
nie Pisma Świętego, długie rozmowy 
z Panem Bogiem, to moja codzien-
ność. Dla Niego zaangażowałam się 
w pracę dla fundacji Ruah, w której 
jestem wiceprezesem. Zajmujemy 
się szyciem przytulanek świętych, 
wspierających ewangelizację dzie-
ci. Pan Bóg zwraca się do nas przez 
Słowo Boże i poprzez ludzi. Bóg jest 
jak powietrze i bez Niego nie da się 
żyć. Odczytałam, co do mnie mówi 
i zrobiłam to, co mi polecił. Gdyby 
nie to, nie udałoby się. Pojechaliśmy 
na rekolekcje małżeńskie do jezui-
tów do Czechowic, będąc przekona-
ni, że bez Pana Boga, tak po ludzku, 
się nie uda. Wiele osób się za nas 

modliło. Pojechaliśmy bez dzieci. 
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Już wchodząc w małżeństwo, wie- 
dzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale 
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Boga do niego. Wierzyliśmy, że 
jest, działa, a słowa przysięgi mał-
żeńskiej to nie tylko jakaś for-
muła. Widzieliśmy, jak wiele łask 
dostaliśmy od Pana Boga. Każde 
małżeństwo dostaje zresztą wiele 
prezentów od Pana Boga, ale nie 
każde je rozpakowuje, aby z nich 
korzystać i się nimi cieszyć. To jest 
siła sakramentu, która pomaga 
w trudnych chwilach. 

 Barbara i Sławomir Biegun
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Każde małżeństwo dostaje 
wiele prezentów od Pana Boga
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Jak to się stało, że wstąpił Ksiądz 
do Zgromadzenia Księży Maria-
nów?

Przed bierzmowaniem zacząłem 
się angażować w kole biblijnym, 
którego członkowie spotykali się 
po domach, żeby rozważać Słowo 
Boże. Prowadziłem jedną z takich 
grup. Wtedy, był to 2006 r., maria-
nie zaczęli pracować w moim ro-
dzinnym mieście Mafra w stanie 
Santa Catarina w Brazylii. Szybko 
nawiązałem z nimi kontakty i roz-
palili we mnie na nowo pragnienie 
z dzieciństwa, aby zostać kapłanem. 

Dlaczego właśnie oni mieli na 
Księdza taki wpływ?

Ujęła mnie ich gorliwość, sposób 
podejścia do ludzi i prowadzenia 

parafii. Mój tata poszedł wówczas 
do ks. Józefa, Polaka i mariani-
na, i powiedział mu o tym moim 
pragnieniu. Ks. Józef stwierdził, 
że jestem jeszcze za młody, mia-
łem wówczas 14 lat. Polecił, abym 
poczekał z decyzją do matury. Tak 
zrobiłem i tuż przed 18. urodzina-
mi wstąpiłem do postulatu Zgro-
madzenia Księży Marianów. 

Kiedy trafił Ksiądz do Polski?
Najpierw trzy lata studiowałem 

filozofię w Brazylii zgodnie z tu-
tejszym programem zajęć. Potem 
przyjechałem do Polski, do Lublina, 
aby nauczyć się języka polskiego. 
Dobrze mi szło, dlatego zostałem 
i studiowałem w tym mieście jeszcze 
cztery lata teologię w mariańskim 
seminarium duchownym. W sumie 
byłem cztery i pół roku w Polsce.

Co zwróciło Księdza uwagę w pol-
skim seminarium?

Przede wszystkim fakt, że było 
to seminarium międzynarodo-
we. Kiedy tam przyjechałem, poza 
członkami polskiej prowincji, 
przebywał tam tylko jeden kleryk 
z Ukrainy, ale z czasem przyby-
li bracia z Kamerunu i z Rwandy. 
Było to dla mnie bardzo budujące 
doświadczenie. Zetknięcie z różny-
mi kulturami było dla mnie inspi-
rujące. Wspólnota też była większa 
(do 20 seminarzystów). W Brazylii 
nie było nas wielu, bo w szczyto-
wym okresie 10-12 osób.

Duże trudności miał Ksiądz w opa-
nowaniu języka polskiego?

Moim językiem rodzimym jest 
portugalski. Nie mówię po angiel-
sku, więc intensywnie musiałem 
uczyć się polskiego, aby móc się po-
rozumieć. Między naszymi języka-
mi jest mało wspólnych punktów, 
w zasadzie tylko pojedyncze słowa 
są podobne, ale nie myślałem o tym, 

 Ks. Edson Hable posługuje 
w mieście Mongaguá, w stanie 

São Paulo, nad Atlantykiem 
na połu dniu Brazylii. 

Z ks. Edsonem Hable MIC 
rozmawiał Michał 
Krajski.

Radość wiary
nad Atlantykiem
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że jest trudny. Po prostu codziennie 
siadałem i kilka godzin uczyłem się, 
by jak najszybciej móc zacząć mó-
wić. Od samego początku starałem 
się też rozmawiać po polsku, nie 
było zresztą innego wyjścia.

Jakie wrażenie zrobiła na Księdzu 
Polska?

Miałem uczucie, że to płaski 
kraj, choć jestem świadom, że tak 
nie jest. Było tak zapewne dlatego, 
że większą część czasu spędzałem 
w Lublinie, czasami wyjeżdżałem 
do Warszawy. W Brazylii przyzwy-
czaiłem się natomiast do miesz-
kania w rejonach, gdzie dominuje 
teren górzysty. Największą zmianę 
zauważyłem, jeśli chodzi o pory 
roku. Znaczna różnica temperatur 
latem i zimą w Polsce była dla mnie 
zaskoczeniem. Raz tylko w moim 
rodzinnym mieście padał śnieg, ale 
wówczas nie byłem w nim obecny. 
Podobnie jest z urokliwą, polską 
złotą jesienią. Jeszcze na południu 
Brazylii są drzewa, które tracą li-
ście, ale na północy nie ma nawet 
takiego zjawiska. Są jednak jesz- 

cze inne znaczne różnice: chociażby 
w całym kraju można u nas upra-
wiać warzywa przez okrągły rok.

A jakie doświadczenia wyniósł 
Ksiądz ze spotkań z Polakami?

Najpierw muszę powiedzieć, 
że na południu Brazylii, skąd po-

chodzę, mamy w zasadzie taką 
małą Europę. Większość mieszkań- 
ców jest pochodzenia europejskie-
go. Także w mojej rodzinie są osoby 
pochodzenia polskiego i niemie-
ckiego. Stąd, trudno mówić o ja-
kichś wielkich kulturowych różnic- 
ach. Wiele zwyczajów jest bardzo ▶ 

 Ks. Edson Hable MIC zaraz po przyjęciu święceń prezbiteratu z miejscowym biskupem i wspólnotą kapłanów. 

 Brazylijczycy mają wielki kult Matki Bożej.
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◀ podobnych, jak pierniki czy cho-
inki w święta Bożego Narodzenia. 
Nawet ludzie są do siebie podobni 
w Polsce i na południu Brazylii: 
w pierwszym momencie raczej za-
mknięci, nieskłonni do kontaktów 
z obcymi. W takich miastach, jak 
Rio de Janeiro czy São Paulo jest 
inaczej – mieszkańcy mają inny 
temperament. Przy bliższym po-
znaniu Polacy także jednak okazują 
się bardzo przyjaźni i okazują wiele 
serca. Mam bardzo dobre wspo-
mnienia ze spotkań z nimi. 

Gdzie Ksiądz trafił po skończeniu 
seminarium duchownego?

Byłem w Polsce od lutego 2016 r. 
do lipca 2020 r. Po studiach teo-
logicznych wróciłem do Brazylii. 
W Brazylii, 2 września 2017 r. zło-
żyłem śluby wieczyste, 10 sierpnia 
2019 r. przyjąłem święcenia diako-
natu, a 15 sierpnia 2020 r. święcenia 
prezbiteratu. Zostałem wysłany do 
pracy parafialnej jako wikary w mie-
ście Mongaguá, w stanie São Paulo, 
nad Atlantykiem na południu Bra-
zylii.

Ilu marianów pracuje w Brazylii?
W sumie w prowincji brazylij-

skiej posługuje 42 księży, ale trzeba 
pamiętać, że w skład tej prowincji 
wchodzi też Portugalia. W naszym 
kraju pracuje 33 kapłanów, 1 brat, 
jest też 6 alumnów w seminarium i 
4 nowicjuszy. Mamy parafię w Ku-
rytybie (na marginesie: mieście bę-
dącym zagłębiem Polaków, gdzie 
zachowało się wiele śladów polskiej 
kultury), Turvo, Rio de Janeiro, 
Mongaguá, Crateús, Adrianópolis 
i Manoel Ribas. Podlega nam w su-
mie 10 parafii. 

Czym się charakteryzuje parafia, 
w której Ksiądz pracuje?

Jest tu nas trzech księży, w tym 
ks. Edmund Grabowski, misjonarz 
z Polski, który jest w Brazylii od 
40 lat. Parafia liczy 30 tys. wiernych 
(jest to jedyna parafia w mieście, 

która skupia zresztą ponad połowę 
mieszkańców). Jest więc duża, ale 
to standard w tym kraju. Odwie-
dza nas bardzo wielu turystów, bo 
znajdujemy się na samym brzegu 
oceanu. Z naszego domu parafialne-
go mamy mniej niż 200 metrów do 
plaży, co bywa uciążliwe, bo jest tu 
głośno. W naszym mieście jest mało 
pracy, nie ma przemysłu, wiele osób 
stąd wyjeżdża. Ci, którzy mają wy-
kształcenie, jakiś wyuczony zawód, 
znajdują pracę w São Paulo, znajdu-
jącego się o półtorej godziny drogi 
od nas. Wiele osób pracuje w tury-
styce, a dzisiaj z powodu koronawi-
rusa, wszystko jest sparaliżowane. 
To sprawia, że wielu parafian zgłasza 
się do nas o pomoc materialną, bo 
brakuje im na podstawowe potrze-
by. Staramy się pomagać, jak tylko 
możemy. Wspierają nas parafianie, 
którzy mogą sobie na to pozwolić.

Czy pobożność w Brazylii różni 
się czymś od polskiej?

Im bardziej na północ, tym 
wierni mają silniejszą skłonność do 
większego uzewnętrzniania swojej 
pobożności, wykonywania licznych 
gestów, tym chętniej śpiewają, są 
żywiołowi, emocjonalni i sponta-
niczni. Brazylijczycy mają wielką 
pobożność do Matki Bożej, którą 
tutaj wykazują, o dziwo, nie tyl-
ko katolicy, ale nawet protestanci, 
zielonoświątkowcy. Z reguły pcha-
ją ich do tego potrzeby materialne 
i wiara, że Maryja im pomoże. Róż-

nice widać w przeżywaniu Mszy 
świętych. U nas Eucharystia, na-
wet w tygodniu, trwa zwykle koło 
godziny lub dłużej. Jest bowiem 
więcej śpiewów, czasami wierni od-
śpiewują refren psalmu i po cztery 
razy, są też dłuższe lokalne śpiewy 
liturgiczne. Z kolei tutaj nie ma 
za bardzo pieszych pielgrzymek, 
chociaż autokarowe są dla wielu 
obowiązkowe przynajmniej raz do 
roku. Odbywają się do tutejszych 
sanktuariów, m.in. w Aparecidzie. 

Jakie są największe wyzwania, 
które Ksiądz dostrzega w swojej 
pracy?

Obecnie są one związane z pa-
nującymi obostrzeniami ze wzglę-
du na koronawirusa. W naszym 
regionie choruje wielu ludzi, uważa 
się, że to wynik różnych zaniedbań 
i w efekcie od marca obowiązują 
bardzo duże ograniczenia. Obo-
wiązuje zakaz udziału wiernych we 
Mszach świętych i wszelkich spot-
kaniach wspólnotowych, w tym na 
modlitwę. Nie możemy więc nawet 
jeździć do wiernych, aby organizo-
wać adorację w kaplicach dojazdo-
wych. Kościoły mogą być otwarte 
w ciągu dnia jedynie dla indywi-
dualnego nawiedzenia. Nasze kon-
takty z wiernymi sprowadzają się 
więc do osobistych spotkań np. 
w ramach spowiedzi. Zachęcamy 
ich też do składania osobistych in-
tencji, które włączamy do odpra-
wianych Mszy świętych bez udziału 
ludu i do transmitowanych mod-
litw z naszego klasztoru. Cierpi na 
tym niezwykle katecheza, której 
w tej chwili prawie nie ma. U nas 
nie ma religii w szkołach, do tej 
pory podstawy wiary nabywano 
w parafiach. Teraz nie możemy 
organizować zajęć stacjonarnych. 
Niestety, w nauce online natomiast 
wielu nie uczestniczy z powodu 
braku odpowiednego sprzętu. To 
jest dla mnie obecnie nasze naj-
większe wyzwanie, aby umożliwić 
przekaz wiary młodym ludziom. ■

 Święcenia diakonatu kl. Edsona Hable.
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pamiętać, że w skład tej prowincji 
wchodzi też Portugalia. W naszym 
kraju pracuje 33 kapłanów, 1 brat, 
jest też 6 alumnów w seminarium i 
4 nowicjuszy. Mamy parafię w Ku-
rytybie (na marginesie: mieście bę-
dącym zagłębiem Polaków, gdzie 
zachowało się wiele śladów polskiej 
kultury), Turvo, Rio de Janeiro, 
Mongaguá, Crateús, Adrianópolis 
i Manoel Ribas. Podlega nam w su-
mie 10 parafii. 

Czym się charakteryzuje parafia, 
w której Ksiądz pracuje?

Jest tu nas trzech księży, w tym 
ks. Edmund Grabowski, misjonarz 
z Polski, który jest w Brazylii od 
40 lat. Parafia liczy 30 tys. wiernych 
(jest to jedyna parafia w mieście, 

która skupia zresztą ponad połowę 
mieszkańców). Jest więc duża, ale 
to standard w tym kraju. Odwie-
dza nas bardzo wielu turystów, bo 
znajdujemy się na samym brzegu 
oceanu. Z naszego domu parafialne-
go mamy mniej niż 200 metrów do 
plaży, co bywa uciążliwe, bo jest tu 
głośno. W naszym mieście jest mało 
pracy, nie ma przemysłu, wiele osób 
stąd wyjeżdża. Ci, którzy mają wy-
kształcenie, jakiś wyuczony zawód, 
znajdują pracę w São Paulo, znajdu-
jącego się o półtorej godziny drogi 
od nas. Wiele osób pracuje w tury-
styce, a dzisiaj z powodu koronawi-
rusa, wszystko jest sparaliżowane. 
To sprawia, że wielu parafian zgłasza 
się do nas o pomoc materialną, bo 
brakuje im na podstawowe potrze-
by. Staramy się pomagać, jak tylko 
możemy. Wspierają nas parafianie, 
którzy mogą sobie na to pozwolić.

Czy pobożność w Brazylii różni 
się czymś od polskiej?

Im bardziej na północ, tym 
wierni mają silniejszą skłonność do 
większego uzewnętrzniania swojej 
pobożności, wykonywania licznych 
gestów, tym chętniej śpiewają, są 
żywiołowi, emocjonalni i sponta-
niczni. Brazylijczycy mają wielką 
pobożność do Matki Bożej, którą 
tutaj wykazują, o dziwo, nie tyl-
ko katolicy, ale nawet protestanci, 
zielonoświątkowcy. Z reguły pcha-
ją ich do tego potrzeby materialne 
i wiara, że Maryja im pomoże. Róż-

nice widać w przeżywaniu Mszy 
świętych. U nas Eucharystia, na-
wet w tygodniu, trwa zwykle koło 
godziny lub dłużej. Jest bowiem 
więcej śpiewów, czasami wierni od-
śpiewują refren psalmu i po cztery 
razy, są też dłuższe lokalne śpiewy 
liturgiczne. Z kolei tutaj nie ma 
za bardzo pieszych pielgrzymek, 
chociaż autokarowe są dla wielu 
obowiązkowe przynajmniej raz do 
roku. Odbywają się do tutejszych 
sanktuariów, m.in. w Aparecidzie. 

Jakie są największe wyzwania, 
które Ksiądz dostrzega w swojej 
pracy?

Obecnie są one związane z pa-
nującymi obostrzeniami ze wzglę-
du na koronawirusa. W naszym 
regionie choruje wielu ludzi, uważa 
się, że to wynik różnych zaniedbań 
i w efekcie od marca obowiązują 
bardzo duże ograniczenia. Obo-
wiązuje zakaz udziału wiernych we 
Mszach świętych i wszelkich spot-
kaniach wspólnotowych, w tym na 
modlitwę. Nie możemy więc nawet 
jeździć do wiernych, aby organizo-
wać adorację w kaplicach dojazdo-
wych. Kościoły mogą być otwarte 
w ciągu dnia jedynie dla indywi-
dualnego nawiedzenia. Nasze kon-
takty z wiernymi sprowadzają się 
więc do osobistych spotkań np. 
w ramach spowiedzi. Zachęcamy 
ich też do składania osobistych in-
tencji, które włączamy do odpra-
wianych Mszy świętych bez udziału 
ludu i do transmitowanych mod-
litw z naszego klasztoru. Cierpi na 
tym niezwykle katecheza, której 
w tej chwili prawie nie ma. U nas 
nie ma religii w szkołach, do tej 
pory podstawy wiary nabywano 
w parafiach. Teraz nie możemy 
organizować zajęć stacjonarnych. 
Niestety, w nauce online natomiast 
wielu nie uczestniczy z powodu 
braku odpowiednego sprzętu. To 
jest dla mnie obecnie nasze naj-
większe wyzwanie, aby umożliwić 
przekaz wiary młodym ludziom. ■

 Święcenia diakonatu kl. Edsona Hable.
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Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń 
także nasze rodziny środowi-

skami komunii i Wieczernikami 
modlitwy, autentycznymi szkołami 
Ewangelii i małymi Kościołami do-
mowymi” (papież Franciszek).

Obecność Maryi w Rodzinie 
Nazaretańskiej jest inspiracją dla 
współczesnych rodzin, aby były do-
mowymi Kościołami. A w nich naj-
ważniejsza jest miłość, wiara, posłu-
szeństwo Bogu i modlitwa.

Kochać

Znamy piękno miłości i jej war-
tość w relacji z Bogiem i z bliźnimi. 
Od Maryi uczymy się przede wszyst-
kim takiego zakochania w Bogu, 
które nadaje sens naszemu życiu 
osobistemu i rodzinnemu. Bez tej 
miłości usychamy i umieramy. Tyl-
ko ktoś rozmiłowany w Bogu żyje 
naprawdę, czyli nosi w sobie niebo. 
Bo przecież niebo to wieczne mi-
łowanie Boga, dlatego już na ziemi 
możemy doświadczać niebiańskiego 
szczęścia, które polega na przebywa-
niu z Bogiem, z Jedynym Umiłowa-
nym. Prośmy Maryję, aby pomagała 
nam odkrywać piękno miłowania 
Boga, a będąc w Nim zakochanymi, 
już cieszmy się niebem – w sercu, 
w rodzinie, w domu.

Wierzyć

Fundamentem rodzinnego ży-
cia jest wiara. Nie polega ona jed-
nak jedynie na wierności obrzędom 
i zwyczajom, ale na zawierzeniu 
Bogu. Chodzi o żywą więź z Bogiem 
i kształtowanie życia według Chry-
stusowej Ewangelii. Wierzymy ko-

muś dlatego, że go kochamy. Źród-
łem wiary jest zatem miłość. Jako 
zakochani w Bogu, odkrywamy, że 
to On pierwszy nas umiłował i na-
pełnił miłością. Jak Maryja usłyszała 
w Zwiastowaniu: Jesteś pełna łaski, 
pełna miłości, tak i do nas mówi 
Bóg: Jesteś moim umiłowanym dzie-
ckiem, kocham cię. Odpowiedzią na 
to jest nasze zawierzenie, całkowite 
oddanie się Bogu – wiara mocna jak 
skała. Prośmy Maryję, aby przewo-
dziła nam na drodze wiary, aby po-
magała w trudnych chwilach, pocie-
szała w smutkach i zmartwieniach, 
prowadziła do Chrystusa.

Słuchać

W rodzinnej codzienności bar-
dzo ważne jest słuchanie siebie 
nawzajem. Ale warunkiem takiej 
postawy jest posłuszne słuchanie 
Boga. Człowiek zakochany pragnie 
czynić wszystko, co tylko zaprag-
nie ukochana osoba. Jest zdolny 
do wszelkich poświęceń, aby tylko 
spełnić wolę ukochanej/ukochane-
go. W takiej postawie Maryja trwała 
przed Bogiem. Była gotowa uczynić 
wszystko, cokolwiek od Niej oczeki-
wał. Całym życiem mówiła: Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa Twego. Codzien-
nie spełniała wolę Umiłowanego. 
Podobnie mamy czynić w naszym 

życiu: słuchać Boga i posłusznie wy-
pełniać Jego wskazania. 

Maryja uczy nas zaufania Bogu 
i dziecięcego powierzenia Mu ca-
łego naszego życia. Oddając Bogu 
wszystko, niczego nie tracimy, ale 
przeciwnie – zyskujemy. Posłuszni 
Bogu, stajemy się naprawdę wolni 
i bezpieczni na drogach świata.

Rozmawiać

Nie można sobie wyobrazić 
szczęśliwej rodziny, w której by 
nie rozmawiano ze sobą. Aby były 
to rozmowy niosące życie, trzeba 
umieć najpierw rozmawiać z Bo-
giem. Dlatego tak ważna jest co-
dzienna modlitwa. 

Człowiek zakochany w Bogu nie 
wyobraża sobie życia bez rozma-
wiania z Nim. Miłość otwiera mu 
serce i usta. Podobnie w rozmo-
wie z ludźmi. Ważne bowiem, aby 
w rozmowie z drugim człowiekiem 
nie zapomnieć wpierw otworzyć 
serca, bo w przeciwnym razie słowa 
będą jak plewy, które wiatr roznie-
sie po świecie, a do serca rozmówcy 
nie trafią. 

Maryja ze Zwiastowania uczy nas 
rozmowy z Bogiem, uczy słuchania 
i mówienia. W domu Elżbiety uczy-
my się od Maryi modlitwy uwielbie-
nia i dziękczynienia, a w Kanie Gali-
lejskiej – modlitwy prośby. ■

Maryja 
w rodzinie
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Właściwie mówimy o dwóch rze-
czywistościach: o Domowym Koś-
ciele, czyli dalszym etapie formacji, 
który wyrósł na fundamencie Oazy 
oraz o soborowej wizji rodziny jako 
kościoła domowego. Nie wgłębiając 
się w szczegóły, można powiedzieć, 
że pierwsza rzeczywistość kładzie 
akcent na miejsce Pisma Świętego 
w rodzinie, wspólną modlitwę, dia-

log małżeński i postawę służby na 
rzecz wspólnoty. Z kolei idea sobo-
rowa akcentuje powołanie małżeń-
skie jako równoprawne powołanie 
do świętości, miłość i służbę życiu 
w szerokim rozumieniu. Wszystkie 
te elementy ukazują swoistą opokę, 
na której powinny być budowane re-
lacje małżeńskie i rodzinne. Co dzie-
je się z rodziną, kiedy tego zabraknie?

Pandemia ujawniła kruchość 
naszych relacji, również tych ro-
dzinnych. Wcześniej, pewne kry-
zysy były odsuwane w czasie przez 
pochłaniającą pracę, różne poza-
szkolne aktywności dzieci i mło-
dzieży. I nagle w pewnym momen-
cie zostaliśmy „skazani” na siebie 
z powodu pandemii. To wtedy, bę-
dąc blisko, zaczęliśmy siebie ob-
serwować, dostrzegać, jak bardzo 
różnimy się w naszym pojmowaniu 
wiary, modlitwy, jak różne są nasze 
postawy w czasie transmitowanych 
mszy niedzielnych. W ten sposób 
dom stał się kościołem i wyszło 
na jaw to wszystko, co jest naszą 

słabością. Jak bardzo różnimy się 
w przeżywaniu wiary i modlitwy, 
a przecież do tej pory określaliśmy 
siebie jako wierzących. 

Ostatnie miesiące nie były łatwe, 
ale pokazały, że wiele kryzysów ma 
swoje źródło w naszym stosunku 
do tego, co dla ochrzczonego po-
winno być najważniejsze – wiary. 
Może więc czas pandemii stanie się 
nie tylko czasem wzrostu przeja-
wów depresji, problemów małżeń-
skich i rodzinnych, ale stanie się 
wyzwaniem do postawienia sobie 
na nowo pytania o miejsce Pisma 
Świętego w naszym życiu, o mod-
litwę i prawdziwy dialog. Może 
trzeba było tego wstrząsu, byśmy 
zrozumieli, że budowaliśmy nasze 
relacje na piasku, a taki dom nie 
mógłby się ostać. Jakkolwiek byśmy 
rozumieli ideę kościoła domowego, 
warto tym sprawom przyjrzeć się 
głębiej, nie tylko w perspektywie 
przyszłości wiary, ale w kontekście 
pytania o przyszłość naszych mał-
żeństw i rodzin. ■

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

ul. H. Dembińskiego 2, 01-644 Warszawa

tel. 501 650 750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Od wielu lat słyszę w czasie 
ogłoszeń duszpasterskich 

zaproszenie na spotkania Do-
mowego Kościoła, kiedyś były 
rekolekcje w naszej parafii na 
temat rodziny jako kościoła 
domowego. Przyznam, że bliż-
sza mi była koncepcja „roz-
działu”. Wszystkie najświętsze 
sprawy załatwiało się w koś-
ciele, a rodzina, jak to rodzina, 
każdy jakoś się modlił i wie-
rzył. Tak myślałem do czasu 
pandemii…
 Mężczyzna, 40 lat

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30, +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje nad morzem

S powszedniałe być może nieco 
określenie rodziny jako „koś-

cioła domowego” nie jest jedynie 
urokliwą zbitką słów, lecz czymś 
znacznie głębszym. Nasz Zbawi-
ciel przyszedł na świat i dorastał  
w rodzinie. Założył Kościół, który 
od początku opierał się właśnie na 
rodzinach, bo zalążek wiary prze-
kazany jednemu członkowi rodzi-
ny, miał wzrastać i przenikać ją 
całą. Poślij do Jafy i sprowadź Szy-
mona, zwanego Piotrem – powie-
dział anioł do setnika Korneliusza 
– On cię pouczy, jak zbawisz siebie  
i cały swój dom (Dz 10,13-14).
Żyjąc wiarą, pierwsze rodziny 
chrześcijańskie stawały się oazą 
chrześcijaństwa w pogańskim świe-
cie, a siła ich świadectwa sprawiła  
z czasem jego przemianę. 
Więzy jedności i miłości łączą-
ce członków rodziny inspirują do 
szukania i otwierania się na Boga. 
Dlatego też w dzisiejszym świecie,  
tak bardzo nieraz od Boga oddalo-
nym czy wręcz Mu wrogim, rodziny 

mają ogromne znaczenie jako ogni-
ska żywej wiary. Prośmy Boga, by siła 
świadectwa chrześcijańskich rodzin 
mogła na nowo zwyciężyć świat.

Do modlitwy i refleksji

Zaproszenie Jezusa do naszego 
życia rodzinnego

Dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu (Łk 19,5).
W jaki sposób Jezus jest obecny 
w mojej rodzinie? Jakie konkret-
ne działania mogę podjąć, by był 
bardziej obecny? Poproszę Pana, 
by zechciał się „zatrzymać w moim 
domu”. W chwili osobistej modli-
twy zaproszę go do swojej rodziny. 

Wiara w życiu naszej rodziny

Poznał więc ojciec, że było to o tej 
godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego 
„Syn twój żyje” i uwierzył on sam  
i cała jego rodzina (J 4,53).

Czy w życiu naszej rodziny były 
wydarzenia wzywające nas do 
większego zawierzenia Bogu? Jakie 
to były wydarzenia? Podziękuję za 
nie Panu i poproszę, by moja rodzi-
na umiała zaufać Panu we wszyst-
kich okolicznościach życia. Oddam 
Panu Bogu wszystkie cierpienia 
naszej rodziny, abyśmy wszyst-
ko przeżywali w łączności z Nim,  
w zaufaniu, że On czuwa nad nami. 
Aby wszystko przyczyniało się do 
umocnienia naszej wiary.

Modlitwa w rodzinie

Codziennie trwali jednomyślnie 
w świątyni, a łamiąc chleb po do-
mach, przyjmowali posiłek z radoś-
cią i prostotą serca. Wielbili Boga, 
a cały lud odnosił się do nich życz-
liwie (Dz 2,46-47a).
Jak wygląda modlitwa w naszej ro-
dzinie? Co mogę zrobić, by uczy-
nić ją bardziej centrum naszego 
rodzinnego życia? Poproszę Pana 
o wzrost wiary, nadziei i miłości  
w naszym domu. Pomodlę się o lep-
szą modlitwę, by jednoczyła ona na-
szą rodzinę, płynęła z serca i podo-
bała się Panu Bogu. Niech każdego 
dnia wydaje swój duchowy owoc.

Kościół domowy
Lucyna Słup

Kościół domowy w czasach zarazy
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje
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Właściwie mówimy o dwóch rze-
czywistościach: o Domowym Koś-
ciele, czyli dalszym etapie formacji, 
który wyrósł na fundamencie Oazy 
oraz o soborowej wizji rodziny jako 
kościoła domowego. Nie wgłębiając 
się w szczegóły, można powiedzieć, 
że pierwsza rzeczywistość kładzie 
akcent na miejsce Pisma Świętego 
w rodzinie, wspólną modlitwę, dia-

log małżeński i postawę służby na 
rzecz wspólnoty. Z kolei idea sobo-
rowa akcentuje powołanie małżeń-
skie jako równoprawne powołanie 
do świętości, miłość i służbę życiu 
w szerokim rozumieniu. Wszystkie 
te elementy ukazują swoistą opokę, 
na której powinny być budowane re-
lacje małżeńskie i rodzinne. Co dzie-
je się z rodziną, kiedy tego zabraknie?

Pandemia ujawniła kruchość 
naszych relacji, również tych ro-
dzinnych. Wcześniej, pewne kry-
zysy były odsuwane w czasie przez 
pochłaniającą pracę, różne poza-
szkolne aktywności dzieci i mło-
dzieży. I nagle w pewnym momen-
cie zostaliśmy „skazani” na siebie 
z powodu pandemii. To wtedy, bę-
dąc blisko, zaczęliśmy siebie ob-
serwować, dostrzegać, jak bardzo 
różnimy się w naszym pojmowaniu 
wiary, modlitwy, jak różne są nasze 
postawy w czasie transmitowanych 
mszy niedzielnych. W ten sposób 
dom stał się kościołem i wyszło 
na jaw to wszystko, co jest naszą 

słabością. Jak bardzo różnimy się 
w przeżywaniu wiary i modlitwy, 
a przecież do tej pory określaliśmy 
siebie jako wierzących. 

Ostatnie miesiące nie były łatwe, 
ale pokazały, że wiele kryzysów ma 
swoje źródło w naszym stosunku 
do tego, co dla ochrzczonego po-
winno być najważniejsze – wiary. 
Może więc czas pandemii stanie się 
nie tylko czasem wzrostu przeja-
wów depresji, problemów małżeń-
skich i rodzinnych, ale stanie się 
wyzwaniem do postawienia sobie 
na nowo pytania o miejsce Pisma 
Świętego w naszym życiu, o mod-
litwę i prawdziwy dialog. Może 
trzeba było tego wstrząsu, byśmy 
zrozumieli, że budowaliśmy nasze 
relacje na piasku, a taki dom nie 
mógłby się ostać. Jakkolwiek byśmy 
rozumieli ideę kościoła domowego, 
warto tym sprawom przyjrzeć się 
głębiej, nie tylko w perspektywie 
przyszłości wiary, ale w kontekście 
pytania o przyszłość naszych mał-
żeństw i rodzin. ■

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

ul. H. Dembińskiego 2, 01-644 Warszawa

tel. 501 650 750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Od wielu lat słyszę w czasie 
ogłoszeń duszpasterskich 

zaproszenie na spotkania Do-
mowego Kościoła, kiedyś były 
rekolekcje w naszej parafii na 
temat rodziny jako kościoła 
domowego. Przyznam, że bliż-
sza mi była koncepcja „roz-
działu”. Wszystkie najświętsze 
sprawy załatwiało się w koś-
ciele, a rodzina, jak to rodzina, 
każdy jakoś się modlił i wie-
rzył. Tak myślałem do czasu 
pandemii…
 Mężczyzna, 40 lat

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30, +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje nad morzem

S powszedniałe być może nieco 
określenie rodziny jako „koś-

cioła domowego” nie jest jedynie 
urokliwą zbitką słów, lecz czymś 
znacznie głębszym. Nasz Zbawi-
ciel przyszedł na świat i dorastał  
w rodzinie. Założył Kościół, który 
od początku opierał się właśnie na 
rodzinach, bo zalążek wiary prze-
kazany jednemu członkowi rodzi-
ny, miał wzrastać i przenikać ją 
całą. Poślij do Jafy i sprowadź Szy-
mona, zwanego Piotrem – powie-
dział anioł do setnika Korneliusza 
– On cię pouczy, jak zbawisz siebie  
i cały swój dom (Dz 10,13-14).
Żyjąc wiarą, pierwsze rodziny 
chrześcijańskie stawały się oazą 
chrześcijaństwa w pogańskim świe-
cie, a siła ich świadectwa sprawiła  
z czasem jego przemianę. 
Więzy jedności i miłości łączą-
ce członków rodziny inspirują do 
szukania i otwierania się na Boga. 
Dlatego też w dzisiejszym świecie,  
tak bardzo nieraz od Boga oddalo-
nym czy wręcz Mu wrogim, rodziny 

mają ogromne znaczenie jako ogni-
ska żywej wiary. Prośmy Boga, by siła 
świadectwa chrześcijańskich rodzin 
mogła na nowo zwyciężyć świat.

Do modlitwy i refleksji

Zaproszenie Jezusa do naszego 
życia rodzinnego

Dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu (Łk 19,5).
W jaki sposób Jezus jest obecny 
w mojej rodzinie? Jakie konkret-
ne działania mogę podjąć, by był 
bardziej obecny? Poproszę Pana, 
by zechciał się „zatrzymać w moim 
domu”. W chwili osobistej modli-
twy zaproszę go do swojej rodziny. 

Wiara w życiu naszej rodziny

Poznał więc ojciec, że było to o tej 
godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego 
„Syn twój żyje” i uwierzył on sam  
i cała jego rodzina (J 4,53).

Czy w życiu naszej rodziny były 
wydarzenia wzywające nas do 
większego zawierzenia Bogu? Jakie 
to były wydarzenia? Podziękuję za 
nie Panu i poproszę, by moja rodzi-
na umiała zaufać Panu we wszyst-
kich okolicznościach życia. Oddam 
Panu Bogu wszystkie cierpienia 
naszej rodziny, abyśmy wszyst-
ko przeżywali w łączności z Nim,  
w zaufaniu, że On czuwa nad nami. 
Aby wszystko przyczyniało się do 
umocnienia naszej wiary.

Modlitwa w rodzinie

Codziennie trwali jednomyślnie 
w świątyni, a łamiąc chleb po do-
mach, przyjmowali posiłek z radoś-
cią i prostotą serca. Wielbili Boga, 
a cały lud odnosił się do nich życz-
liwie (Dz 2,46-47a).
Jak wygląda modlitwa w naszej ro-
dzinie? Co mogę zrobić, by uczy-
nić ją bardziej centrum naszego 
rodzinnego życia? Poproszę Pana 
o wzrost wiary, nadziei i miłości  
w naszym domu. Pomodlę się o lep-
szą modlitwę, by jednoczyła ona na-
szą rodzinę, płynęła z serca i podo-
bała się Panu Bogu. Niech każdego 
dnia wydaje swój duchowy owoc.

Kościół domowy
Lucyna Słup

Kościół domowy w czasach zarazy
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl
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Loretto – teren cudownej ciszy pełnej Boga
Miejsce szczególne, pełne ciszy i zadumy. Nie tylko dla Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Kto tylko doświad-
czy klimatu i specyfiki tego miejsca, wraca wielokrotnie. 

W Loretto znajduje się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Tutaj spoczywają doczesne szczątki bł. ks. Ignacego 
Kłopotowskiego, który ponad 90 lat temu zakupił te podwarszawskie ziemie otoczone sosnowym lasem w Puszczy 
Kamienieckiej, położone nad malowniczą rzeką Liwiec. Zamierzał tutaj urządzić ośrodek kultu Matki Bożej Lore-
tańskiej i prowadzić dzieła dobroczynne.
„Loretto – to coś więcej niż miejsce kultu, sanktuarium” – snuje refleksję Małgorzata Laskowska. – „Loretto to 
dom. Dla tak wielu drugi, prawdziwy dom. Miejsce, do którego zawsze z radością i ogromnym wzruszeniem się 
wraca. Bo tam jest… Mama – Ta, która rozumie, Ta, która przyjmuje, Ta, która zawsze jest. Piękna, dobra, ciepła 
Mama. Najbliższa kobietom, żonom, matkom, babciom, córkom, ale też mężczyznom, mężom, ojcom, dziadkom, 
synom. Wszystkim. W Loretto jest Jej i mój dom”. Maryja w Loretto oczekuje na wszystkich szukających umocnie-
nia, wytchnienia i odpoczynku.
Loretto to miejsce, w którym szczególnie obecna jest Matka Boża Loretańska. Zawsze czekająca, rozumiejąca, ko-
chająca i pomagająca. Tak jak w Kanie – czyniąca cuda, wstawiająca się u swego Syna. Przy Niej zawsze obecny jest 
Jej wierny syn, fundator i założyciel Loretto – bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Święty od kłopotów, który bardzo prag-
nął związać serce ludzi z Sercem Matki. W Loretańskim Centrum Rodziny Domus Sancta wiele osób doświadcza 
odnowy duchowej, pociechy, wraca do Boga… Jest to miejsce odpoczynku, modlitwy i rekolekcyjnych spotkań 
z Panem dla kapłanów, osób zakonnych, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz całych rodzin. W Loretto powstała 
Rodzina Loretańska, która skupia osoby, które pragną żyć duchem Nazaretu i poprzez duchowe ofiary stawać się 
współpracownikami Maryi w dziele zbawienia. Loretto może być przystanią dla duszy. „Tu wszystko wydaje się 
łatwiejsze i piękniejsze. Warto tu przyjeżdżać, by prostować to, co pokręcone i oddawać Maryi wszelkie więzy” – 
dodaje pani Małgorzata.

***
Zapraszamy! Loretto możesz odwiedzić indywidualnie bądź w zorganizowanej grupie. Możesz skorzystać z nabo-
żeństw, rekolekcji, kursów, zakwaterowania i posiłków. I spotkać się z Maryją, która przemawia wymowną ciszą. 
s. Wioletta A. Ostrowska CSL, www.loretto.pl                               
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