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 Jezus zwierza się uczniom ze swoich 
głębokich pragnień. Pragnienie wypełnienia 
powołania jest w Nim tak silne, że odczuwa 
„zniecierpliwienie” i udrękę. 
Jak przeżywam moje życiowe powołanie? 
Czy jest we mnie głębokie pragnienie jego 
wypełnienia? Co mogę powiedzieć dzisiaj o 
gorliwości w pełnieniu moje-
go powołania? Porozmawiam 
o tym szczerze z Jezusem. 
Będę Go usilnie prosił, aby 
przeniknął mnie tym samym 
pragnieniem żarliwości, jakie 
było w Nim. 
Zwrócę uwagę na zdeterminowanie i moc, z 
jaką mówi o swojej misji. Jest świadomy te-
go, że Ewangelia, którą głosi, nie będzie po-
pularna. Dla wielu stanie się źródłem niepo-
koju, a nawet początkiem podziałów wśród 
najbliższych. Przypomnę sobie zwykłe sytua-
cje z codzienności, w których miałem opo-
wiedzieć się po stronie Jezusa i Ewangelii? 

Jak się wtedy zachowywałem? 
Które wymagania Jezusa najbardziej niepo-
koją i dzielą moje serce? Wyznam szczerze 
Jezusowi moje niepokoje i rozterki. 
Jezus zaświadcza i uprzedza, że głoszenie 
Ewangelii z mocą i żarliwością będzie jak 
ogień rzucony na ziemię. Moja żarliwość bę-

dzie budziła żarliwość w in-
nych. Moja obojętność będzie 
zarażała innych przeciętno-
ścią. Poproszę Jezusa o zde-
cydowanie w świadczeniu o 
Ewangelii. 
Jezus przypomina mi, że nie 

ma „trzeciej drogi”. Albo opowiem się za Je-
zusem, odrzucając podobnie jak On kompro-
misy i przeciętność, albo Go odrzucę. Popro-
szę Jezusa, aby pomógł mi demaskować w 
sobie wszelkie postawy letniości i kompro-
misów. Zawierzę Mu swoje powołanie. Po-
proszę, aby rozpalił je na nowo ogniem swo-
jej żarliwości. 

XX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 14 sierpnia 2022 r.  

  «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. 

Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. ».  Łk 12, 49 – 53 

 Wsłucham się w Jezusa, który kładzie 
mi na serce sprawę czuwania na Jego przyj-
ście. Przyjdzie niespodziewanie. Czy myślę o 
tym? Czy jest mi bliska postawa czuwania? 
Moje biodra mają być przepasane. Chodzi o 
postawę gotowości i wolno-
ści od tego, co krępuje 
„ruchy ciała”. Co mogę po-
wiedzieć o obecnym stanie 
mojego ducha: o wewnętrz-
nej wolności i gotowości na 
spotkanie z Jezusem? 
Moje życie ma być jak zapalona pochodnia. 
Mam szukać światła, żyć jasno, przejrzyście, 
bez ukrywania czegokolwiek i bez dwuznacz-
ności. Co mogę powiedzieć o jasności mojego 
życia? Czy jest coś, co ukrywam przed Bo-

giem, przed sobą, przed innymi? 
Jezus przywołuje obraz ludzi szczęśliwych. 
Jakie jest moje obecne samopoczucie? Czy 
czuję się głęboko szczęśliwy? Co rodzi we 
mnie szczęście, a co je odbiera? Zwierzę się 

Jezusowi. 
Czas należy do Boga, ale ja 
jestem odpowiedzialny za je-
go wykorzystanie. Co mogę 
powiedzieć o mojej czujno-
ści? Czy czas nie ucieka mi 
„jak złodziej”? Czy mam po-

czucie zmarnowanego czasu? Nie trzeba się 
domyślać godziny przyjścia Jezusa, ale być 
na nie gotowym. Będę prosił Jezusa: „Daj mi 
serce gotowe, wypełnione tęsknotą za Tobą!”. 

 A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty 

weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi 

owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, po-

wiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im 

usługiwał. Łk 12, 32 – 48 

XIX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 7 sierpnia 2022 r.  
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 Będę patrzył na Jezusa, który przemie-
rza miasta i wsie. Jest w drodze do Jerozolimy. 
Świadomie i zdecydowanie zmierza 
w kierunku miejsca swej męki. Jest pewny 
swego powołania i konsekwentnie je wypełnia.  
„Czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Jak czę-
sto zastanawiam się nad 
prawdami ostatecznymi: są-
dem ostatecznym, niebem 
i piekłem? Poproszę o łaskę 
głębokiego przeżycia tych 
prawd. Postaram się zatrzy-
mać nad każdą z nich. Jakie 
uczucia budzą się we mnie, gdy je rozważam? 
Powiem o nich Jezusowi. 
Jezus przypomina, że jeśli chcę kroczyć za 
Nim, muszę zdecydować się na wysiłek 
„wchodzenia przez ciasne drzwi”. Co sprawia 
mi najwięcej trudności w kroczeniu za Jezu-
sem? W czym jestem wymagający, a w czym 
ulegam przeciętności i oziębłości? 
Jezus przestrzega mnie przed płytkim przeży-

waniem mojej wiary i powołania. Zewnętrzne 
praktyki przebywania z Nim, nawet częste 
i piękne, nie wystarczą. Brzydzi się każdym, 
kto celebruje powołanie i  wiarę, 
a jednocześnie dopuszcza się nieprawości. 
Zwrócę uwagę, że Jezus podkreśla wartość 

„ostatnich”, „nieznanych”, 
„przychodzących z  daleka”. 
On zna każdego do głębi. Nie 
patrzy na to, co pozorne, nie 
zwraca uwagi na słowa 
i zewnętrzne postawy, ale na 
serce. Cichość i skromność 

są oznaką wielkości serca. 
Co mogę powiedzieć o postawach cichości 
i skromności w moim życiu? Czy nadmiernie 
nie podkreślam znaczenia swojej osoby, czy 
nie walczę o „pierwsze miejsca”? Czy moje wy-
znania wiary, mówienie o Jezusie, przyznawa-
nie się do Niego pokrywają się z życiem 
i stanem mojego serca? 

XXI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 21 sierpnia 2022 r.  

 Przedstawię sobie Jezusa jako gościa 
spożywające-go posiłek w domu przywódcy fa-
ryzeuszów. Zwrócę uwagę na zachowanie go-
ści, którzy zajmują pierwsze miejsca. Jezus ga-
ni taką postawę. 
Przypomnę sobie różne sytuacje z mojego ży-
cia, gdy przebywałem w grupie ludzi, na spo-
tkaniach; sytuacje z mojej ro-
dziny czy wspólnoty. Co mo-
gę powiedzieć o moim zacho-
waniu? Czy nie staram się 
do-minować, zwracać na sie-
bie uwagi, narzucać innym 
swojego zdania? Czy nie wy-
korzystuję dla własnych ce-
lów zajmowanego stanowiska, pełnionej funk-
cji? 
Jezus zwraca uwagę, że w grupie może zawsze 
znajdować się ktoś znakomitszy ode mnie. Czy 
dopuszczam do siebie taką myśl, ilekroć roz-
mawiam z innymi, słucham i przedstawiam im 
swoje racje? Czy potrafię ustępować miejsca 

innym, stawiać ich wyżej od siebie? Jak prze-
żywam sytuacje, w których czuję się spychany 
na ostatnie miejsce? 
Jezus przypomina, żeby w  spotkaniach z  in-
nymi uczyć się bezinteresowności i hojności. 
Pomyślę o moich spotkaniach i relacjach 
z bliźnimi. Z kim najczęściej i najchętniej roz-

mawiam? Czy nie otaczam 
się jedynie osobami, które są 
dla mnie miłe, sympatyczne 
i wdzięczne? Czy nie poma-
gam innym dla własnej przy-
jemności, osobistej satysfak-
cji? Czy nie posługuję się 
drugim człowiekiem dla za-

spokojenia własnych potrzeb? 
Czy są osoby, których świadomie nie dopusz-
czam do siebie i do grona swoich przyjaciół? 
Pomyślę o tych, których nie lubię, których 
wręcz nie akceptuję. Wymienię ich imiona 
i powierzę ich Jezusowi. Będę prosił: „Naucz 
mnie ich kochać!”. 

  «Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i 

niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się od-

wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedli-

wych».   Łk 14, 1. 7 – 14 

XXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 28 sierpnia 2022r.  

 «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 

chciało wejść, a nie będą mogli" Łk 13, 22 – 30 
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Lipiec w naszej parafii 

 7.08- XIX Niedziela Zwykła. Kolekta na WT 
UŚ. 
 8.08- poniedziałek. Wspomnienie św. Do-

minika, prezbitera. Po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 37 
do sprzątania kościoła. 
 9.08-  wtorek. Święto św. Teresy Benedykty 

od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczen-
nicy, patronki Europy 
 10.08- środa. Święto św. Wawrzyńca, dia-

kona i męczennika.  
 11.08- czwartek. Wspomnienie św. Klary, 

dziewicy. 
 12.08- piątek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 37 do 
sprzątania kościoła. 
 13.08- sobota. Odwiedziny chorych od 

godz. 9.00. Różaniec fatimski o godz. 17.00. 
Msza św. w intencji Czcicieli MB Fatimskiej o 
godz. 18.00. 

 14.08- XX Niedziela zwykła. Kolekta na po-
trzeby remontowe parafii. 
 15.08- poniedziałek. Uroczystość Wniebo-

wzięcia NMP. Odpust parafialny ku czci 
NMP. Suma Odpustowa o godz. 12.15. Kolek-
ta na potrzeby parafii. 
 16.08- wtorek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 39 do 
sprzątania kościoła. 
 17.08- środa. Uroczystość św. Jacka, kapła-

na, głównego patrona archidiecezji i metro-
polii katowickiej. 
 19.08- piątek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 39 do 
sprzątania kościoła. 
 20.08- sobota. Wspomnienie św. Bernarda 

opata i doktora Kościoła. Nauka dla Rodzi-
ców i Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w 
Domu Parafialnym. 
 21.08- XXI niedziela. Dożynki parafialne na 

CHRZTY: 
Kamila Danuta Jeżyna 
Milena Łucja Klimek  
Ignacy Franciszek Parypa  
Leon Zemlik  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Kamil Kolski – Weronika Rutka  
Wiktor Niewiadomski – Sandra Sitek  
Adrian Sowiński – Oliwia Makuch 
 
ŚLUBY: 
Dawid Lubański – Zuzanna Gajda 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Ewelina i Artur Paduch  

25 rocznica 
Wioleta i Rafał Długosz  
Anna i Łukasz Kołeczko     
40 rocznica 
Eugenia i Wiesław Lasyk    
Elżbieta i Piotr Podeszwa    
Maria i Stanisław Wrona      
50 rocznica 
Halina i Tadeusz Dudzik   
      
POGRZEBY: 
Leszek Kwiatkowski 
Barbara Lubartowicz  
Janina Majda 
Tadeusz Szotkowski 
Janina Wolna  

Co nas czeka w sierpniu 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

 

15 SIERPNIA NA GODZ. 12.15 

NA SUMĘ ODPUSTOWĄ KU CZCI NMP WNIEBOWZIĘTEJ 

 

21 SIERPNIA  

NA GODZ. 11.00 — NA MSZĘ ŚW. DOŻYNKOWĄ  

NA GODZ. 15.00 — NA FESTYN PARAFIALNY 

 

31 SIERPNIA NA GODZ. 18.00 

NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI KSIĘDZA PROBOSZCZA STEFANA  

SPRAWOWANĄ  Z OKZJI URODZIN  

PODCZAS TEJ MSZY ŚW. PRZYWITAMY TAKŻE  

NOWEGO WIKAREGO KS. SŁAWOMIRA TYBURSKIEGO 

Mszy św. o godz.11.oo. Chrzty o godz. 12.15. 
Stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do 
MB Piekarskiej. Festyn parafialno-
dożynkowy o godz. 15.00 Kolekta na potrze-
by parafii. 
 22.08- poniedziałek. Wspomnienie NMP, 

Królowej. Po Mszy św. wieczornej zaprasza-
my parafian z ul. Wrocławskiej 41 do sprząta-
nia kościoła. 
 24.08- środa. Święto św. Bartłomieja, Apo-

stoła 
 26.08- piątek. Uroczystość NMP Często-

chowskiej. Po Mszy św. wieczornej zaprasza-
my parafian z ul. Wrocławskiej 41 do sprząta-
nia kościoła. 
 27.08- sobota. Wspomnienie św. Moniki.  
28.08- XXII Niedziela Zwykła. Roczki o 

godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 29.08- poniedziałek. Wspomnienie Mę-

czeństwa Jana Chrzciciela. Msza św. w inten-
cji sprzątających kościół w sierpniu oraz Koła 
Gospodyń, emerytów i rencistów o godz. 
18.00. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 43 do sprzątania 
kościoła. 

 30.08- wtorek. Msza św. za zmarłych w 30 
dzień po śmierci oraz I rocznicę o godz. 
18.00.  
 31.08- środa. Msza św. w intencji ks. Pro-

boszcza z okazji kolejnej rocznicy urodzin 
oraz przywitanie nowego wikariusza o godz. 
18.00. 
 1.09- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 43 do sprzątania kościoła. 
 2.09- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 

czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Spowiedź dla 
dzieci o godz. 15.30. Msza św. szkolna o godz. 
16.30. Msza św. dla młodzieży o godz. 19.00. 
 3.09- I sobota miesiąca. Wspomnienie św. 

Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Ko-
ścioła. Nabożeństwo wynagradzające NMP o 
godz. 7.00. Dzień modlitw o uświęcenie du-
chowieństwa.  
 4.09- XXIII Niedziela Zwykła. Kolekta 

przeznaczona na potrzeby archidiecezji. W 
katedrze Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – 
Życie o godz. 14.00. Kolekta na potrzeby ar-
chidiecezji. 
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„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, 

zdolności. One są zaledwie środkami do osiągnię-

cia jednego- świętości.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy, by w 

Bogu dostrzegał cel swojego życia i kroczył drogą 

świętości. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Najlepsza część naszego życia znajduje się w ser-

cach tych, którzy nas kochają.” 

Księdzu Proboszczowi Stefa-

nowi życzymy, by doświadcze-

nie Bożej miłości i ludzkiej 

życzliwości napełniało Jego serca radością i poko-

jem. Parafianie i grupy parafialne. 

 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-

ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowe-

go światła może się wiecznie palić.” 

Wszystkim Legionistom i Auksyliatorom, którzy ob-

chodzą swoje urodziny i imieniny w sierpniu życzy-

my, by swoim postępowaniem podtrzymywali Chry-

stusowe światło w świecie. Męski Legion Maryi. 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Pani Bogumile Stachowicz życzymy, by modlitwa 

była dla Niej źródłem siły i umocnieniem w trudach 

dnia codziennego. Żeński Legion Maryi. 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

można dojść do świętości.” 

Ks. Proboszczowi Stefanowi 

oraz pani Bernadecie Janii ży-

czymy, by podążali drogą świę-

tości i nie zniechęcali się w 

czynieniu dobra. Seniorzy.  

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą Nieba – 

dać zwycięstwo” 

Justynie Stachowicz i Pawłowi Radwańskiemu, 

wszystkiego czego potrzebują do walki o Niebo 

oraz umiejętności radowania się już podarowanymi 

zwycięstwami życzy Oaza 

Serdeczności 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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Znajdź 20 różnic pomiędzy obrazkami, które przedstawiają historię spo-
tkania św. Piotra z Korneliuszem, opisaną w Dziejach Apostolskich.  
Rozwiązanie (zdjęcie zrobionego zadania) prześlij na adres  
krecikpolarny@gmail.com  
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Karolina i Wiktoria Wojtan. Gratuluje-
my! Można je odebrać 14 sierpnia  na Mszy św. o godzinie 11.00.  

Dla dzieci 
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7.08  
7.30 – Za + Jerzego Kubas – w 7 rocznicę śmier-
ci, ++ z rodziny Kubas, Śliwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
9.30 – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, ++ z po-
krewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Władysławy Ku-
kla z okazji 70 rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Huberta z okazji 18 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ Bertholda Janocha, żonę Marię 
oraz ++ z rodziny Janocha, Wierzgoń.  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Dominika 8.08 
6.30 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, rodzi-
ców, rodzeństwo, zięcia Włodzimierza, Wierę i 
Nikitę Suszcz, córkę Ludmiłę, 2 zięciów. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Beaty z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYK-
TY OD KRZYŻA 9.08 
6.30 – Za ++ Leona i Ernę Adamek, Annę i Józe-
fa Wysłucha, syna Krystiana, Katarzynę Szymon, 
S. Joannę Smólską.  
18.00 – Za + Adelajdę Dudzik, męża Henryka, 
syna Ryszarda, zięcia Marka, ++ rodziców, te-
ściów oraz ++ z rodzin Klepek, Dudzik, Sitek, 
Antończyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA 10.08 
6.30 – Za + Franciszka Jazłowieckiego, Paraskie-
wę i Piotra Jazłowieckich, Marię i Walentego 
Frączek.  
18.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Ring, 
Pawła Brudnego, męża Ludwika Balzam, syna 
Krystiana oraz ++ z rodziny Brudny, Ring, Bal-
zam, Sitek.  
CZWARTEK 11.08 – Wspomnienie św. Klary 
6.30 – Za + Kazimierza Fijałkowskiego – w 12 
rocznicę śmierci, żonę Edeltraudę, syna Adama, 
++ rodzeństwo i pokrewieństwo, ++ z rodzin Ko-
walskich, Rakowskich, Marciniak, Gabryś, Golec, 
Szpak, Arcikiewicz, Ruteckich, Olma, Abram-
czyk, Mariannę Madera, 2 mężów, Irenę Podsia-
dło i dusze w czyśćcu cierpiące.  

18.00 – Za + Elfrydę Kondziołka – w 1 rocznicę 
śmierci, męża Jana, syna Czesława, rodziców z 
obu stron, rodzeństwo, Marię i Józefa Klepek, 
Gertrudę i Jerzego Płonka, ++ dziadków oraz ++ 
z pokrewieństwa Kondziołka, Nogły, Masorz i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 12.08 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa Obra-
caj, 2 synów, 2 synowe, Józefę i Józefa Adasiak, 2 
synów, 3 córki, ++ z pokrewieństwa Adasiak, Ob-
racaj, Lazar. 
18.00 – Za ++ Marię i Ludwika Kornas, ++ ro-
dziców, rodzeństwo i dzieci, Anielę Kornas, Ma-
rię Szmid, Józefa Szmid, ++ krewnych, znajo-
mych i sąsiadów.  
SOBOTA 13.08 
8.00 – Za ++ Zuzannę i Rudolfa Żur, rodziców z 
obu stron, córkę Irenę, zięcia Ludwika, synów 
Henryka i Jana, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14.08 
7.30 – Za + Jana Krupa, żonę Agnieszkę, córkę 
Elżbietę, syna Bolesława.  
9.30 – Za + Annę Folwarczny, męża Franciszka, 
3 synów, synową Urszulę, Stefanię i Józefa Dep-
tuła, dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Eugenię Langosz – w rocznicę 
śmierci, męża Alojzego, Reginę i Mieczysława 
Skubis, ++ z rodzin Wala, Langosz, Skubis.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Agaty z okazji 10 rocznicy urodzin oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 
16.30 – Za + Jana Niziołek – w rocznicę śmierci, 
2 żony, synów, synowe, zięcia Jana, Sabinę Sa-
dło, ich rodziców, Urszulę Sadło i Sławomira Ję-
drzejkiewicza. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBO-
WZIĘCIA NMP 15.08 
7.30 – Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Sowa, 
teściów Franciszkę i Karola Lasko, męża Sylwe-
stra Lasko, siostrę Krystynę i szwagra Jacka Woj-
ciechowskich, bratową Małgorzatę Lasko i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Janinę Czernecką – w 4 rocznicę 
śmierci, ojca Tomasza, ++ dziadków oraz ++ z 
rodziny. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Bogumiły z oka-
zji 65 rocznicy urodzin, wnuczki Natalki z okazji 
10 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla 
całej rodziny. 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Kry-
stiana z okazji 82 rocznicy urodzin. 
WTOREK 16.08 
6.30 – Za ++ rodziców Pawła i Annę Kałuża, ich 
rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Du-
dzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Ma-
rię.  
18.00 – Za ++ rodziców Zofię i Józefa Myśliwiec 
– w 30 rocznicę śmierci i 3 rocznicę śmierci zię-
cia Alfreda.  
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA 17.08 
6.30 – Za + Bolesława Śmietana, żonę Lidię, Ele-
onorę i Edwarda Urbańczyk, Małgorzatę i Stani-
sława Śmietana oraz ++ rodziców i rodzeństwo.  
18.00 – Za + Henryka Śmietana – w 17 rocznicę 
śmierci, Ernę Grzonka, męża Feliksa, syna Da-
niela, ++ dziadków z obu stron, + Sandrę, 
Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, 
żonę Janinę, Mariana Domżał i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Za + męża Karola Sachera – w 10 roczni-
cę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące. (Ks.Gość) 
CZWARTEK 18.08 
6.30 – Za ++ rodziców Marię i Jana Ferfeckiego, 
córkę Gertrudę, synów Antoniego i Józefa oraz 
pokrewieństwo, ++ z rodzin Cieślar, Moskała, ++ 
Elżbietę i Józefa Kłósko, córki Irenę i Krystynę, 
męża Piotra, synów Stanisława i Jana, zięcia Ro-
mana.  
18.00 – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Ryszar-
da Wiśniewskiego.  
PIĄTEK 19.08 
6.30 – Za + Krystynę Brzoza, męża Jana, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z rodziny. 
18.00 – Za + Daniela Grzonka, Ernę i Feliksa 
Grzonka, Henryka Śmietana, Janinę i Eugeniu-
sza Mstowskich, Teresę, Jerzego i Jana Grzonka, 
+ Mariana, ++ z rodziny Mrowiec, Jezusek oraz 
++ Henryka i Ewę.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Bernarda 20.08 
8.00 – Za + Józefa Świercz – w 14 rocznicę 
śmierci, brata Zenona, ++ rodziców Zofię i Stani-
sława Piotrowskich, teściów Marię i Pawła 
Świercz, Annę i Czesława Pospiesznych, Teresę 
Wiącek i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za ++ Alojzego Michalskiego, żonę Oty-
lię, Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowol-
ską oraz ++ z pokrewieństwa.  
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - DOŻYNKI 21.08 
7.30 – Za + Anielę Sobik – w rocznicę śmierci, 

wnuka Krzysztofa oraz ++ z rodziny Antończyk, 
Sobik.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośba o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii z 
okazji 73 rocznicy urodzin oraz błogosławień-
stwo dla rodziny. 
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + męża Antoniego Reniec – w 2 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
PONIEDZIAŁEK Wsp. NMP, Królowej 22.08 
6.30 – Za + Kunegundę Fajkis, męża Alfonsa, ++ 
z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
ków Róży Męskiej. 
WTOREK 23.08 
6.30 – Za + Teresę, Orszulik Bożenę Górniak, 
Annę i Emila Sobik, Agnieszkę i Floriana Gór-
niak, Wandę Tomanek, ++ z rodzin Orszulik, 
Górniak, Sobik, Tomanek i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00 – Za + Edwarda Szymik – w 8 rocznicę 
śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów oraz 
++ z rodziny Szymik, Brudny.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA 24.08 
6.30 – Za ++ Alinę i Józefa Klasa, Eugenię i Emi-
la Gabzdyl, Bogusława Cyroń, Janinę i Czesława 
Podeszwa, Andrzeja Gatnar i Łukasza. 
18.00 – Za + Krystynę Pękal – w rocznicę śmier-
ci, męża Mieczysława, brata Ewalda, Bertę i Syl-
westra Godziek.  
CZWARTEK 25.08 
6.30 – Za + Antoniego Karnafał – w 1 rocznicę 
śmierci. 
18.00 – Za + Bogusława Bernackiego. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTO-
CHOWSKIEJ 26.08 
6.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 dzieci, 
rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza Kryp-
czyk, Romana, Marię, Eugeniusza i Jana Sitek 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
13.00 – ŚLUB.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej z 
podziękowaniem za 1 rok życia Belli Marii z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., 
zdrowie i o dalszą opiekę nad całą rodziną. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Moniki 27.08 
8.00 – Za + Bronisławę Polok, męża Józefa, ro-
dziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa z 
obu stron.  
14.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
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gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji mał-
żonków Marii i Jana z okazji 50 rocznicy ślubu 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
18.00 – Za + Marka Sitko – w rocznicę śmierci, 
rodziców, brata, teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa Sitko, Suski. 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.08 
7.30 – Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Wią-
cek, Annę i Wiktora Duda, braci Tadeusza i Sta-
nisława, bratowe Irenę, Teresę i Zofię, siostrę 
Wandę, szwagra Antoniego oraz ++ z pokrewień-
stwa, ++ z rodzin Duda, Wiącek, Czesławę i Cze-
sława Kuszczak.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Igora z okazji 18 rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej 
Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w intencji małżonków Zofii i Jana Szymań-
skich z okazji 50 rocznicy ślubu, w intencji Zofii z 
okazji 70 urodzin, Jana z okazji 75 rocznicy uro-
dzin oraz błogosławieństwo dla całej rodzinki. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela 29.08 
6.30 – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, ich rodzi-
ców, rodzeństwo i pokrewieństwo, + zięcia Ada-
ma oraz ++ z rodzin Lazar, Koniec, Michalec. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół 
w miesiącu sierpniu. 
WTOREK 30.08 
6.30 – Za + śp. Beatę Matys, ++ z rodziny Matys, 
Faber, Urbańczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci. 
ŚRODA 31.08 
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj, żonę Urszulę, 
++ z pokrewieństwa Obracaj, Piksa, Lazar i du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. Pro-
boszcza z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. Pro-
boszcza z okazji urodzin od III Zakonu Francisz-
kańskiego. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 1.09 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji ma-
my z okazji 50 urodzin i kolejnej rocznicy uro-
dzin syna.  

PIĄTEK – I piątek miesiąca. 2.09 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ber-
nadety z okazji 60 rocznicy urodzin. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Ma-
rii i Eugeniusza z okazji 50 rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkie-
go – I sobota miesiąca 3.09 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, zięcia 
Stanisława, Tomasza i Antoninę Sędrowskich, 
córkę Krystynę, wnuczkę Hannę, Mariana Szwe-
lickiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.09 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Kolar-
czyk, dziadków z obu stron, szwagra Antoniego 
Reniec oraz + Izydora Dobisz.  
9.30 – Za ++ z rodzin Kędzia, Płaźniowski, Para-
diuk, Danielewski, Mercik, Anzonge, Rączka i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za ++ rodziców Albinę i Józefa Skroban, 
syna Stefana i Stanisława, Ljubinkę i Eugeniusza 
Konior, ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Ur-
szuli i Piotra z okazji 45 rocznicy ślubu oraz bło-
gosławieństwo dla całej rodziny. 
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz – w rocznicę 
śmierci. 
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  Miałem wszystko, czego tylko może zapra-

gnąć człowiek: tytuł mistrza świata w kung-fu, sporo 
pieniędzy, nowy supermotocykl, dobrą pracę, piękną 
narzeczoną Być może byłem szczęśliwy - ale nie było 
to trwałe szczęście. Pewnego dnia cały mój świat się 
zawalił, a ja zacząłem się staczać na najgłębsze dno 
piekła... 
Urodziłem się w Wielkiej Brytanii jako syn Włocha i 
Chinki. Mój ojciec zachorował i nie był w stanie mnie 
utrzymywać, dlatego w wieku 4 lat znalazłem się w 
Chinach, gdzie moim wychowaniem zajęli się dziad-
kowie. Mój dziadek był Wielkim Mistrzem Kung-Fu. 
Tradycja tej sztuki walki była przekazywana w naszej 
rodzinie z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, 
przez ok. 500 lat. Dziadek postanowił nauczyć i mnie 
tej sztuki. Techniki kung-fu opierają się na naślado-
waniu ruchów zwierząt - węży, małp, tygrysów 
(dlatego też zatytułowałem swoją książkę Poskromie-
nie tygrysa). Być może brzmi to romantycznie, ale 
rzeczywistość była o wiele surowsza. Dziadek budził 
mnie co rano, wylewając na mnie kubeł zimnej wody, 
zmuszał mnie do ciężkiej pracy i często bił. Prawie 
codziennie miałem zakrwawioną twarz od uderzeń 
kijem bambusowym... Traktował mnie gorzej niż 
zwierzę. Kiedy miałem 12 lat, rodzice zabrali mnie do 
Anglii, gdzie kontynuowałem treningi kung-fu. Szwaj-
carska Międzynarodowa Konfederacja Kung-Fu zau-
ważyła moje postępy i sponsorowała moje ćwiczenia. 
Trenowałem sam i miałem uczniów, wypracowałem 
nawet swoją własną technikę. Brałem udział w mi-
strzostwach kung-fu w Pakistanie, Chinach i Tajlandii 
i nigdy nie przegrywałem - trzykrotnie zostałem mi-
strzem świata. Nie były to zawody "na niby", tylko fuli 
contact - z prawdziwymi ciosami, nieraz śmiertelny-

mi... Otrzymywałem różne oferty pracy. Przez pewien 
czas pracowałem w firmie szkolącej ochroniarzy. Ofe-
rowano im kompleksowe szkolenia, od kursów prawa 
jazdy po naukę strzelania. Moim zadaniem było nau-
czyć ich walczyć wręcz - i dobrze wykonywałem to po-
lecenie. Doceniono mnie i zaproponowano, bym sam 
został ochroniarzem ważnych osobistości. W ten spo-
sób pracowałem dla człowieka, do którego należał 
Empire State Building w Nowym Jorku, a potem dla 
ambasadora Arabii Saudyjskiej w Londynie, w Rzy-
mie i na Cyprze. Byłem niezwyciężony, pewny siebie, 
miałem pieniądze i kochającą narzeczoną, z którą, po 
trzech latach znajomości, mieliśmy się wkrótce po-
brać. 
Miała na imię Aiya. Pochodziła ze Szwecji, studiowała 
prawo i była najpiękniejsza ze wszystkich dziewcząt, 
jakie kiedykolwiek widziałem. Była miła, zabawna i 
inteligentna. Kochałem ją bez pamięci, była dla mnie 
wszystkim. Ale pewnego dnia, kiedy pracowałem w 

Rzymie, otrzymałem wiadomość o jej śmierci. Kolega, 
który odebrał telefon, przekazał mi tę wieść. Nie mo-
głem uwierzyć własnym uszom, wszystko się we mnie 
gotowało. Wpadłem w taką wściekłość, że mocno ude-
rzyłem swego kolegę i wybiegłem na ulicę. Byłem w 
takim stanie ducha, że gdybym znalazł w tym momen-
cie jakiś przycisk do zniszczenia wszechświata, bez 
wahania bym go nacisnął. Tak szedłem przez miasto, 
które żyło swoim życiem, przepełniony wściekłością 
na wszystko i wszystkich, nie zauważając nic. Spotka-
łem przypadkowego człowieka, którego wygląd mnie 
zdenerwował. Dotkliwie go pobiłem. Z przerażeniem i 
wstydem myślę teraz o nim, bo przecież nic mi nie 
zrobił, a do tego nie miał żadnych szans obrony wobec 
mnie. Mój świat się zawalił. Dawałem upust swojej 
agresji, wdając się w bijatyki. Ponieważ byłem ochro-
niarzem, nosiłem broń i miałem prawo używać jej w 
razie czyjegoś ataku na mnie. Zacząłem jednak nadu-
żywać tego prawa i zamiast strzałów ostrzegawczych 
oddawałem strzały w klatkę piersiową napastnika. 
Nie umiem powiedzieć, ile ludzi pozbawiłem życia w 
ten sposób. Dodatkowo, na prośbę swego pracodaw-
cy, zająłem się odzyskiwaniem jego długów. Chyba nie 
muszę wyjaśniać, w jaki sposób traktowałem jego 
dłużników... Nic nie mogło mnie powstrzymać od 
agresji i przemocy. W tym czasie nasiliła się choroba 
mojego ojca. Potrzebował pieniędzy na operację. Roz-
począłem więc akcje rabunkowe. Kiedy pracowałem 
na Cyprze, zostałem schwytany przez policję i trafiłem 
na trzy lata do więzienia. Było to okropne więzienie w 
tureckiej części Cypru. Chętnie bym zapomniał o tym 
koszmarze, w którym codziennie zdarzało się jakieś 
pobicie, a średnio raz na miesiąc kogoś zabili, pocięli 
lub zgwałcili. Do tego czasu zdążyłem zepsuć wszyst-

kie swoje relacje z rodziną i przyjaciółmi, więc nikt 
mnie nie chciał odwiedzić ani napisać do mnie. I oto 
pewnego dnia otrzymałem list od nieznajomego czło-
wieka. To było niesamowite odczucie. W tym gnoju, w 
tym okropnym więzieniu, zapomniany przez wszyst-
kich i nikomu niepotrzebny, otrzymałem list! Czyżby 
kogoś obchodził mój los? Myślę, że moje odczucia 
można porównać do radosnego znajdywania prezen-
tów bożonarodzeniowych pod choinką, kiedy dziecko 
niezmiernie się cieszy i z zamierającym sercem ocze-
kuje na to, co zobaczy po rozpakowaniu. Jednak czy-
tając ten list, robiłem się coraz bardziej wściekły. Ten 
facet, który do mnie napisał, nazywał się Michael 
Wright i chciał się ze mną spotkać z powodu miłości 
Jezusa. Co za dziwactwo! Pewnie jakiś religijny fana-
tyk. Co mnie obchodzi jego religia, kiedy już od daw-
na miałem gdzieś swoją własną religię - buddyzm, w 
którym zostałem wychowany. Nie obchodził mnie ja-
kiś tam Jezus. Zdenerwowałem się, podarłem ten list i 

Nie pozostawajcie obojętni! 
opr. Marek Rudnicki na podst. ks. „Poskromienie tygrysa” 
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wrzuciłem do wiadra. I na pewno by nie doszło do na-
szego spotkania, gdyby nie mój kumpel, który opo-
wiadał, że w czasie odwiedzin można dostać szklankę 
coca-coli. Pomyślałem sobie: A co mi szkodzi spotkać 
się z tym facetem? Skoro on chce zadać sobie tyle tru-
du i przyjść do tej śmierdzącej dziury, to czemu nie 
miałbym z tego skorzystać?." Miałem naprawdę dosyć 
tej cuchnącej, brudnej wody, którą dawano nam do 
picia. Byłem jednak tak rozjuszony, że na pewno ude-
rzyłbym Michaela, gdyby zaczął mi prawić kazania. 
Na szczęście nie zaczął i - na szczęście - nie uderzyłem 
go. Tu, w więzieniu, nikogo nie interesowało, kim je-
steś i co cię boli. Wszyscy się pytali tylko o to, za co 
siedzisz, ilu zabiłeś i w jaki sposób. Michael nigdy nie 
zadał mi takich pytań. Nie interesowała go moja prze-
szłość, pytał się tylko, jak ja się czuję dzisiaj! Gadał mi 
jakieś głupoty o codziennych sprawach, które mnie 
wcale nie interesowały, prawie go nie słuchałem. Ale 
po kilku naszych spotkaniach już czekałem z utęsk-
nieniem na chwilę, kiedy zobaczę jego głupi uśmiech. 
Był jedynym człowiekiem, który zadawał sobie trud 
przyjść do mnie, który w ogóle chciał mnie widzieć i 
który czynił to regularnie raz w tygodniu przez trzy 
lata. Zaprzyjaźniliśmy się. Po pół roku, dokładnie 3 
maja 1990 r., jeden z moich więziennych przyjaciół, z 
którym byłem szczególnie związany, został zaatako-
wany przez innych więźniów. Zmasakrowali mu twarz 
żyletką. Byłem wściekły z bezsilności, chciałem kogoś 
rozwalić. Miałem się spotkać z Michaelem i byłem 
prawie pewien, że dzisiaj ode mnie oberwie. Dzięki 
Bogu nie tknąłem go jednak - bo właśnie w tym dniu 
Michael podzielił się ze mną tym, co zmieniło moje 
życie. Powiedział mi, że spotkał w życiu Jezusa, które-
mu powierzył swoje życie, i że ten Jezus chce uczynić 
mnie wolnym. Przeczytał mi trzy wersety z Biblii (J 8, 
34-36): "Odpowiedział im Jezus: »Zaprawdę, zapraw-
dę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest 
niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w 
domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli 
więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywi-
ście wolni«". Być może dla Was te słowa niewiele zna-
czą, lecz dla mnie w tym więzieniu to była niesamowi-
ta wiadomość o uwolnieniu. Byłem w szoku. Wróci-
łem do swojej celi i nie mogłem przestać o tym my-
śleć. Patrzyłem na okno celi, a jego kraty przypomina-
ły mi krzyż. Nie wiedziałem, co myśleć. Jak ja mam 
uwierzyć w Jezusa, którego nigdy nie widziałem? Co 
to znaczy, że On przemawia do mnie przez Michaela i 
przez Biblię? I nagle mnie olśniło. Przypomniałem 
sobie swoją narzeczoną, Aiyę, z którą byłem kiedyś 
tak szczęśliwy i która tak bardzo mnie kochała, mimo 
że mnie nigdy w życiu nie zobaczyła: Aiya była niewi-
doma. Nagle uświadomiłem sobie, że ktoś, kogo nie 
widzimy i nigdy nie zobaczymy, może być bardzo bli-
ską i kochającą osobą. Padłem na kolana i modliłem 
się. Być może jesteście przyzwyczajeni do tego, by się 
modlić, a może czasami myślicie, że Bóg Was nie wy-
słuchuje. Dzieje się tak dlatego, że w modlitwie nie 
rozmawiacie z Bogiem, tylko sami ze sobą. Proszę pa-
miętać, że byłem buddystą i nie wierzyłem w żadnego 
boga, i nigdy się nie modliłem. Tej nocy po raz pierw-

szy zwróciłem się do Boga w imieniu Jezusa i jestem 
przekonany, że On mnie wysłuchał. Płakałem jak 
dziecko - błagając Go o przebaczenie za całe zło, jakie 
wyrządziłem innym w swoim życiu, za tych wszyst-
kich, których zabiłem lub okaleczyłem - gdy uświado-
miłem sobie, że Jezus poniósł na krzyżu karę za każ-
dy, nawet najmniejszy, grzech, że jest w stanie prze-
baczyć najgorsze przestępstwa. I Jezus przyszedł do 
serca takiego śmiecia jak ja i przemienił je. Mówię 
Wam, następnego dnia obudziłem się, będąc bardziej 
wolny niż niejeden z Was. Nie musimy być za kratka-
mi, by znajdować się w niewoli. Wielu z nas ma swoje 
więzienia i zniewolenia we własnym sercu - dla jed-
nych jest to praca, dla innych pieniądze, dla innych 
alkohol, narkotyki, seks lub cokolwiek innego. Tym 
wszystkim próbujemy zapełnić pustkę w naszym ser-
cu ale ta pustka ma kształt Boga i tylko Bóg może na-
prawdę ją wypełnić, dając nam poczucie szczęścia. 
Michael mówił mi, że mogę wyjść z więzienia i zdobyć 
mnóstwo pieniędzy, ale i tak nie będę wolny, ponie-
waż w chwili śmierci żadne pieniądze nie pomogą 
żadnemu człowiekowi. Prawdziwą wolność daje tylko 
Jezus, którego możemy zaprosić do naszego życia. Nie 
ma innej możliwości. 
Z całą odpowiedzialnością świadczę, że tej nocy w 
prawdziwym więzieniu na Cyprze prawdziwy Jezus 
prawdziwie przemienił moje serce. To się wydarzyło 
18 lat temu - i przez całe 18 lat dzień w dzień świadczę 
o tym każdemu, kogo spotykam. Michael powiedział 
mi o dwóch rzeczach, które muszę uczynić, aby umoż-
liwić Jezusowi zbawienie mnie. Pierwsza to odwróce-
nie się od grzechu. Trzeba uznać za grzech to, co Bóg 
nazywa grzechem, i okazać wolę przemiany. Ta wola 
jest najważniejsza. Czasami nam się nie udaje, czasa-
mi jesteśmy za słabi, żeby zerwać z grzechem. Ale na-
sza wola jest najważniejsza. Jeżeli szczerze pragniemy 
tego, Jezus poniesie nas na rękach pomimo naszej 
ułomności. A druga rzecz to poddanie swojego życia 
Jezusowi. Poddanie oznacza uznanie, że Jezus jest 
Bogiem, władcą wszechświata oraz Panem i Władcą 
Twojego życia. To oznacza zwracanie się do Niego w 
każdej sytuacji swojego życia, poznawanie Go i trzy-
manie się Jego zasad w codziennym życiu oraz w każ-
dej decyzji. Czy jest ktoś bardziej godny tego, aby ob-
jąć władzę nad Twoim życiem, niż Jezus, który stwo-
rzył Ciebie w łonie Twojej matki, który stworzył do-
okoła Ciebie wspaniały świat i który z miłości do Cie-
bie umarł na krzyżu? Nie bądź taki głupi i nie odma-
wiaj Jezusowi. Skorzystaj z tej szansy! Zrób te dwa 
kroki, które będą decydujące w Twoim życiu! 18 lat 
temu odwróciłem się od grzechu i poddałem swoje 
życie Jezusowi, a On mnie przemienił. Byłem pierw-
szy z dziesięciu morderców, terrorystów i handlarzy 
narkotykami, którzy nawrócili się wtedy w więzieniu 
na Cyprze. Obecnie jestem żonaty, mam dwóch synów 
w wieku 8 i 4 lat. Przestałem uprawiać kung-fu, po-
nieważ nie mogę sobie wyobrazić, żeby Jezus, cichy i 
pokornego serca, w jakikolwiek sposób pochwalał lub 
tolerował tę "sztukę walki". Nie pozostawajcie obojęt-
ni - czasu naprawdę jest mało i nikt z nas nie wie, czy 

dzisiaj w nocy nie pożegna się z życiem… ● 
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  Historia Tima Guénarda jest porażająca. Naj-

pierw ogromem cierpienia, jakiego doświadczył w 
dzieciństwie, a potem ogromem łaski, która sprawiła, 
że stał się zdolny świadczyć o Bożej dobroci. Tim 
Guénard, dziś 40-letni ojciec czwórki dzieci, w swojej 
wydanej we Francji autobiografii pt. Plus fort que la 
haine pisze, że Bóg ma lekarstwo na wszelkie, choćby 
największe rany ludzkiej biedy. 
Gdy miał trzy lata, jego matka skończyła dziewiętna-
ście lat. Pewnego dnia, przywiązała chłopca za nóżkę 
do przydrożnego słupa na jakiejś mało uczęszczanej 
drodze i odjechała. Policjanci znaleźli zziębnięte i 
przerażone dziecko dopiero nazajutrz. Tim trafił pod 
opiekę swojego ojca, który jednak wcale nie był tym 
faktem uszczęśliwiony. Miał żonę i kolejne dzieci, a 
Tim był dla niego wyrzutem sumienia i dlatego go 
nienawidził. Kiedyś, pijany, tak uderzył pięcioletniego 
syna, że ten, spadając ze stromych schodów do piwni-
cy, połamał obie nogi i nos. Leżał w szpitalu dwa i pół 
roku. Nikt go nie odwiedzał. - Moimi jedynymi gość-
mi były muchy i pielęgniarki z zastrzykami - wspomni 
później. Kiedyś, w Boże Narodzenie, Tim ukradł 
chłopcu z sąsiedniego łóżka kolorowy papier z pre-
zentu. To była jego jedyna świąteczna radość okupio-
na dziecięcym poczuciem winy z powodu tej niewyba-
czalnej kradzieży. Ze szpitala Tim trafił do domu 
dziecka, ponieważ jego ojciec został pozbawiony praw 
rodzicielskich. Tim miał osiem lat i objawy ciężkiej 
choroby sierocej. Uznano, że jest nerwowo chory i 
skierowano go do szpitala psychiatrycznego. Dopiero 
po dziewięciu tygodniach lekarze stwierdzili, że to 
była pomyłka. 
Głodne dziecko i Hostie 
Ze szpitala zabrała go pewna kobieta, która miała 
stworzyć Timowi rodzinę zastępczą i obdarzyć osiero-
cone i okaleczone dziecko odrobiną miłości. Lecz i 
tym razem Tim nie miał szczęścia. Kobietę tę nazwał 

później wiedźmą. Zmuszała go do ciężkiej pracy w 
gospodarstwie. Dzieciak często cierpiał z głodu na 
bóle brzucha i głowy, spał na cuchnącym sienniku w 
kącie strychu. Kiedyś wysłała go, aby sam posprzątał 
cały kościół. Głodny i zmęczony Tim przypomniał so-
bie, że podczas niedzielnych Mszy świętych kapłan 
rozdaje ludziom białe opłatki. Otworzył tabernaku-
lum i wyjął puszkę z komunikantami. Zaczął jeść łap-
czywie, bojąc się, aby ktoś nie złapał go na gorącym 
uczynku. W ciągu paru minut znikła cała zawartość 
tabernakulum. Dowiedziałem się później od kompe-
tentnych osób - wspomina po latach Tim - że te Ho-
stie były konsekrowane, i że mój uczynek zgłodniałe-
go dziecka nazywał się Pierwszą Komunią świętą. 
Wtedy zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tej ta-
jemnicy ani z tego, że popełniłem straszny grzech, 

który ludzie określają mianem świętokradztwa. Nie 
byłem nawet ochrzczony. Stopniowo atmosfera w do-
mu stawała się dla Tima nie do zniesienia. Próbował 
popełnić samobójstwo, ale sznur był za słaby i urwał 
się pod ciężarem dziewięcioletniego chłopca. Kilka 
dni później kobieta, u której przebywał, uchodząca 
we wsi za dobrą katoliczkę, tak zbiła Tima, że złamała 
mu rękę. Nazajutrz była zmuszona odwieźć go do 
szpitala. Lekarze zaalarmowali policję. 
Tim został umieszczony w nowej rodzinie zastępczej. 
Ci ludzie byli biedni, ale bardzo serdeczni. Wujek Ga-
by był cierpliwy i wyrozumiały, uczył chłopca pracy ze 
zwierzętami. Nazywał go swoim Pio. 
Niestety, szczęście Tima trwało krótko. Pewnego dnia 
bawił się w stodole wraz z dziećmi gospodarza. Star-
szy o dwa lata od Tima Paulo przyniósł świeczki i za-
pałki. Chłopcy zbudowali szałas ze słomy i zapalili w 
środku świecę. Dzieci cudem uszły z życiem i patrzyły 
przerażone, jak stodoła zamienia się w gigantyczną 
pochodnię. Policja od razu oskarżyła sierotę. 
Zbyt biedny, by płakać 
W poprawczaku uznano Tima za niebezpiecznego i 
skierowano pod specjalny nadzór. Wieczorem strach, 
samotność, smutek i rozpacz trysnęły z oczu zaszczu-
tego dziecka potokami łez w poduszkę. Zauważył to 
wychowawca. Nazajutrz z szyderczym uśmiechem 
wyciągnął Tima na środek jadalni i powiedział: - Te-
raz płacz. No dalej, mazgaju, płacz przed wszystkimi! 
W tym momencie w sercu Tima zaszła okrutna zmia-
na: Byłem zbyt biedny, nie miałem prawa do łez. 
Okazywanie bólu jest luksusem, którego mi odmó-
wiono. Musiałem więc okłamywać swoje cierpienie. 
Musiałem zamknąć zawory moich oczu i drzwi moje-
go serca. Musiałem ze sobą walczyć, żeby nie płakać. 
Szloch powoli zamieniał się we mnie w złość, zwijał w 
kłębek wściekłości. Cała zgromadzona we mnie agre-
sja przeciw nienawiści, jakiej doznałem, zamieniała 

się w palący mnie wewnątrz ogień szukający ujścia. 
Zaczynała pożerać mnie żądza zemsty. Następne trzy 
miesiące to pasmo nieustannych upokorzeń, bezpod-
stawnych oskarżeń, okrutnych kar i drwin ze wszyst-
kich stron. Miara się przebrała, gdy po raz kolejny 
sąsiad przy stole sięgnął po kotlet do talerza Tima. 
Chłopak z całej siły wbił widelec w dłoń złodzieja. Po-
czuł ulgę, która jednak szybko zamieniła się w praw-
dziwą rozpacz. Wtrącono go do karceru. Pewnego 
dnia, kiedy już nie miał na nic nadziei, strażnik zawo-
łał: Guenard, masz wizytę! Wujek Gaby po sześciu 
miesiącach od pożaru nie zapomniał o Timie. Chło-
pak poczuł serce w gardle. Spojrzał stojącemu przed 
nim mężczyźnie w oczy i zobaczył w nich smutek i 
wyrzuty sumienia. Wujek Gaby przyznał, że w dniu 
pożaru uległ swojej żonie, która wezwała policję i od-

Silniejszy niż nienawiść 
opr. Lilia Donielacka na podst. ks. „Silniejszy od nienawiści” 
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prawiła chłopca. Nie mógł sobie tego wybaczyć. Przyj-
dziesz jeszcze? - spytał Tim. Tak, przyjdę, mój Pio, 
przyjdę. Jego Pio czuł, że już nigdy nie zobaczy wujka 
Gaby'ego. Ta wizyta jednak oddała zdruzgotanemu 
dziecku niewiarygodną wprost przysługę. Nie pozwo-
liła do końca stwardnieć jego sercu. W ciągu tych kil-
kunastu minut odżyło w nim coś bezcennego. Pojawi-
ła się nowa szczelina dla uczuć. Tim postanowił ucie-
kać, aby ratować swoje życie od nienawiści. 
Pazur zła 
Paryż jest fascynujący, szczególnie, gdy ma się dwa-
naście lat i po raz pierwszy w życiu oddycha się wol-
nością. "Pani Żyrafa" (Wieża Eiffla) dumnie góruje 
nad całym miastem. Za pieniądze, jakie dał mu nie-
spodziewanie jakiś przechodzień, Tim kupił bilet i 
znalazł się 300 metrów nad dachami Paryża. Impo-
nujące. Przyjemność trwała jednak krótko. Zbliżał się 
wieczór, a wraz z nim głód i samotność. Zmęczony i 
zdezorientowany Tim usiadł na ławce na Polach Mar-
sowych. Prawie natychmiast zjawił się elegancko 
ubrany mężczyzna i spytał Tima, czy chce zarobić 50 
franków. Oczywiście! Po chwili chłopiec znalazł się w 
mieszkaniu nieznajomego, który w brutalny sposób 
go zgwałcił, po czym wcisnął mu w rękę obiecany 
banknot i wyrzucił za drzwi. Wybiegłem na ulicę. Mo-
je serce wymiotowało łzami. Trząsłem się z zimna i z 
obrzydzenia. Miałem dwanaście lat i właśnie pozna-
łem, czym jest perwersja. Poczułem, jakby dotknął 
mnie pazur zła, jakby zranił nie tylko moje ciało, ale i 
moją duszę. Nie byłem w stanie wołać o pomoc. 
Gdzieś jednak, w głębi serca, tam, gdzie nie ma już 
słów, wzywałem pomocy. Krzyczałem do Wszechmo-
gącego, aby uwolnił mnie od tego koszmaru. Nie 
przyszedł. Nikt nie przyszedł. Następne trzy lata Tim 
spędził w świecie paryskiej prostytucji. Był utrzyman-
kiem starszych i znudzonych życiem kobiet zamknię-
tych w luksusowych willach na Montparnasse. Trafił 
do bandy młodocianych stręczycieli i nawet czuł, że 
zaczęła mu się podobać ta dobrze płatna "praca". Do 
czasu, aż znów wpadł w ręce policji. Tym razem miał 
szczęście. Sędzina postarała się, aby przyjęto go do 
szkoły, gdzie mógł uczyć się zawodu i jednocześnie 
zarabiać na swoje utrzymanie. Tim został praktykan-
tem na budowie. Praca spodobała mu się. Zmężniał, 
zaprzyjaźnił się z nowymi kolegami. Zaczął też treno-
wać boks i szybko odnosić zwycięstwa w krajowych i 
międzynarodowych zawodach. Walczył z ogromną 
zaciekłością. Wreszcie miał okazję wyładować swoją 
gromadzoną od lat nienawiść. Poczuł, że zaczyna być 
silniejszy od niej. Nie zrażał się kolejnymi złamania-
mi nosa. W sumie naliczył ich 27, z czego cztery za-
wdzięczał jeszcze ojcu. Był oklaskiwany i zarabiał 
mnóstwo pieniędzy. Poczuł się wreszcie "kimś". Mi-
nęły następne dwa lata. 
Wśród ludzi "nie z tej ziemi" 
Tim właśnie skończył osiemnaście lat. Wysłano go na 
staż budowlany do Compiegne, gdzie poznał chłopaka 
imieniem Jean-Marie. Niespodziewanie Jean-Marie 
zaczął mówić Timowi o Bogu, o Jego miłości, o jakiejś 
Dobrej Nowinie i innych dziwnych rzeczach. Tim nic 

nie rozumiał. Pewnego dnia Jean-Marie zaprosił Ti-
ma, aby go odwiedził. Chłopak mieszkał we wspólno-
cie Arki Jeana Vaniera. Mieszkańcy Arki są ludźmi 
nie z tej ziemi. Nawet nie wyglądają jak inni ludzie. 
Ich relacje są proste i bezpośrednie. Jeśli się im spo-
dobasz, powiedzą ci to od razu. Jeśli nie, nawet cię 
nie zauważą. Są klejnotami spontaniczności w świecie 
zimnych kalkulacji. Tu nie ma miejsca na żadną grę. 
Wspaniałe... - takie było pierwsze wrażenie Tima, gdy 
przekroczył próg tego dziwnego domu. 
Jeszcze tego samego wieczoru Jean-Marie zaprosił 
Tima do odwiedzenia wraz ze wszystkimi Jezusa. 
Chłopak był pod wrażeniem ciepłej i trochę zaskaku-
jącej go atmosfery Arki. Zgodził się więc, sądząc, że 
chodzi o jakiegoś nowego kolegę, po imieniu sądząc 
Portugalczyka lub Hiszpana. Weszli do kościoła. Tam 
ktoś wskazał mu Najświętszy Sakrament i szepnął: To 
jest Ciało Jezusa. Wszyscy uklękli. Trudno mi było 
uwierzyć, że ludzie potrafią przejść przez pół miasta, 
żeby w milczeniu klęczeć przed białym krążkiem, któ-
ry nazywają Jezusem - Tim nie mógł wyjść z podziwu. 
Przypomniał sobie tabernakulum z dzieciństwa, które 
opróżnił z głodu. Rozejrzał się wokół. Twarze jego 
nowych przyjaciół były o wiele piękniejsze, niż dotąd 
sądził. Pełne jakiegoś światła w oczach, spokoju i ra-
dości. Tim był pod wrażeniem. Podobało ci się? - spy-
tał potem Jean-Marie. Tak. To było dziwne. Bardzo 
dziwne. W pewnym sensie nawet zabawne... Tim za-
czął częściej odwiedzać Arkę. Usłyszał tam o pewnym 
księdzu, którego podobno koniecznie powinien po-
znać. Mówiono o nim jak o świętym. Postanowił więc 
odwiedzić "świętego" ojca Thomasa Philippe w 
Trosly, głównej siedzibie Arki. Wyobrażał sobie, że 
zobaczy kogoś wielkiego i pięknego, jak na starych 
obrazach, a tymczasem stanął przed nim mały, niepo-
zorny człowiek o pomarszczonej twarzy. Do tego był 
łysy jak mnisi z opakowań sera camembert. Miałem 
ochotę uciec, ale zamiast tego wydusiłem z siebie: 
"Czy ma Ojciec ochotę na przejażdżkę moim motocy-
klem?". "Bardzo chętnie". Tego Tim się nie spodzie-
wał. Urządził więc prawdziwy pokaz swojej motocy-
klowej wirtuozerii: slalom po zatłoczonych chodni-
kach, jazda po schodach, ulicami jednokierunkowymi 
pod prąd na tylnym kole, skrzyżowania na czerwo-
nym świetle. Świetnie. To było bardzo przyjemne! - 
usłyszał w podziękowaniu. Ojciec Thomas dodał: Czy 
chciałbyś otrzymać przebaczenie od Jezusa? To ci do-
brze zrobi... Tim bardzo potrzebował czegoś, co do-
brze mu zrobi, więc zgodził się. To był mój powrót z 
otchłani. W moim sercu dotąd panował tylko mrok. I 
w to cuchnące grzęzawisko ów mały kapłan o wątłym 
ciele, lecz mocnej jak skała duszy, zaczął siać gwiazdy. 
Potem pomógł wzejść we mnie jutrzence nadziei. Za-
sadził we mnie pewność, że zostałem stworzony do 
szczęścia płynącego z miłości, do wieczności pełnej 
miłości, i że to wszystko jest także dla takich drani jak 
ja. Stał się dla mnie ojcem, który wskazał mi Ojca peł-
nego miłosierdzia. Stał się dla mnie kanałem Jego 
miłości, - powie później Tim. 
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Matka Teresa 
Tim chciał zostać przyjęty do Arki w Compiegne. Miał 
jednak czekać cały rok.Obraził się i postanowił nigdy 
więcej tam nie wracać. Gwałtowność jego poranionej 
natury znów dała o sobie znać. Pewnego wrześniowe-
go dnia wybrał się na przejażdżkę autostopem bez 
żadnego konkretnego celu. Postanowił, że pojedzie 
tam, gdzie będzie jechał jego kierowca. Usłyszał nic 
mu nie mówiącą nazwę Taizé. Na miejscu poczuł zna-
jomą atmosferę. Po kilku dniach zaprzyjaźnił się z 16-
letnim upośledzonym chłopcem z Belgii. Fredo za-
prosił go do siebie na Boże Narodzenie. On także na-
leżał do Arki. Tim przeżył w Brukseli wspaniałe dni i 
właśnie miał wyjeżdżać, gdy jeden z opiekunów za-
proponował mu, żeby został. Pracował w Arce w 
Brukseli przez następne półtora roku. Potem posta-
nowił zwiedzić świat. Przejechał prawie całą Europę. 
Pewnego ranka wysiadł na dworcu Termini w Rzy-
mie. Wyszedł na zatłoczoną ulicę i przed samym wej-
ściem na pasy zauważył maleńką staruszkę ubraną w 
jakiś dziwny rodzaj białej sukni. Wyraźnie bała się 
wejść na jezdnię. Czy mogę pomóc? - spytał młody 
turysta. Kobieta uśmiechnęła się i powiedziała coś po 
angielsku. Tim odprowadził ją aż do bramy domu, 
dokąd szła. Ooo! Mother! - wykrzyknął otwierający 
drzwi. Po chwili Tim znalazł się w środku i dowiedział 
się, że miał szczęście przyprowadzić samą Matkę Te-
resę z Kalkuty. Tylko, że wtedy nic mu to nie mówiło. 
Matka Teresa poprosiła Tima, aby towarzyszył jej 
przez resztę dnia. Odwiedzał wraz z nią jej przyjaciół i 
dobroczyńców. W pewnym momencie zaniepokoił 
się. Matka Teresa była wyraźnie zmęczona, coraz bar-
dziej pochylała się do ziemi. W końcu znaleźli się w 
miejscu, gdzie Timowi wydawało się, że Matka Teresa 
będzie mogła wreszcie odpocząć. Przywitała ją inna 
zakonnica, ubrana w dżinsową sukienkę i welon na 
głowie. Tim usłyszał: Nazywam się matka Magdalena. 
Poczęstowała ich herbatą, a na koniec dała Timowi 
glinianą figurkę Jezusa i powiedziała: Obiecaj mi, że 
odwiedzisz mnie jeszcze, gdy przyjedziesz do Rzymu. 
Dopiero dwa lata później, w Trosly, Tim zdał sobie 
sprawę, kogo spotkał wtedy w Rzymie. Oglądał film o 
Małych Siostrach Karola de Foucauld. Ależ ja ją 
znam! - wykrzyknął Tim. A może znasz też Matkę Te-
resę z Kalkuty - wszyscy wybuchnęli gromkim śmie-
chem. Nooo tak. To Matka Teresa przedstawiła mnie 
Matce Magdalenie... - po tych słowach Tim zamilkł 
głęboko poruszony. 
"Dom tych, których wam przyśle Matka Boża" 
Tim już dawno obiecał sobie, że kiedyś ożeni się i bę-
dzie dobrym mężem i ojcem, na przekór wszystkim 
obiegowym teoriom, że jeśli człowiek miał złe dzie-
ciństwo, to zawsze będzie złym człowiekiem, jeśli go 
bito, to i on będzie bił swoje dzieci, jeśli jego ojciec 
pił, to i on będzie alkoholikiem. Martine pochodziła z 
tak zwanego "dobrego domu". Poznali się w Arce. To 
ona pierwsza mu się oświadczyła. Tim przestraszył 
się. Nie chciał ryzykować. Uznał, że mu się nie uda 
być dobrym. Martine jednak przekonała o swojej mi-

łości nie tylko Tima, ale i swoich rodziców. Ślub odbył 
się w Trosly. Tim wybrał fragment Ewangelii o synu 
marnotrawnym. Tak to zaledwie trzy litery, ułamek 
sekundy, który zmienia człowiekowi całe życie - 
wspomina Tim ten niezwykły dzień. Niedługo potem 
Martine dostała propozycję pracy w Lourdes w filii 
Chrześcijańskiego Biuro Niepełnosprawnych założo-
nego przez Marie-Helene Mathieu. Tuż przed wyjaz-
dem pojechali z żoną do Chateauneuf-de-Galaure na 
rekolekcje w ciszy prowadzone przez ojca Marie-
Dominique Philippe. Temat brzmiał: Apokalipsa. Oj-
ciec Marie-Dominique zaproponował rekolektantom 
odwiedziny u Marty Robin, jednej z największych mi-
styczek XX w., która przez 50 lat nic nie jadła i nic nie 
piła. Żyła tylko dzięki przyjmowaniu Jezusa w Eucha-
rystii. Ustawiła się długa kolejka chętnych. Ku rozpa-
czy Martine, dla niej i dla Tima zabrakło miejsc. Po 
obiedzie przez mikrofon zaczęto wyczytywać pierw-
szych siedem nazwisk z listy szczęśliwców. Osoby te 
miały jeszcze tego samego popołudnia zobaczyć Mar-
tę. Okazało się, że Tim i Martine znaleźli się pierwsi 
na liście. Martine wykrzyknęła: Ależ myśmy się wcale 
nie zapisali! Dwieście par oczu znieruchomiało ze 
zdumienia. Tim trząsł się jak galareta. Był więcej niż 
pewien, że gdy tylko wejdzie do jej pokoju, Marta wy-
krzyknie: Idź precz, szatanie! Martine powiedziała, że 
są młodym małżeństwem i że bardzo się od siebie 
różnią. Na to Marta szczerze się zaśmiała: Ależ to są 
bzdury w oczach Pana Boga. Wasza miłość ma się 
opierać na wierze, nadziei i miłości, a nie na zgodno-
ści charakterów. Wasze dzieci będą wzrastać w miarę, 
jak wzrastać będzie wasza miłość. Martine powiedzia-
ła też Marcie, że zamierzają wyjechać do Lourdes i 
znaleźć tam dla siebie dom. Marta przerwała: Dom 
dla tych, których wam przyśle Matka Boża. Ona wam 
go wskaże. Tego dnia Marta Robin zajęła bardzo waż-
ne miejsce w życiu Tima i Martine. 
Otwarte serca, otwarte drzwi 
Tim Guénard i jego żona do dziś mieszkają w Lour-
des, w domu, który wskazała im Matka Boża jednym 
z tych sposobów, jakie ludzie nazywają zbiegiem oko-
liczności. Niedługo po przyjeździe do Lourdes przy-
szła na świat Eglantine. Potem Lionel, Kateri i Ti-
mothée. Zjawił się też Roger, Senegalczyk, rozpaczli-
wie próbujący wydostać się z bagna narkomanii, i 
wielu innyc... 
Tak zaczęło się spełniać marzenie Tima i Martine 
oraz polecenie Marty: ich serca i ich drzwi mają być 
otwarte nie tylko na dzieci, które przychodzić będą na 
świat, ale też na wszystkich, którzy, tak jak Tim w 
dzieciństwie, potrzebować będą ciepła i pomocy, żeby 
nie zagubić się do reszty. 
Tim Guenard jeździ też wszędzie, gdzie jest zaprasza-
ny, aby głosić swoje świadectwo - bulwersującą histo-
rię człowieka, który okazał się silniejszy niż niena-
wiść. ● 



  SPES 
 

    SIERPIEŃ 2022 r. 

 

17 
 
  W Moskiewskim Teatrze Narodowym odby-

wała się premiera do dawna przygotowywanej sztuki 
"Chrystus we fraku". Dzieci i młodzież szkolna miały 
obowiązek wziąć udział w spektaklu i potem przepro-
wadzić dyskusję. Główną rolę grał znany artysta mo-
skiewski Aleksander Rostowcew. Nic dziwnego, że 
teatr był wypełniony po brzegi. Na scenie ustawiono 
swego rodzaju ołtarz, a na nim butelki z piwem i wód-
ką. Wokół niego poruszali się zapici popi, mnisi i 
mniszki prawosławne. 
Na początku drugiego aktu wszedł na scenę Rostow-
cew. W ręku trzymał księgę Pisma Świętego. Miał 
przeczytać dwa pierwsze wiersze z "Kazania na gó-
rze". Zgodnie z reżyserią powinien równocześnie po-
budzić widownię do śmiechu różnego rodzaju wygłu-
pami, jak robią to w cyrku klauni. Wszystko, co miało 
związek z Chrystusem, było przecież śmiesznym za-
bobonem. Po przeczytaniu dwóch pierwszych błogo-
sławieństw powinien krzyknąć: "A mnie wystarcza 
frak i cylinder!" Rostowcew zaczął czytać słowa 

Ewangelii św. Mateusza (5,3): "Błogosławieni ubodzy 
w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie... Błogosławieni cisi, albowiem ono na własność 
posiądą ziemię..." Reżyser za kulisami uśmiechając 
się szelmowsko czekał na salwy śmiechu. Artysta po-
winien teraz zrzucić z siebie strój, cisnąć na ziemię 
świętą księgę i poprosić o frak i cylinder. Ale nic z 
tych rzeczy się nie stało. Rostowcew czytał dalej: 
"Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni. Błogosławieni..." Wzruszony zamilkł. Pu-
bliczność zamarła w ciszy oczekiwania. Zdano sobie 
sprawę, że Rostowcew coś przeżywa, coś się z nim 
dzieje. Wstrzymano oddech. Po krótkiej przerwie za-
czął czytać ponownie zmienionym głosem. Porwało 
go moc Bożego Słowa i przemieniła wewnętrznie. Na 
widowni panowała śmiertelna cisza. Artysta w jakimś 
duchowym uniesieniu czytał... Czytał wszystkie 48 
wierszy 5 Rozdziału Ewangelii św. Mateusza. Nikt nie 
przerywał. Wszyscy w napięciu słuchali jakby sam 
Jezus do nich przemawiał.... "Bądźcie więc doskonali, 
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" - przeczytał 
półgłosem Rostowcew. Schylił głowę, zamknął książ-
kę. Wszyscy zrozumieli, że stało się coś decydującego 
w jego życiu. Przeżegnał się w wyszeptał słowa dobre-
go łotra "Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa!" (Łk 23,42). 
To co miało służyć za wyśmianie i sponiewieranie 
Chrystusa, stało się kazaniem i wyznaniem wiary 
człowieka, który u szczytu sławy nie zawahał się przez 

męczeństwem. Nikt nie krzyczał, nikt ie protesto-
wał. W ciszy wszyscy opuścili teatr. Byli wzruszeni. 
Sztuki już więcej nie próbowano wystawiać. Sam 
Rostowcew zniknął. Nie pozostało po nim śladu. 
Niech Bóg okaże mu się miłosierny! 

Aleksander Sołżenicyn powiedział kiedyś: "Naród nie 
jest sumą ludzi, który posługują się tym samym języ-
kiem. Ludzi łączy nie urodzenie, nie praca ich rąk, 
nawet ni wykształcenie. Tym co ludzi wiąże razem 
jest dusza". Bóg sam tego wieczoru w teatrze dotknął 
tej duszy. 
Zdarzenie to opisał naoczny świadek tych wydarzeń w 
amerykańskim czasopiśmie "Arizone News" w marcu 
1972 r. ● 

Moc Bożego Słowa 

 "Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Panie, 
ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu od-
rzeki: "Nie mówię ci, ze aż siedem razy, lecz aż sie-
demdziesiąt siedem razy" (Mt 18, 21-22). 
Z woli i opatrzności Bożej dane mi było kilkanaście 
lat temu uczestniczyć w Seminarium Odnowy w Du-
chu Świętym. Przez siedem tygodni - w każdą sobotę 
- dojeżdżaliśmy na miejsce spotkań ponad 100 km i 
mimo wielu przeszkód, wytrwaliśmy do końca. Mo-
dlitwa wstawiennicza w ostatnim dniu związana była 
z odnowieniem Sakramentu Chrztu i Bierzmowania 
czyli przeżyciem ich bardziej świadomie i z większą 
odpowiedzialnością. Dla mnie był to wielki dzień - 
przełom, który zapoczątkował proces duchowej odno-
wy trwającej do dziś. W pierwszej katechezie podczas 
Seminarium usłyszałam: "...jeżeli nie przebaczysz 
WSZYSTKIM, nie dokona się w tobie żadna odnowa". 
Szybko przetłumaczyłam to sobie na "język praktycz-
ny": jeżeli nie przebaczę, to szkoda Panu Bogu 
"zawracać głowy", bo wszystko będzie jednym wiel-
kim oszukiwaniem siebie - mnożeniem pobożnych 
praktyk, utwierdzających w faryzejskiej postawie ob-
łudy i zakłamania. 

... Wszystko wszystkim przebaczyć... - brzmiało mi w 
uszach i wzbudzało twórczy niepokój - wracałam my-
ślą do ludzi, którym nie przebaczyłam, do wydarzeń, 
które sprawiły mi ból i zamknęły serce. Było ich wie-
le. Zobaczyłam, że otwiera się przede mną wielka 
szansa, ale wszystko zależy od mojej decyzji, od moje-
go aktu woli. Działanie łaski było potężne. Pan Bóg 
oczekiwał współpracy - otwarcia serca, aby mógł je 
uzdrowić. Poszłam za radą i zachętą kapłana, by prze-
kazując znak pokoju podczas Eucharystii, w stojących 
obok siostrach i braciach dostrzec tych, którym nie 
przebaczyliśmy - podając im rękę wzbudziłam we-
wnętrzny akt przebaczenia. Uczyniłam to chętnie i z 
całego serca. Przebaczeniem objęłam tych, o których 
pamiętałam i wszystkich, do których gdzieś w głębi 
serca chowałam urazy - żale, pretensje, uprzedzenia. 
Pragnienie i wola przebaczenia sprawiły, że Pan Bóg 
mógł wkroczyć w moje życie i rozpocząć proces 
uzdrowienia. Po powrocie do codziennych obowiąz-
ków, ze zdziwieniem zobaczyłam, że ludzie do któ-
rych żywiłam urazy są inni, zupełnie inni. W krótkim 
czasie odkryłam, że wina nie była po ich stronie, ale 
we mnie, w moim chorym sercu. Dostrzegłam, że to 
ja zbudowałam oddzielający nas mur. Mur potężny i 
nie do zdobycia. Mur wrogości, uprzedzeń, nieufno-
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 "Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Panie, ile 
razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciw-
ko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzeki: "Nie 
mówię ci, ze aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt sie-
dem razy" (Mt 18, 21-22). 
Z woli i opatrzności Bożej dane mi było kilkanaście lat 
temu uczestniczyć w Seminarium Odnowy w Duchu 
Świętym. Przez siedem tygodni - w każdą sobotę - do-
jeżdżaliśmy na miejsce spotkań ponad 100 km i mimo 
wielu przeszkód, wytrwaliśmy do końca. Modlitwa 
wstawiennicza w ostatnim dniu związana była z odno-
wieniem Sakramentu Chrztu i Bierzmowania czyli prze-
życiem ich bardziej świadomie i z większą odpowie-
dzialnością. Dla mnie był to wielki dzień - przełom, któ-
ry zapoczątkował proces duchowej odnowy trwającej do 
dziś. W pierwszej katechezie podczas Seminarium usły-
szałam: "...jeżeli nie przebaczysz WSZYSTKIM, nie do-
kona się w tobie żadna odnowa". Szybko przetłumaczy-
łam to sobie na "język praktyczny": jeżeli nie przebaczę, 
to szkoda Panu Bogu "zawracać głowy", bo wszystko 
będzie jednym wielkim oszukiwaniem siebie - mnoże-
niem pobożnych praktyk, utwierdzających w faryzej-
skiej postawie obłudy i zakłamania. 
...Wszystko wszystkim przebaczyć... - brzmiało mi w 
uszach i wzbudzało twórczy niepokój - wracałam myślą 
do ludzi, którym nie przebaczyłam, do wydarzeń, które 
sprawiły mi ból i zamknęły serce. Było ich wiele. Zoba-
czyłam, że otwiera się przede mną wielka szansa, ale 
wszystko zależy od mojej decyzji, od mojego aktu woli. 
Działanie łaski było potężne. Pan Bóg oczekiwał współ-
pracy - otwarcia serca, aby mógł je uzdrowić. Poszłam 
za radą i zachętą kapłana, by przekazując znak pokoju 
podczas Eucharystii, w stojących obok siostrach i bra-
ciach dostrzec tych, którym nie przebaczyliśmy - poda-

jąc im rękę wzbudziłam wewnętrzny akt przebaczenia. 
Uczyniłam to chętnie i z całego serca. Przebaczeniem 
objęłam tych, o których pamiętałam i wszystkich, do 
których gdzieś w głębi serca chowałam urazy - żale, pre-
tensje, uprzedzenia. Pragnienie i wola przebaczenia 
sprawiły, że Pan Bóg mógł wkroczyć w moje życie i roz-
począć proces uzdrowienia. Po powrocie do codzien-
nych obowiązków, ze zdziwieniem zobaczyłam, że lu-
dzie do których żywiłam urazy są inni, zupełnie inni. W 
krótkim czasie odkryłam, że wina nie była po ich stro-
nie, ale we mnie, w moim chorym sercu. Dostrzegłam, 
że to ja zbudowałam oddzielający nas mur. Mur potęż-
ny i nie do zdobycia. Mur wrogości, uprzedzeń, nieuf-
ności, który wciąż wzmacniałam i obwarowywałam. 
Zobaczyłam, że ci ludzie wcale nie są do mnie wrogo 
nastawieni, ale życzliwi, kochający i otwarci na miłość. 

Długo i wnikliwie przyglądałam się temu "zjawisku" - 
zdziwienie było wielkie, a w sercu coraz większa radość 
i pokój. Wszystko stawało się piękne. Nabierało sensu 
to, co dotąd wydawało się szare i nijakie. W moim sercu 
zagościła MIŁOŚĆ, która przemieniła świat - "świat" 
najbliższego otoczenia, w którym żyłam, pracowałam, 
przebywałam..., a także cały świat, który Pan Bóg stwo-
rzył dla dobra i szczęścia każdego człowieka. Wszystko 
nabierało barw. Odkrywałam piękno przyrody - z za-
chwytem patrzyłam na wschodzące i zachodzące słońce, 
na rosnący w polu chleb w kłosach pełnych ziarna - po-
jęłam, że jest to cudowne rozmnożenie chleba, które 
dokonuje się na naszych oczach. W kwiatach ujrzałam 
uśmiech Boga. Każdego dnia odkrywałam coraz więk-
sze bogactwo Bożych darów. Zrozumiałam, że nie może 
ich zobaczyć człowiek skoncentrowany na sobie - zajęty 
kontemplowaniem krzywd i zranień. Zagłębiając się w 
smutku, przygnębieniu, apatii, wszystko widzi w czar-
nych kolorach i na każdym kroku czuje się zagrożony. 
Szuka ratunku, ucieka od siebie i najczęściej znajduje 
"schronienie" w nałogach (dziś także w sektach). Wielu 
rzuca się w wir świata, zatracając się w jego 
"rozkoszach" - ci udają szczęśliwych, a tak naprawdę są 
najbardziej nieszczęśliwymi z ludzi. Prawda o nich 
ujawnia się w chwili doświadczenia - choroba, śmierć 
bliskiej osoby, utrata dóbr materialnych... Wtedy wpa-
dają w rozpacz, u której źródeł stoi zawsze Szatan - 
Książę Ciemności. On wie doskonale, kim jest Bóg - 
Miłość, którego odrzucił i nienawidzi, dlatego robi 
wszystko, aby w swoją orbitę wciągnąć jak najwięcej 
ludzi, zazdroszcząc im szczęścia obcowania z Bogiem. 
On to obwarowuje wszystkie nasze nieprzebaczenia - 
podsyca żale, pretensje, urazy, wyolbrzymia poczucie 
krzywdy. Wciąż przypomina o ranach, jakie nam zada-

no, aby je rozjątrzyć. 
Bądźmy czujni! Nie dajmy się oszukać! Prośmy Ducha 
Świętego, abyśmy mogli zobaczyć, jaki duch towarzyszy 
nam i doradza, kogo słuchamy, komu wierzymy. Bierz-
my chętnie do ręki Biblię i nie tylko czytajmy, ale wpro-
wadzajmy w życie Jezusowe słowa - przebaczajmy zaw-
sze, już w chwili, gdy dotyka nas krzywda. Bez emocji 
patrzmy na sytuacje, w których czujemy się pokrzyw-
dzeni, a zobaczymy, że tak naprawdę, to nic się nie 
dzieje, cierpi tylko nasza pycha, płacze egoizm. Nie bój-
my się! Korona z głowy nam nie spadnie. A gdyby na-
wet spadła, to warto ją utracić, bo gdy trochę pocierpi-
my, w wieczności czeka nas korona chwały - jedyna 
prawdziwa i nieutracalna. Chcę Was zapewnić, że ten 
trud się "opłaca".● 

Przebaczyłam, a Pan Bóg mnie uzdrowił 
Maria 
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