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Jednym z jego 
głównych zadań 
było pokorne 
proszenie o 
wsparcie finan-
sowe. zwrócił 
na siebie uwagę 
Rubensa.

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

Marta i Maria są przybite śmiercią brata. Jezus ma rozwiązanie 
dla ich problemu, ale przynosi je w sposób inny, niż one by się spo-
dziewały. pozwala im doświadczyć wszystkiego co ludzkie w ta-
kiej sytuacji: nadziei uzdrowienia; zawodu – także zawodu Bogiem, 
który nie wysłuchuje modlitw oraz Mesjaszem, który nie przybywa 
natychmiast z tymi, którzy byli po niego wysłani; smutku i bólu.  
obie siostry zwracają się do pana z tym samym zdaniem: „gdybyś 
tu był…” – ale chyba w sercu każdej z nich dzieje się co innego, 
bo reakcja Jezusa jest tak różna. ostatecznie przesłanie jest jedno-
znaczne: To Ja jestem odpowiedzią na wasze pytania – Ja jestem 
zmartwychwstaniem.

     XkJ                czytaj s. 6

1%
Tak wielu potrzebujących prosi o nasz odpis podatkowy. To się ciekawie łączy z wielkopostnym wezwa-
niem do jałmużny.

ŻEBRZĄCY 
ŚwIĘtY
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EwangElia na co dziEń
6 KwIEtnIa 2014 V niedziela wielkiego Postu
Ez 37, 12–14; Rz 8, 8–11; J 11,1–45

7 KwIEtnIa 2014 Poniedziałek 
Dn 13,41-62; J 8,1-11
Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów                            
w świątyni. wszystek lud schodził się do niego, a on usiadł-
szy nauczał.  wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przypro-
wadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie,                                    
a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: „nauczycielu, 
kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. w prawie Moj-
żesz nakazał nam takie kamienować. a Ty co mówisz?” Mówili 
to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. lecz 
Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. a kiedy w dalszym 
ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. i powtórnie na-
chyliwszy się, pisał na ziemi. kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po 
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. pozostał tyl-
ko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  wówczas Jezus podniósłszy 
się rzekł do niej: „niewiasto, gdzież oni są? nikt cię nie potępił?” 
a ona odrzekła: „nikt, panie!” Rzekł do niej Jezus: „i Ja ciebie nie 
potępiam.- idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

8 KwIEtnIa 2014 wtorek
Lb 21,4-9; J 8,21-30
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie 
Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy 
pójść nie możecie”. Rzekli więc do niego Żydzi: „Czyżby miał 
sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie 
możecie?” a on rzekł do nich: „wy jesteście z niskości, a Ja je-
stem z wysoka. wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego 
świata. powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. 
Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach 
swoich”. powiedzieli do niego: „kimże Ty jesteś?” odpowiedział 
im Jezus: „przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? wiele 
mam o was do powiedzenia i do sądzenia. ale Ten, który Mnie 
posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem 
od niego”. a oni nie pojęli, że im mówił o ojcu. Rzekł więc do 
nich Jezus: „gdy wywyższycie syna Człowieczego, wtedy pozna-
cie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, 
czego Mnie ojciec nauczył. a Ten, który Mnie posłał, jest ze 
Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się 
Jemu podoba”. kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego.

9 KwIEtnIa 2014 Środa
Dn 3, 14-20.91-92.95; J 8,31-42
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będzie-
cie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. odpowiedzieli Mu: 
„Jesteśmy potomstwem abrahama i nigdy nie byliśmy poddani 
w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «wolni będziecie?»” 
odpowiedział im Jezus: „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. a nie-
wolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na 
zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczy-
wiście wolni. wiem, że jesteście potomstwem abrahama, ale wy 
usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. głoszę 
to, co widziałem u mego ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od 
waszego ojca”. w odpowiedzi rzekli do niego: „ojcem naszym 
jest abraham”. Rzekł do nich Jezus: „gdybyście byli dziećmi 
abrahama, to byście pełnili czyny abrahama. Teraz usiłujecie 
Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną 
u Boga. Tego abraham nie czynił. wy pełnicie czyny ojca wa-
szego”. Rzekli do niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, 
jednego mamy ojca - Boga”. Rzekł do nich Jezus: „gdyby Bóg 
był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga 
wyszedłem i przychodzę. nie wyszedłem od siebie, lecz on Mnie 
posłał”.

10 KwIEtnIa 2014 Czwartek
Rdz 17,3-9; J 8,51-59
Jezus powiedział do Żydów: „zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. 
Rzekli do niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. abraham 
umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten 
śmierci nie zazna na wiek». Czy Ty jesteś większy od ojca nasze-
go abrahama, który przecież umarł? i prorocy pomarli. kim Ty 
siebie czynisz?” odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam 
chwałą, chwała moja jest niczym. ale jest ojciec mój, który Mnie 
chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale 
wy go nie znacie. Ja go jednak znam. gdybym powiedział, że 
go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. ale Ja go znam 
i słowo Jego zachowuję. abraham, ojciec wasz, rozradował się                                                                                                                     
z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”. na to rzekli 
do niego Żydzi: „pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a abrahama 
widziałeś?” Rzekł do nich Jezus: „zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: zanim abraham stał się, Ja jestem”. porwali więc kamie-
nie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze 
świątyni.

11 KwIEtnIa 2014 Piątek
Jr 20,10-13; J 10,31-42
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. odpowiedział 
im Jezus: „ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących 
od ojca. za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować 
?” odpowiedzieli Mu Żydzi: „nie chcemy Cię kamienować za 
dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem 
uważasz siebie za Boga”. odpowiedział im Jezus: «Czyż nie na-
pisano w waszym prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli 
pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże 
— a pisma nie można odrzucić - to jakżeż wy o Tym, którego oj-
ciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że 
powiedziałem: Jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł 
mojego ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć-
byście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali 
i wiedzieli, że ojciec jest we Mnie, a Ja w ojcu”. i znowu starali 
się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. i powtórnie udał się za 
Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam 
przebywał. wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie 
nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powie-
dział, było prawdą. i wielu tam w niego uwierzyło.

12 KwIEtnIa 2014 sobota
Ez 37,21-28; J 11,45-57
wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego 
Jezus dokonał, uwierzyło w niego. niektórzy z nich udali się do 
faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. wobec tego arcyka-
płani i faryzeusze zwołali najwyższą Radę i rzekli: „Cóż my ro-
bimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go 
tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, i przyjdą Rzymia-
nie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród”. wówczas jeden 
z nich, kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, 
rzekł do nich: „wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod 
uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, 
niż miałby zginąć cały naród”. Tego jednak nie powiedział sam 
od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział 
proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, 
ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego 
więc dnia postanowili go zabić. odtąd Jezus już nie występował 
wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w po-
bliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał 
ze swymi uczniami. a była blisko pascha żydowska. wielu przed 
paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. 
oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden 
do drugiego: „Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na 
święto?” arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, 
ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, 
aby go można było pojmać.
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TEmaT z okładki

Mówi się o przekazaniu 1% 
podatku. zaniechanie tego 
oznacza pozbawienie kogoś 

potrzebującego pomocy, którą mógłby 
otrzymać. powiedzmy to jednoznacz-
nie – ktoś, kto zaniedbuje przekazanie 
tych pieniędzy do opp, odbiera je po-
trzebującym. Trafią do ogólnego bu-
dżetu, a nie – zgodnie z wolą państwa 
– do organizacji wspierających różne 
potrzeby ludzi.

Ktoś powie: „Jakie znaczenie może 
mieć te kilkanaście lub kilkadziesiąt 
złotych z mojego podatku?”. Efekt 
takiego myślenia łatwo wyliczyć – 
kilkanaście złotych pomnożone przez 
milion ludzi tak myślących daje kilka-
naście milionów złotych.

Patrząc głębiej, trudno ten 1% na-
zwać jałmużną. Przekazanie go nic 
mnie nie kosztuje, nic mi nie ubywa, 
te pieniądze i tak muszę oddać, a tyl-
ko mówię na co mają pójść. Trzyma-
jąc się jednak tej liczby zapytajmy 
siebie, czy wsparcie finansowe ja-
kiego udzielamy osobom będącym 
w większej potrzebie niż my, wynosi 
przynajmniej 1% naszego przychodu 
[netto]. Jeśli nie, to 
czy nie należałoby się 
zatrwożyć? Jak ja my-
ślę, jak patrzę na ludzi, 

jaka jest moja miłość bliźniego, jeśli 
nie potrafię oddać nawet tak niewie-
le? Co ja myślę o dobrach material-
nych, które posiadam, że nie potrafię 
się nimi dzielić? Chyba nic tak nie 
uwalnia ze zniewolenia posiadaniem, 
jak jałmużna. Niektórzy są związani 
kredytem, spłacają potężne raty. Ła-
two wtedy powiedzieć „już więcej nie 
mogę oddawać”. A może można po-
wiedzieć dokładnie odwrotnie: „Sko-

ro tak wiele oddaję ze swego bankowi 
[oprocentowanie kredytu], abym mógł 
żyć wygodnie, może mogę dać choć 
trochę komuś, aby mógł żyć godnie 
lub by nie musiał żyć w nędzy”?

Przyjąć jałmużnę?
Nieraz zdarzało mi się propono-

wać różnym osobom dofinansowanie, 
np. wakacyjnego wyjazdu dla dzie-
ci. Zwykle spotykałem się z odmo-
wą. Często padały słowa „Nie chcę 
jałmużny”. Nigdy nie przyszło mi 
do głowy zapytać wprost dlaczego. 
„Właściwie dlaczego nie chcesz przy-
jąć jałmużny?” Dlaczego to słowo ja-
koś źle nam się kojarzy, dlaczego tak 

wiele osób uważa za coś uwłaczają-
cego, poniżającego przyjęcie pomocy, 
wsparcia od kogoś, kto chce pomóc? 
Dlaczego ktoś woli, aby jego dziecko 
nigdzie nie wyjechało na wakacje, 
byle nie przyjąć finansowego wspar-
cia, nawet od parafii? Ktoś powie 
„nie jestem żebrakiem!”. Ale nikt nie 
mówi, że jesteś żebrakiem, tylko aku-
rat w tej chwili nie masz dość pienię-
dzy na wakacje dla dzieci.

Zachęcając do przyjęcia dofinan-
sowania (unikając jak ognia źle koja-
rzącego się słowa ‘jałmużna’) propo-
nowałem spojrzenie wiary. „Uznaj to 
wsparcie za pożyczkę od Boga. Czło-
wiekowi musiałbyś zwrócić w okre-
ślonym terminie. Panu Bogu zwrócisz 
wtedy, kiedy będziesz miał. Nie bój 
się, wcześniej czy później zapewne 
będziesz miał tyle, byś mógł coś ko-
muś dać. Raczej bym się obawiał, 
czy wtedy będziesz gotów zwracać 
tę Bożą pożyczkę. Będziesz też mógł 
oddać znacznie więcej – nie musisz 
się ograniczyć do tej kwoty, którą te-
raz przyjmiesz”.

Jeśli przyjęcie jałmużny można 
potraktować jako pożyczkę od Pana, 
to może można uznać dawanie jał-
mużny za pożyczanie Jemu?

Jałmużna 
– Jak dać? 

Jak przyJąć?
Przekazanie 1% Podatku na rzecz organizacji Pomagającej konkretnym ludziom Wydaje 
się być jedną z najProstszych form jałmużny. dlaczego tak Wiele osób tego nie robi?
tak Wiele już Pisaliśmy o jałmużnie – sPójrzmy na nią jeszcze od innej strony.

ks. krzysztof Jarosz

B o d a j  w  u b i e g ł y m  ro ku  1 %  p r z e k a z a ł o  4 3 %  p o d a t n i kó w. 
P O NA D  P O Ł O WA  Z  NAS  Z A N I E D B U J E  T RO S K Ę  O  I N N YC H , 

K TÓ R A  N I C  NAS  N I E  KO S Z T U J E .

1 %  m o ż e  t e ż  być  d o s ko n a ł ą  w s k a z ó w k ą  d u c h o wą .  Kt o ś  w yl i c z y ł , 
ż e  j e ż e l i  p r z e z n a c z ys z  n a  m o d l i t wę  1 %  s wo j e g o  c z a s u ,  t z n .  1 % 

d o by  –  s p ę d z i s z  z  Pa n e m  k wa d ra n s  k a ż d e g o  d n i a .
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Myślę, że przed takimi py-
taniami staje każdy mło-
dy człowiek. obserwując 

społeczeństwo, zwłaszcza grupy ludzi 
w wieku licealnym a także studentów, 
można zaobserwować świadome od-
chodzenie od zasad przestrzegania 
wielkiego postu. z czego to wyni-
ka? najczęściej z przeświadczenia, że 
okres pokuty jest okresem, w którym 
trzeba sobie bardzo wiele odmówić. 
owszem, trzeba, ale nie jest to przy-
mus w negatywnym tego słowa zna-
czeniu. kiedy czegoś sobie odmawia-
my, w naszym życiu robi się miejsce 
na coś nowego, coś co zastąpi nam 
dotychczasowe przyzwyczajenia, któ-
re poniekąd były dla nas przyjemno-
ścią. ale to też nie znaczy, że to czym 
mamy zastąpić nasze „nałogi” musi 
być worem pokutnym i czymś zu-
pełnie ascetycznym. post jest czasem 
kiedy przygotowujemy swoje serce 
by było odciążone od zbędnych ba-
lastów naszego życia, tak aby zrobić                                                          
w nim miejsce dla zmartwychwstałe-
go Chrystusa.

Jak owocnie dla samego siebie 
przeżyć czas postu? w tym okresie 
dobrze jest się zastanowić co tak na-
prawdę absorbuje najwięcej naszego 
czasu, co skupia naszą największą 
uwagę i co z tego można „odłożyć” 
na te 40 dni? warto jest sobie uświa-
domić, że wielki post jest pamiąt-
ką wydarzenia kiedy to Chrystus 
przebywał na pustyni przez 40 dni, 
przebywał tam sam, w zupełnym od-
osobnieniu, zmagał się z własnymi 
słabościami, lękami, przemyśleniami. 
przecież już wtedy wiedział jaki los 
będzie go niebawem czekał. Można 
rzec, że był to dla niego czas pew-
nych przemyśleń, ustosunkowania 
się do swojej sytuacji. Czy w związku                                                   
z tym nie powinniśmy brać przykła-
du z Chrystusa? Czy nie należałoby 

się w okresie postu zastanowić nad 
własnym życiem? Myślę, że każdy 
w tym czasie powinien odejść od 
materializmu swojej codzienności                                                      
i spojrzeć w głąb samego siebie. za-
dać sobie parę naprawdę ważnych 
pytań dotyczących własnej egzysten-
cji na tym świecie. warto uświadomić 
sobie co jest dla nas w życiu najważ-
niejsze, co powinniśmy zmienić, od 
jakich przyzwyczajeń odejść, a co                                
w sobie ulepszyć.

naprawdę warto jest poświęcić so-
bie w tym okresie trochę czasu i spoj-
rzeć na swoje życie duchowe, bo czas 
postu jest właśnie odnową duchową 
własnego sumienia i oczyszczeniem 
serca. To wnętrze nas samych jest 
najważniejsze, a nie to, co zewnętrz-
ne. w tym momencie nasuwa się na 
myśl tekst z Ewangelii św. Mateusza 
gdzie sam Jezus mówi: „nie troszcz-
cie się o wasze życie, o to co będziecie 
jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, 
czym byście się przyodziali. Czyż 
życie nie znaczy więcej niż pokarm,                                      
a ciało czyż nie jest czymś więcej 
niż odzienie?” (Mt 6, 25). Jak można 

wejść w głąb siebie? najprościej przez 
modlitwę, i nie chodzi tu o to, by co-
dziennie odmawiać wszystkie litanie 
czy koronki, ale o najzwyklejszą roz-
mowę z panem Bogiem. najszczer-
sza modlitwa to taka, kiedy mówimy 
Bogu jacy jesteśmy i czego oczekuje-
my. wystarczy w wolnych chwilach, 
kiedy jesteśmy sami ze sobą zadać 
Bogu pytanie, czego od nas oczekuje, 
co chce nam przekazać przez sytuacje 
jakie spotykają nas w życiu. Jestem 
pewna, a nawet sama jestem przykła-
dem, że po pewnym czasie uzyskamy 
odpowiedź. nie potrzeba wiele, by 
naprostować swoje życie, wystarczy 
tylko w codziennej rozmowie z pa-
nem Bogiem powierzać mu swoje 
troski, zmartwienia, zadawać pytania.

okres wielkiego postu jest ide-
alnym czasem kiedy możemy podjąć 
trud „oczyszczania wewnętrznego”. 
post to też jałmużna, a jałmużna jest 
służbą, dlatego oprócz kształtowania 
własnego sumienia i naprawy swoje-
go życia warto też spojrzeć na innych. 
w tym okresie, kiedy odsuniemy od 
siebie nadmiar telewizji, internetu, 
innych niekoniecznie niezbędnych 
nam do życia spraw, zobaczymy jak 
wiele czasu możemy poświęcić tak-
że innym. warto jest wtedy spędzić 
więcej czasu z rodziną, z przyjaciół-
mi, wysłuchać kogoś, udzielić pomo-
cy dobrą radą. dobrze stać się wtedy 
bardziej otwartym na potrzeby dru-
giego człowieka, uwrażliwić swoje 
serce na problemy najbliższych, po-
być z kimś, odłożyć swoje obowiąz-
ki po to by pomóc komuś w potrze-
bie. naprawdę wystarczy mały gest                                                    
z naszej strony, by kogoś uszczęśli-
wić. wielki post nie musi być wcale 
okresem umartwiania się, wyrzekania 
się wszystkiego, może on być niezwy-
kle owocnym czasem dla nas samych                        
i naszego serca.

Wielki post 
„dla młodych”
czy Wielki Post jest Przymusem? czy może zWyczajem, który trzeba Przestrzegać 
ze Względu na tradycję? a może W dobie dzisiejszych czasóW jest nieWygodną zmianą 
PrzyzWyczajeń na 40 dni Przed Wielkanocą?

Magdalena sitek (studentka)
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Pomoc sPołeczna 
i dobroczynność

katechizm kościoła katolic-
kiego (kkk) jałmużnę zali-
cza do najważniejszych form 

wewnętrznej pokuty chrześcijanina, 
obok postu i modlitwy. „wyrażają 
one nawrócenie w odniesieniu do 
samego siebie, do Boga i do innych 
ludzi. obok radykalnego oczyszcze-
nia, jakiego dokonuje chrzest lub 
męczeństwo, wymienia się jako śro-
dek otrzymania przebaczenia grze-
chów: wysiłki podejmowane w celu 
pojednania się z bliźnim, łzy pokuty, 

troskę o zbawienie bliźniego, wsta-
wiennictwo świętych i praktyko-
wanie miłości, która zakrywa wiele 
grzechów” (kkk 1434).

podobnie jak post i modlitwa, 
jałmużna winna być sprawowana                                        
w ukryciu (Mt 6, 3-4, 6, 17-18). 
Świadome niedotrzymanie tego 
warunku może odwrócić skutek 
czynionej wewnętrznej pokuty: 
„dodatkowa zła intencja (jak próż-
na chwała) czyni złym czyn, który 
sam z siebie może być dobry (np. 
jałmużna)” (kkk 1753). Jałmużna 
różni się jednak od postu i modlitwy 
tym, że wymaga obecności drugie-
go człowieka, zarówno fizycznej jak                                                                              
i duchowej: obdarowany (bądź jego 
reprezentant, np. organizacja chary-
tatywna) musi dar znać i akcepto-
wać. nakaz utrzymywania jałmuż-
ny w ukryciu oznacza więc nie tyle 
wymóg zachowania jej w tajemnicy, 
co potrzebę oparcia jej na wewnętrz-
nym praktykowaniu miłości.

Jaka jest zatem relacja pomiędzy 
jałmużną a dziełami pomocy ubo-
gim, realizowanej poprzez admi-
nistrację publiczną? w warszawie 

na pomoc społeczną, finansowaną 
z naszych podatków, przeznacza się 
ogromną kwotę 638 mln zł rocznie 
(4,6 % budżetu miasta w 2013 r.). Czy 
płacąc podatki wypełniamy nakaz 
jałmużny? Redystrybucja dóbr wy-
tworzonych przez człowieka poprzez 
rozumny system poboru podatków                                        
i wydatków publicznych wypełnia 
zasadę powszechnego przeznaczenia 
dóbr. z tej zasady i z zasady solidar-
ności wynika obowiązek wspierania 
instytucjonalnej pomocy społecznej. 

nie jest to jednak jałmużna. „gdy 
dajemy ubogim rzeczy konieczne, 
nie czynimy wobec nich ofiary oso-
bistej, ale oddajemy im to, co należy 
do nich; spłacamy raczej powinność 
sprawiedliwości, niż wypełniamy 
dzieła miłosierdzia” (św. grzegorz 

wielki, „liber regulae pastoralis”). 
podobnie nauczał ii sobór waty-
kański: „najpierw trzeba zadość-
uczynić wymaganiom sprawiedli-
wości, by nie ofiarować jako darów 
miłości tego, co się należy z tytułu 
sprawiedliwości” (dekret o apostol-
stwie świeckich „apostolicam actu-
ositatem”).

Relacje pomiędzy jałmużną                           
a dziełami charytatywnymi, realizo-
wanymi przez kościół i organizacje 
pozarządowe, są bardziej złożone.                                                                   
o tym, czy datek na cel charytatywny 
jest jałmużną, w mniejszym stopniu 
decyduje jego cel, często nieznany 
dającemu, który przekazuje go wy-
łącznie w oparciu o zaufanie do or-

ganizacji (kościoła). istotą jałmużny 
jest pokuta, wymagająca skrytości, 
oraz miłość. „Ci, których przygniata 
nędza, są przedmiotem szczególnej 
miłości ze strony kościoła, który od 
zarania swego istnienia, mimo grze-
chów wielu swoich członków, nie 
przestał pracować, by przynieść im 
ulgę, bronić ich i wyzwalać. Czynił 
to poprzez niezliczone dzieła dobro-
czynności, które zawsze i wszędzie 
są niezbędne” (instrukcja kongrega-
cji nauki wiary o chrześcijańskiej 
wolności i wyzwoleniu „libertatis 
conscientia”).

datki charytatywne mogą być 
anonimowe i jawne. anonimowe 
są zbiórki publiczne. anonimowa 
wpłata, wynikła z wewnętrznej mi-
łości, jest jałmużną idealną. niestety, 
w dzisiejszych czasach atrybutem 
charytatywnej zbiórki publicznej 
jest wyróżnianie dawcy np. krzy-
kliwymi naklejkami, co odziera go                                      
z anonimowości. wiele osób bierze 

udział w takiej zbiórce dla „próżnej 
chwały”.

darowizny na cele charytatywne 
są z natury rzeczy jawne. w przy-
padku większych sum pieniędzy 
prawo wymaga nawet rejestracji 
umowy darowizny w urzędzie skar-
bowym. aby darowizna spełniła po-
kutną rolę jałmużną, musi wynikać 
z miłości, a obdarowujący musi roz-
ważyć słowa Chrystusa: „kiedy więc 
dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, 
jak obłudnicy czynią w synagogach 
i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. 
zaprawdę, powiadam wam: ci otrzy-
mali już swoją nagrodę” (Mt 6, 2).

Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O ŻYCIU SPOŁECZNYM

 „Gdy dajemy ubogim rzeczy konieczne, nie czynimy wobec nich 
ofiary osobistej, ale oddajemy im to, co należy do nich.”

„Istotą jałmużny jest pokuta, wymagająca skrytości, oraz miłość.”
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co nam mówią Święci?

Feliks (łac. felix - łaskawy, szczę-
śliwy) porri urodził się w 1515 
roku w Cantalice, niedaleko 

Rieti we włoszech w rodzinie chłop-
skiej. do dwudziestego ósmego roku 
życia był rolnikiem, nie miał wy-
kształcenia, nie umiał czytać i pisać. 
Mimo to znał na pamięć historie bi-
blijne i wiele żywotów świętych, pro-
sił znajomych o ich czytanie na głos. 
od dziecka był bardzo pobożny. Miał 
zwyczaj robienia krzyży z patyków                    
i kory, które rozdawał napotkanym 
ludziom. Feliks lubił ciszę i samot-
ność. pościł. dużo czasu spędzał na 
modlitwie. Biografowie wspominają 
o przeżywanych przez niego eksta-
zach podczas Mszy św. podobno po-
siadał dar bilokacji: widziano Feliksa 
jednocześnie w dwóch miejscach –                                                             
w kościele i w pracy na polu. 

w 1543 roku  poproszono go, by 
pomógł zaprząc dwa młode woły, 
które jeszcze nigdy nie ciągnęły płu-
ga. gdy nadszedł dziedzic, ubrany                                      
w jaskrawą odzież, woły przestra-
szyły się. zerwały się do ucieczki, 
przewróciły Feliksa i przeciągnęły po 
nim lemiesz pługa. Świadkom wyda-
wała się, że Feliks zginał. kiedy jed-
nak podniósł się i zobaczył, że miał 
jedynie porozrywane szaty, zawołał: 
„litości! Łaski! litości, panie! Teraz 
wiem, czego żądasz ode mnie: pójdę 
za Tobą!”. wstąpił do zakonu kapu-
cynów. po odbyciu nowicjatu został 
skierowany do klasztoru w Rzymie, 
gdzie ponad 40 lat był kwestarzem. 
zachował swoje imię ze chrztu świę-
tego. Mimo, że był prostym człowie-
kiem, a może właśnie dlatego, wśród 
jego znajomych byli m. in. św. ignacy 
loyola, św. pius V, św. karol Borome-
usz, św. alojzy gonzaga. szczególna 

przyjaźń łączyła go ze św. Filipem 
nereuszem. 

w połatanym habicie codzien-
nie po pierwszej mszy świętej prze-
mierzał ulice wiecznego Miasta. 
kapucyni nie pobierali opłat za 
spełniane posługi religijne. Żyli                                                
z dobrowolnych ofiar. gdy ofiary 
nie wystarczały na ich utrzymanie, 
wtedy udawali się „po kweście”. do 
tego niełatwego zadania wyznaczano 
zwykle najbardziej doświadczonych 
braci. Feliks pukając do drzwi róż-
nych domów wykorzystywał te wi-
zyty nie tylko do zbierania jałmużny, 
ale także ewangelizacji. Chodził na 
ogół boso, także w deszczu, pękające 
rany na stopach zszywał igłą z nitką. 
Część wyproszonych darów za zgo-
dą władz zakonnych przekazywał 
ubogim. odwiedzał także chorych                                      
w szpitalach i domach. niósł nie tyl-
ko chleb, ale słowa pociechy i nadziei. 
Miał zwyczaj za wszystko dziękować 
powiedzeniem: „deo gratias”, co 
po łacinie znaczy „Bogu niech będą 
dzięki”. dlatego nazywany był brat 
deogratias. niekiedy nazywano go 
„bratem z sakwą” od kwestarskiej tor-
by, z którą rzadko się rozstawał.

lubił przebywać z dziećmi. 
współcześni zapamiętali, że wędro-
wał po ulicach wiecznego Miasta 
otoczony gromadką roześmianych 
dzieciaków. uczył je katechizmu, mo-
dlitw i pobożnych piosenek. wędro-
wał tak przez ponad 40 lat (od 1547 
do 1587 roku), aż do swej śmierci. 

dużo się modlił. Miał zwyczaj 
po dwóch lub trzech godzinach snu 
samotnie czuwać w kościele. Śpiewał                                 
i recytował antyfony i hymny. Recy-
tował też Ewangelię z pamięci. Mo-
dlił się słowem Bożym.

przepowiedział dzień swojej 
śmierci, czekał na nią z radością. Jesz-
cze rankiem w dniu śmierci udał się 
na zwyczajową kwestę po rzymskich 
domach. zmarł 18 maja 1587 roku 
w opinii świętości, został pochowa-
ny w kościele kapucynów w Rzymie. 
w poczet błogosławionych zaliczył 
go urban Viii w 1625 roku, a w po-
czet świętych – klemens Xi w 1712 
roku. kościół wspomina go 18 maja. 
Św. Feliks z Cantalice jest patronem 
dzieci, kobiet w stanie błogosławio-
nym oraz bezdzietnych małżeństw. 
18 maja kapucyni odprawiają spe-
cjalne nabożeństwa, podczas których 
błogosławi się tzw. olej św. Feliksa. 
olejem tym namaszcza się głównie 
dzieci, nawiązując do uzdrowienia 
dziecka, które Feliks namaścił oliwą 
z wiecznej lampki nad tabernaku-
lum. Święty Feliks przedstawiany jest                      
w ikonografii chrześcijańskiej prze-
ważnie z dzieciątkiem Jezus. 

Feliks z cantalice  
- święty żebrak

był niePiśmiennym chłoPem. zajmoWał się zbieraniem jałmużny i ofiar nie tylko dla 
klasztoru, ale także dla biednych i chorych. Przez całe życie zakonne był Wzorem 
PosłuszeństWa, ubóstWa, modlitWy, Pokory, Wdzięczności i Pogody ducha.  

Joanna Matkowska

Św. Feliks z Cantalice w posłudze kwestarza, 
mal. Piotr Paweł Rubens, olej na płótnie
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Mężczyzna, którego nic nie zatrzyma
droga krzyżoWa jezusa na osiedlu Przyjaźń 
(21 iii 2014 r.) – stacje iX-XiV
iX. trzeci uPadek
Trzeci upadek – trzeci wymiar upadku mężczyzny. upa-
dek definitywny, kiedy naprawdę nie widać żadnego 
wyjścia, kiedy już nic nie da się zrobić, kiedy nie chodzi                                                                                                                
o jakieś mniejsze, czy większe niepowodzenie, ale o praw-
dziwą klęskę. Takie sytuacje się przecież zdarzają. Tak 
wielu mężczyzn nie podniosło się z takiego upadku!
przekonanie, że mężczyzna zawsze powinien sobie pora-
dzić jest w wielu sytuacjach wielką pomocą i mobilizacją. 
Jak zwykle, problem polega na słowie ”zawsze”. Mężczy-
zna powinien sobie radzić, ale poczucie, że to zawszE 
powinno się udać, jest dość zwodnicze. Jednak nie jestem 
Bogiem, nie jestem wszechmocny, choć czasem bardzo 
trudno to przyjąć, a przekonywanie się o tym jest na ogół 
bardzo bolesne.
Jak Jezus to zrobił, że podniósł się także z tego defini-
tywnego upadku, że wstał, kiedy zupełnie nie miał już 
sił, kiedy wydawało się to po prostu niemożliwe? Może 
spojrzał na ojca, może usłyszał w sercu znane słowa: „Ty 
jesteś Moim synem. Jesteś Moim synem umiłowanym. 
Ja w Ciebie wierzę! Ja Cię znam i wiem, że Ty to zrobisz. 
Ja wiem, że nic Cię nie zatrzyma!”. kto kiedyś usłyszał 
takie słowa od swojego ojca, nie utknie na dnie porażki. 
kto usłyszał kiedyś takie słowa od Boga, oprze się na 
nich, aby powstać i iść dalej.

X. jezus odarty z szat
odarty ze wszystkiego. od dawna nie posiada żadne-
go majątku, żadnego finansowego zabezpieczenia, nie 
ma własnego domu. nie było mu dane założyć rodziny, 
cieszyć się dziećmi. pozycja nauczyciela została zakwe-
stionowana przez oficjalne autorytety i duchową władzę 
narodu. ostatnio stracił przyjaciół, którzy zostawili go w 
ogrójcu samego. Jeden z bliskich okazał się zdrajcą i wy-
stawił go na zgubę. potem stracił dobre imię, uznany za 
winnego w poszlakowym, sfałszowanym procesie i ska-
zany na dyskredytującą, hańbiącą śmierć. zmaltretowa-
ny przez dziesiątki ciosów od otaczających go wrogów, 
perfekcyjnie, metodycznie ubiczowany przez Rzymian, 
wyszydzony w swej królewskiej godności przez koronę z 
cierni, sponiewierany i opluty, aby odebrać resztki ludz-
kiego wyglądu i ludzkiej godności. na koniec pozbawio-
ny nawet odzienia… Co jeszcze może stracić?
Co jeszcze można odebrać mężczyźnie, aby się poddał, 
zrezygnował ze swoich wartości, aby zwątpił w swoją ra-
cję, aby przestał wierzyć, że to, co robi ma sens? Co jesz-

cze można odebrać, zniszczyć, aby się załamał, zapadł się 
w siebie, popadł w bierność i apatię?
Jezus stoi wyprostowany, realizuje swój cel, zbliża się do 
zbawczego finału. Jest wierny ojcu, i jest wierny sobie, 
wierny drodze, którą rozpoznał jako swoją i którą wy-
brał.
odebrali Mu wszystko, ale nie mogą go zatrzymać.

Xi. jezus Przybity do krzyża
Teraz już nic nie robi. Ręce i nogi przybite do drzewa 
krzyża. Bezruch, niemoc, milczenie. Trwanie w bólu, ci-
sza. on już nic nie może, nic nie zdziała, niczego nie 
dokona.
dla świata pochłoniętego dziś aktywizmem, dla świata 
kłaniającego się bożkowi sukcesu, osiągnięć i rosnących 
wskaźników, dla świata uzależnionego od konsumpcji, 
produkcji i efektywności ktoś taki to karykatura mężczy-
zny. nie takiego mężczyzny poszukują dziś pracodawcy, 
nie takiego pokazują media, nie takiego promują półna-
dzy, wygoleni i wymuskani herosi z ulicznych bilbordów.
„on już nic nie jest w stanie zrobić” – powie ktoś, kto 
patrzy tylko na sposób tego świata. kto rozumie coś wię-
cej, zobaczy, że on teraz robi najwięcej. on teraz ko-
cha. kocha tak jak nikt przed nim nie kochał: kocha do 
końca. wprowadza na świat nowy rodzaj miłości. kocha 
człowieka aż do dna jego nędzy i przewrotności. Także 
wrogów. Tak bardzo Mu na nich zależy, że błaga ojca                   
o przebaczenie dla nich. To mężczyzna całkowicie wolny 
– wolny od siebie samego i dlatego gotów na wszystko, 
zdolny do miłości i bezgranicznego poświęcenia.
kto patrzy z wiarą, widzi, że on teraz wykonuje najważ-
niejsze dzieło w historii świata. zbawia człowieka. od-
daje siebie w zbawczej ofierze.

Xii. jezus umiera na krzyżu
wykonało się! wypełniło się. wykonał swoją misję do 
końca. przeszedł do końca drogę miłości i do końca 
przeszedł drogę wiary. Tu nie chodzi o jakieś emocjonal-
ne wzloty i wzruszenia, o powierzchowne praktyki reli-
gijne. Chodzi o decyzje i konkretne postawy przekłada-
jące się na czyny. Chodzi o trwanie i wierność do końca, 
o utrzymanie pozycji, gdy wszystko się wali.
Jezus w pełnym zaufaniu powierzył się ojcu, przyjął 
Jego wolę i w Jego ręce oddał swego ducha. nie ominę-
ły go chwile ciemności, które oczyszczają wiarę i two-
rzą przestrzeń dla zaufania Bogu i zdanie się na niego 
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mimo wszystko. Te ciemności nie zatrzymały go jednak 
w Jego pielgrzymce wiary i ufności.
nie zatrzymał go nawet szatan pokusą żądzy zemsty 
i odwetu na tych, którzy go zabijali – kochał do końca. 
nie zatrzymał go pokusą zwątpienia w dobroć i bliskość 
Boga – ufał do końca.
Jezus chciał oddać swoje życie, abyśmy my mogli żyć na-
prawdę. Chciał to zrobić i zrobił to.

Xiii. ciało jezusa zdjęte z krzyża
Ta, która dotąd pozostawała tak bardzo w cieniu, teraz 
staje na pierwszej linii. Matka, która trzyma w ramio-
nach skatowane ciało ukochanego syna. po ludzku trud-
no sobie wyobrazić, co może się dziać w sercu kobiety                  
w tej sytuacji. 
ona też ma swoją drogę wiary, drogę naśladowania Jezu-
sa. przechodzi te same próby, co on:
próbę wiary i zaufania do Boga. Może do któregoś 
momentu miała nadzieję, że objawi się Boża moc i po-
wstrzyma ten koszmar? Może w ten sposób ufała Bogu, 
oczekując Jego interwencji? a może już wcześniej pojęła 
co się ma dokonać i co Jezus zamierza, i wtedy stanęła 
przed wyzwaniem aby to przyjąć, aby się zgodzić? Tak 
czy inaczej ogrom bólu wystawiał na próbę jej wiarę                                                                               
w Boga wszechmocnego i dobrego. patrząc na mar-
twe ciało syna, nie tak łatwo było wierzyć w dobrego i 
mocnego Boga obecnego w losach świata. Może światło 
przyniosła świadomość, że to sam Bóg – w osobie syna 
– wydał siebie na tę śmierć i przeszedł drogę zbawczego 
cierpienia…
Maryja pod krzyżem ma też do przejścia swoją drogę 
miłości, drogę naśladowania Jezusa. ona też przecho-

dzi próbę miłości. Jak kochać tych, którzy w taki sposób 
mordują jej syna? Jak podpisać się pod Jego prośbą do 
ojca o przebaczenie oprawcom? kościół ma przeko-
nanie, że słowa Jezusa „oto syn Twój” odnoszą się do 
wszystkich ludzi. odnosiły się więc także do morderców 
Jej syna – Maryja widzi więc pogrążone w otchłani zła                  
i grzechu: swoje dzieci.
ona jest pierwszą uczennicą Jezusa. dzieło odkupienia 
człowieka i dania mu nowego życia swoje pierwsze owo-
ce przynosi właśnie w niej.

XiV. ciało jezusa złożone W grobie
na koniec wkracza do akcji kolejny przyjaciel Jezusa. 
nie wiemy, czy płakał, nie wiemy dokładnie jak przeży-
wał mękę i śmierć Mistrza, nie wiemy gdzie stał. wobec 
tego, co zrobił, nie ma to chyba większego znaczenia. 
Józef z arymatei do tej pory ukrywał, że jest uczniem 
Jezusa z obawy przed innymi członkami sanhedrynu. 
Teraz prosi piłata o ciało ukrzyżowanego i jawnie zaj-
muje się Jego pogrzebem. oddaje dla niego swój grób. 
Jednoznacznie opowiada się po Jego stronie i to w chwi-
li kiedy przegrana Jezusa jest już definitywna, kiedy nie 
może się spodziewać niczego w zamian.
Jakże klarowna, prosta i mocna potrafi być męska przy-
jaźń. nie liczą się układy, nie liczy się rachunek zysków                                
i strat, nie liczą się wymierne korzyści. liczy się ten dru-
gi, którego nie można zostawić. liczy się Jego Matka, 
która teraz tak bardzo potrzebuje wsparcia, pomocnej 
dłoni i kogoś, kto pokaże Jej, że nie jest sama.
Taka przyjaźń to konkretny kształt miłości – owoc miło-
ści, którą przyniósł Jezus.

człowiEk numEru

Czy może Ksiądz opowiedzieć                  
o swoim dzieciństwie?

pochodzę z ulesia, miejscowości 
leżącej 2 km od legnicy na dolnym 
Śląsku. do szkoły podstawowej (kla-
sy i-iii) uczęszczałem w mojej wsi 
(różne rzeczy zdarzały się podczas 
naszej początkowej edukacji), potem 
wraz z innymi uczniami dojeżdża-
liśmy do szkoły podstawowej nr 15                                                                                    
w legnicy (obecnie mieści się tam 
gimnazjum), przez kolejne 4 lata 

uczyłem się w V liceum ogólno-
kształcącym. nasza klasa „a” była kla-
są „normalną”, w której byli zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta, w klasie „B” 
były same dziewczęta. Maturę zda-
łem w 1995 roku.

I od razu zdecydował się Ksiądz 
na wstąpienie do seminarium?

Tak szybko to nie poszło. po ma-
turze rozpocząłem pracę w hurtowni 
leków legfarm w legnicy. wpraw-
dzie już w liceum, gdzieś tak w kl. ii, 

zacząłem myśleć o kapłaństwie, ale 
zbagatelizowałem tę myśl. głupio 
pewnie myślałem, że inni bardziej 
się nadają do stanu duchownego. 
powiedziałem: „panie Boże, Ty się 
mylisz, ja wiem lepiej” i raczej sta-
rałem się zrealizować marzenia mo-
ich rodziców rozpoczynając zaoczne 
studia prawnicze na uniwersytecie 
im. a. Mickiewicza w poznaniu. Już                                      
w grudniu zorientowałem się, że to 
nie tędy droga. nie odpowiadało mi 

rekolekcJonista  
KS. ARTUR KAPROŃ
wysłuchała i zanotowała Mirosława pałaszewska
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to środowisko. poza tym mam ku-
zyna sędziego i on mi opowiadał                                                         
o realiach życia prawników. zdałem 
jednak pomyślnie wszystkie egzami-
ny na i semestrze. po skończonej sesji 
zabrałem z uczelni swoje papiery.

a czy na decyzję o kapłaństwie 
mieli wpływ księża?

w klasie i lo mój kolega Ma-
rian poznał mnie z zaprzyjaźnionym 
księdzem. Bardzo często jeździliśmy 
na plebanię do ks. krzysztofa. nota 
bene Marian jest obecnie księdzem 
w diecezji sandomierskiej. Muszę 
przyznać, że byłem zafascynowany 
ks. krzysztofem. dla mnie przed-
stawiał on inny obraz kapłaństwa niż 
dotychczas znałem.

a w swojej rodzinnej parafii                        
w Ulesiu?

do kościoła miałem bardzo bli-
sko, gdzieś 200 m. Byłem ministran-
tem. ks. proboszcz wyjątkowo wyra-
ził zgodę na moją służbę przy ołtarzu 
na rok przed przyjęciem i komunii 
św. potem byłem lektorem. wówczas 
jeszcze nie było tak licznych kursów 
dla lektorów. głównie przygotowy-
wał mnie ks. proboszcz. Jako starszy 
lektor opiekowałem się ministranta-
mi.

Czy chodził Ksiądz na piel-
grzymki na Jasną Górę?

w sumie 13 razy pielgrzymowa-
łem do Czarnej Madonny. Można 
powiedzieć, że przylepiłem się do 
grupy ks. krzysztofa. To była dawna 
grupa 4, potem chodziłem z grupą                    
7 (wałbrzyską).

Gdzie Ksiądz studiował?
Był to papieski wydział Teolo-

giczny we wrocławiu, filia: semi-
narium w legnicy. Rozpoczynało 
nas naukę 15 kleryków, a ukończyło                              
z podstawowego składu 9. do świę-
ceń przystąpiło 25 maja 2002 w le-
gnickiej katedrze w sumie 12 diako-
nów (doszli z innych lat). dla mnie 
to były bardzo ciekawe czasy, ciekawe 
doświadczenia. doskonale pamiętam, 
że na ii roku byliśmy odpowiedzial-
ni za przygotowanie wigilii – przed-
stawienia dla kleryków związanego 
z Bożym narodzeniem. z kolei na 
iV roku przygotowywaliśmy dzień 
dobroci (dzień św. Mikołaja). kle-
rycy wychodzili na zewnątrz i zbie-
rali datki dla dzieci (głównie dla 
domu dziecka). przygotowywaliśmy 
dwa przedstawienia: jedno poważne                  

i drugie bardziej kabaretowe. naczel-
nym mottem tego drugiego był cytat 
bpa ignacego krasickiego „prawdzi-
wa cnota krytyk się nie boi”. 

Gdzie został Ksiądz  skierowany 
po święceniach?

Moją pierwszą placówką była 
parafia św. Bonifacego w zgorzelcu 
(2002-2006), potem parafia św. Jana 
sarkandra w lubinie (2006-2010), 
po jednym roku w parafii św. ap. 
piotra i pawła w Chojnowie i MB 
Częstochowskiej w legnicy. obecnie 
posługuję w parafii wniebowzięcia 
nMp i św. Mikołaja w Bolesławcu. 
Byłem moderatorem Ruchu Świa-
tło-Życie, opiekunem grupy modli-
tewnej odnowy w duchu Świętym, 
dekanalnym duszpasterzem służby 
liturgicznej dekanatu Bolesławiec 
wschód. z reguły we wszystkich pa-
rafiach uczyłem też religii.

a czy wyjeżdżał Ksiądz z mło-
dzieżą?

kiedy byłem w lubinie na waka-
cje wyjeżdżaliśmy do zakopanego. 
poza tym z młodzieżą gimnazjalną 
wyjeżdżałem do Częstochowy na 
dzień skupienia przed otrzymaniem 
sakramentu bierzmowania.

Jeszcze chciałam zapytać o spor-
towe pasje Księdza.

Chodzę do siłowni. uważam, że 
poprzez sport podprowadzam ludzi 
do Boga. Młodzi ludzie obserwowa-
li mnie. zobaczyli, że pan Bóg nie 
odebrał mi mojej pasji. i wielu z nich 
zaczęło też chodzić na zajęcia do klu-

bu. poza tym pan leszek Michalski 
prezes stowarzyszenia instruktorów 
i Trenerów kulturystyki „sylwetka” 
w Toruniu zwrócił się do mnie, abym 
został ich kapelanem. swoje szkolenia 
i zjazdy mają między innymi w spale, 
więc tam się spotykamy. uważam, że 
sprawa kapelanowania powinna być 
załatwiona oficjalnie. stowarzyszenie 
już wystosowało pismo w tej sprawie 
do Biura Episkopatu polski. Ja ze 
swej strony cieszę się, że ludzie, dla 
których sport jest bardzo ważny, nie 
zapominają o Bogu.

Jakie są obecnie Księdza obo-
wiązki w Bolesławcu?

Tygodniowo mam 10 godzin lekcji 
religii w szkole, jestem moderatorem 
domowego kościoła (Ruch Światło-
Życie – gałąź rodzinna), przygoto-
wuję dzieci do i komunii św., można 
tak powiedzieć ogólnie, że zajmuję 
się w parafii duszpasterstwem dzie-
ci. poza tym na terenie naszej para-
fii mamy szpital i księża pełnią tam 
dyżury (tzn. są do dyspozycji przez                             
24 godziny).

a jak Ksiądz trafił na Górce?
znajomi zapytali mnie, czy ze-

chciałbym poprowadzić rekolekcje                  
w warszawie. odpowiedziałem im, 
że jak pan Bóg zechce, to chętnie.                     
i następnego dnia zadzwonił do mnie 
ks. proboszcz Jan popiel. Cieszę się, 
że mogłem doświadczyć kościoła                      
i tutaj, wśród was. dla mnie te reko-
lekcje także są dużym przeżyciem.
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małE co niEco

Sałatka wielowarStowa z kurczakiem
W oczekiWaniu na Wiosenne noWalijki, ProPonuję sałatkę z WarzyW, które 
teraz, na PrzednóWku, są jeszcze łatWo dostęPne. sałatka jest łatWa do 
Wykonania, bardzo smaczna i dzięki koloroWym WarstWom jednocześnie Przy-
jemna dla oka. nadaje się zaróWno na eleganckie Przyjęcia, jak i obiad/ko-
lację W domu.

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.  
       I.Z.

udka usmażyć i ostudzić, następnie oddzielić mięso od kości i drobno pokroić. pomidory i oba rodzaje ogórków pokroić w 
plasterki. ser zetrzeć. na dnie miski ułożyć warstwę pomidorów. posypać solą i pieprzem. następnie ułożyć warstwę zielo-
nych ogórków i znów posypać solą i pieprzem. kolejna jest warstwa kurczaka. Jeśli był solony i pieprzony przy smażeniu nie 
trzeba robić tego po raz drugi. na kurczaka położyć warstwę ogórków kiszonych - ich również nie trzeba solić ani pieprzyć. 
Całość posmarować cienko majonezem i posypać wszystko tartym żółtym serem. 

Składniki:

2 udka z kurczaka
3 pomidory
2 zielone ogórki
6 ogórków kiszonych
2 łyżki majonezu
100 g żółtego sera
sól
pieprz

do zobaczEnia,  do usłyszEnia 
5-6 kwietnia, godz. 12.00-18.00, Art.Bem, wstęp wolny
„Świąteczny Jarmark Różności” - stoiska rękodzieła artystycznego, produktów regionalnych, zdrowej żywności oraz 
lokalnych przedsiębiorców
6 kwietnia, godz. 11.30 i 13.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł
„Morska Przygoda” - teatralny poranek bajkowy
6 kwietnia, godz. 16.00, Sala Koncertowa Art.Bem, wstęp wolny
„Ach, śpij kochanie - kołysanki znane i nieznane” - koncert Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Marty 
Sulewskiej i Bogny Wojtkielewicz
6 kwietnia, godz. 19.00, klub „Karuzela”, bilety 25 zł (ulgowe 15 zł)
„Stand Up Polska” - wieczór komedii stand-up Cezarego Jurkiewicza i Bartka Walosa
10 kwietnia, godz. 18.45, klub „Karuzela”, bilety 5 zł
„Jak zorganizować tani wyjazd globtroterski?” – spotkanie z Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami
11 kwietnia, godz. 18.30, Sala Koncertowa Art.Bem, wstęp wolny 
„Etiopia od kuchni” - relacja z wyjazdu badawczego Kinti Turkowskiej i Magdaleny Szymann, degustacja etiop-
skich potraw oraz sprzedaż etiopskiej biżuterii i rękodzieła
12 kwietnia, godz. 19.00, kościół pw. Matki Boskiej Królowej Aniołów, wstęp wolny
13 kwietnia, godz. 14.00, kościół pw. Matki Boskiej Bogurodzicy, wstęp wolny
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d-moll KV 626 w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego oraz Bemowskiej Orkiestry Symfoniczna Camerata Viva
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Krzysztof i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00
czw. 10.00-12.00

Prezes – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

wt.  godz. 20.00  – ks. Krzysztof i ks. Józef
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 
ze śpiewem piosenek religijnych

wt. , godz. 16.40,  p. Maria Jastrzębska, ks. Mariusz

Msze święte w naszej parafii

NIEDZIELE
7.00, 8.30, 10.00

11.30 (z udziałem dzieci)
13.00, 16.00, 18.00

20.00 (studenci)
DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00
Niedziela – po Mszy św. o 20.00

KanCeLaria
poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 

tel. 664-10-99; fax 665-26-26
dyżur:

poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz

środa, piątek -ks. Krzysztof
ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Krzysztof jarosz – wikariusz, tel. 666-52-64, 

xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65
ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

inTEncjE mszalnE

7 IV – poniedziałek
7.00 +wacław wróblewski
7.30 +Józefa Rytel – greg. 23
18.00 +ireneusz perłowski w 4. rocz. śmierci

8 IV – wtorek
7.00 +Józefa Rytel – greg. 24
7.30 +Bogdan Borkowski
18.00 +Janina ołtarzewska w 15. rocz. śmierci
20.00 +aniela parzyszek z ok. imienin, Jan, 
 alicja, Ryszard parzyszek, stanisława, kazimierz kirylak,  
 wojciech i zofia pałyska

9 IV – środa
7.00 o Boże błogosławieństwo i łaskę dla Małgorzaty 
 i Mariusza w 9. rocz. ślubu
7.30 +Józefa Rytel – greg. 25
18.00 nowEnna do MaTki BoŻEJ

10 IV – czwartek
7.00 +Józefa Rytel – greg. 26
7.30 +irena w 2. rocz. śmierci, Michał w 41. rocz. śmierci 
 i zmarli z ich rodzin
18.00 +Helena Twardziak z racji 80. urodzin

11 IV – piątek
7.00 +Józefa Rytel – greg. 27
7.30 
18.00 +Tadeusz Błaszczyk w 41. rocz. śmierci, Łukasz 
 i wiktoria Błaszczyk, Jan i stanisława wilczek

12 IV – sobota
7.00 
7.30 +Józefa Rytel – greg. 28
18.00 +Eugeniusz sztkowski w 26. rocz. śmierci

13 IV – niedziela
7.00  za dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 +kazimierz Łabęda w 2. rocz. śmierci
10.00 +Helena niemyska w 8. rocz. śmierci
11.30 o Boże błogosławieństwo dla olafa w 2. urodziny
13.00  w intencji parafian
 dziękczynna w 7. rocz. ślubu piotra i katarzyny z prośbą 
 o potrzebne łaski dziękczynna za piotra skibińskiego 
 w 14. urodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski
16.00 +Józefa Rytel – greg. 29
18.00 +wanda w 11. rocz. śmierci, kazimierz w 32. rocz. śmierci
20.00 +Janina gola
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KRZYSZTOFA JAROSZA
Kontakt z redakcją  – xkjarosz@poczta.onet.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.

oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OGłOsZEnIa dUsZPastERsKIE

KOnCERt PIEŚnI wIELKOPOstnYCH

30 marca 2014 o godz. 19.00 w naszej kaplicy odbył się 
koncert chóru Jutrzenka z parafii podwyższenia krzyża 
Świętego przy ul. Brygadzistów 31 na Jelonkach. Chór ist-
nieje od 1982 roku. Jego dyrygentem jest nasz parafianin 
(co zdradził zebranym ks. proboszcz) andrzej kurczak.                                                                                  
w godzinnym koncercie pieśni wielkopostnych wystąpiło 
25 osób. wysłuchaliśmy m. in. pieśni Wysłuchaj Stwórco 
łaskawy, pieśni z 1956 roku ach nam nędznym grzesz-

nym, chorału Jana sebastiana Bacha Jam 
trwały jak opoka, kompozycji wacława                               
z szamotuł Ach niebieski Panie, Pieśni syna 
marnotrawnego w opracowaniu Charlesa 
gabriela.                              

w programie drugiej części koncerty 
znalazły się pieśni opiewające mękę pań-
ską: Tyś, który gorzko na krzyżu umierał                                    
w opracowaniu stanisława wiechowicza, 
O krwi najdroższa (w duecie zaśpiewały 
panie Małgorzata Chruścikiewicz i anna 
wirkowska), Wiatr w przelocie w oprac.    
ks. Józefa Łasia, stabat Mater, Odszedł 
pasterz. ostatni utworem była pieśń Do-
branoc głowo święta. Była jeszcze pieśń na 
bis. Ci, co przybyli na koncert, wychodzili 

skupieni i zadowoleni. szkoda tylko, że tak mało osób ze-
chciało go wysłuchać. 

koncerty chóru Jutrzenka odbywają się pod honoro-
wym patronatem burmistrza dzielnicy Bemowo. Tydzień 
przed naszym (23 kwietnia) koncert odbył się w parafii 
Bogurodzicy Maryi, natomiast dzisiaJ odbędzie się                   
w parafii podwyższenia krzyża Św.   

Mp

ZaPOwIEdZI
sebastian andrzej szczygieł i agata anna stryjewska, oboje z par. tutejszej
krzysztof paweł wójcik, z par. tutejszej i katarzyna anna gonciarek, z par. św. Marka w warszawie
daniel Białoszyński, z par. tutejszej i Julia Biernacka, z parafii św. andrzeja Boboli w warszawie

1. dziękujemy naszym parafianom, którzy w mi-
nionym tygodniu uczestniczyli w rekolekcjach wielko-
postnych i przystąpili do sakramentu pokuty. wszyst-
kich, którzy planują jeszcze spowiedź zachęcamy, aby 
nie odkładali jej na ostatnie dni wielkiego postu.

2. dziś jeszcze nabożeństwo gorzkich Żali z kaza-
niem pasyjnym o godz. 1700.

3. zebranie kół Żywego Różańca dziś o godz. 1600.
4. w najbliższy piątek nabożeństwo drogi krzy-

żowej w naszej parafii o godz. 1700 z udziałem dzieci, 
o godz. 1830 poprowadzą znani aktorzy i dziennikarze. 
szczegóły na plakacie przed kościołem. o godz. 2000 
droga krzyżowa z udziałem studentów i młodzieży.

5. Przyszła niedziela 13 kwietnia, jest już nie-
dzielą Męki Pańskiej, czyli Palmową. podczas każdej 
Mszy św. poświęcenie palm. Uroczysta procesja z pal-
mami będzie przed Mszą św.  o 1130 / gromadzimy się 

na placu po spalonym kościele /. palmy będzie można 
kupić przed kościołem. kupując nasze  palmy wspie-
ramy dzieło budowy nowego kościoła.

6. sakrament Chrztu Św. udzielany będzie                                 
w I i II dzień Świąt wielkanocnych. prosimy o zgła-
szanie chrztów w kancelarii parafialnej w tym tygo-
dniu. Konferencja przed Chrztem w wielką Środę 
o godz. 1900.                 

7. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczo-
ne będą na potrzeby budowy naszej nowej świątyni.

8. ofiary na kwiaty do grobu pańskiego można 
składać do skarbonek  na filarach.

9. Tradycyjnie będziemy rozprowadzać czekolado-
we słodkości w niedzielę palmową, a mazurki i baby 
wielkanocne w wielką sobotę. dochód ze sprzedaży 
przeznaczony jest na budowę nowego kościoła


