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"NIKT NIE KOCHA MNIE TAK JAK PAN BÓG"
rozmowa z księdzem Andrzejem - rezydentem w naszej parafii
Szczęść Boże! Od niedawna jest Ksiądz rezydentem
w naszej parafii. Jakie są Księdza wrażenia z pobytu
na Zielonym Trójkącie?
Bardzo dobre (śmiech). Ja prawie w niczym nie
uczestniczę, w życiu parafii praktycznie w ogóle nie jestem
obecny. Po prostu księża "przygarnęli" mnie na plebanię,
abym łatwiej mógł dotrzeć do lekarza.
W jakich parafiach Ksiądz wcześniej posługiwał?
W parafii Św. Królowej Jadwigi w Gdyni-Karwinach,
Św. Kingi na Kowalach, w Królowej Polski w Wejherowie,
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach,
Św. Jacka w Straszynie i Ducha Świętego w GdyniOksywiu. W niektórych parafiach byłem dłużej, w innych
krócej.

Znany i ceniony rekolekcjonista - ks. Piotr
Pawlukiewicz - często podkreśla, że jednym z trzech
obowiązkowych pytań, jakie są jemu zawsze
zadawane, jest to dotyczące powołania. Nie mogę się
powstrzymać, żeby i Księdza o to nie zapytać.
Ono gdzieś się kręciło koło mnie prawie zawsze. Od
dziecka mnie w tę stronę ciągnęło, w liceum natomiast się
wyciszyło. Jak się spotykam ze swoimi znajomymi jeszcze
ze szkoły podstawowej, to wspominają, że to kapłaństwo
w ich widzeniu mnie, gdzieś się przewijało, ja nawet
niektórych rzeczy nie potrafiłem dostrzec, a oni wręcz
przeciwnie.
Jest Ksiądz szczęśliwy?

Tak. W byciu księdzem tak.
A jak do tego doszło, że znalazł się Ksiądz w naszej
parafii?
To przez życzliwość tutejszych księży, głównie dlatego,
że choruję onkologicznie, na nowotwór. Był taki okres,
teraz już rzadziej, że musiałem być codziennie w Wojewódzkim Centrum Onkologii, które jest tutaj niedaleko.
Wszystko miało miejsce jeszcze przed rozpoczęciem
leczenia, gdy wykonywano badania. To był trudniejszy czas,
choroba się rozwijała, ale nic konkretnego z tym nie
robiono, a ja też fizycznie to trudniej znosiłem. Dlatego
ks. Piotr, którego znam jeszcze z seminarium (razem
studiowaliśmy na jednym roku), pomyślał, że łatwiej dla
mnie będzie jak się tutaj przeprowadzę. Porozmawiał
z ks. proboszczem, później z arcybiskupem, który
wyraził zgodę. Tak trafiłem tutaj.
Wspomniał Ksiądz o chorobie. Mogę o to
pytać?
Proszę.
Jak Ksiądz do tego wszystkiego podchodzi?
Generalnie w miarę spokojnie (śmiech).
To widać.
Po prostu uważam, że są większe nieszczęścia
na świecie. Człowiek - mam tu na myśli siebie
i duchowieństwo - jest jakoś tak zanurzony
bardziej przez to kim się jest i co się robi w tych
dwóch rzeczywistościach - ziemskiej i duchowej.
Dużo ludzi niestety żyje myśląc tylko o tym
świecie, a nie zdaje sobie sprawy, że jednocześnie
żyje w świecie duchowym. Cała sztuka polega
na przyjęciu tej prawdy, że nasze życie nie należy do tego
świata, ale do tego drugiego. Wtedy dużo łatwiej jest
przyjąć tę czy inną chorobę. Nie mówię, że obywa się to
bez żadnych problemów, ale wydaje mi się, że jest to dużo
łatwiejsze.
Ufa Ksiądz Bogu?
Tak.
Nie miał Ksiądz nigdy pretensji do Pana Boga? Nie
stawiał tego słynnego pytania: Dlaczego?
Ja może nie jestem dobrym przykładem, bo nigdy nie
miałem pretensji ani o to, ani o inne historie. Oczywiście
myśli przychodzą różne, które nie do końca są od nas
zależne. Jeżeli pojawiało się jakieś myślenie gdzieś tam

obarczające Pana Boga czymś negatywnym, to zaraz
automatycznie pojawiała się myśl, że nikt nie kocha mnie
tak jak Pan Bóg i nie chce bardziej mojego szczęścia niż
On, nawet tutaj na ziemi. Jak przychodziła taka myśl, że ta
choroba to może być coś niedobrego, to w oskarżaniu nawet
na ostatnim miejscu nie byłby Pan Bóg.
Wszystko jest po coś? Wszystko ma sens?
Nie, zdecydowanie nie. Nie wszystko ma sens. Dużo
rzeczy jest bez sensu, na przykład grzech, a go popełniamy.
Różne trudności, z którymi się zmagamy mogą przynieść
jednak dobre owoce. Jeżeli przeżyjemy je razem z Panem
Bogiem, to On sprawi, że to co bezsensowne, nabierze
sensu. Pan Bóg potrafi nawet z najbardziej bezsensownej
sytuacji wyciągnąć dobro.
Czy choroba zmieniła coś w Księdza sposobie
patrzenia i myślenia? Miała na coś wpływ?
(milczenie) Spokojniej podchodzę do wielu rzeczy. Dużo
mniej spraw zaprząta moją uwagę. Łatwiej mi rzeczywiście
zobaczyć i przyjąć, że coś jest mało istotne, a coś innego
dużo ważniejsze.
Jeżeli chodzi o dwa podejścia: teologiczne i życiowe,
to skąd biorą się te choroby? Dlaczego tak często
dotykają ludzi, nawet tych najmniejszych, najbardziej
bezbronnych?
Nie uważam, nigdy nie uważałem i nie będę uważał, że
Pan Bóg ma taki "styl trenowania" człowieka przez
cierpienie. Owszem, powszechnie wiadomo, że "cierpienie
uszlachetnia" -Pan Bóg też tym cierpieniem może się
posłużyć - ale nie w tym sensie, że każde cierpienie jest od
Boga. Pan Bóg przecież nie chce, żeby jeden drugiego

zabijał, znęcał się nad drugą osobą - to nie pochodzi od
Boga, ale z każdego najgorszego zła może wyciągnąć
dobro. Najlepszym przykładem jest ten z krzyża, z którego
Jezus "wyciągnął" zbawienie dla wszystkich ludzi. Tak
samo jest ze złem, które nas dotyka. Są oczywiście sytuacje,
gdzie cierpienie może pochodzić od Boga, ale byłbym
szalenie ostrożny w powiedzeniu komuś: "Słuchaj, to jest
od Boga", dlatego na pewno duże znaczenie mają owoce.
Prosty przykład: Faustyna Kowalska - jej życie nie było
usłane różami. Doznawała przykrości od swoich współsióstr, podupadała na zdrowiu, ale u niej to było od Boga.
Pozwalał na te rzeczy, pozwalał przeżywać to, co było jej
pragnieniem. Nie na zasadzie: "Ja daję Tobie krzyż, a Ty
się męcz biedaczko", tylko jako szansę dla siebie i innych.
To tak jak z trenerem i zawodnikami. Trener wie na co
zawodnika stać, każe mu robić to i to, po to żeby on się jak
najlepiej rozwijał, wygrywał kolejne zawody. Cierpienie rani
nas, kaleczy, przygniata do ziemi, ale jak je oddamy Panu
Bogu i z nim je przeżyjemy, to Pan Bóg nas uskrzydli.
Trudna sprawa, ale trzeba jemu to wszystko oddawać.
Jeszcze tak na koniec: co doradziłby Ksiądz ludziom,
którzy znajdują się na krawędzi, nie mają nadziei,
może nie widzą sensu życia?
To trudne, bo nie ma jednej recepty dla wszystkich.
Radziłbym bardziej nie tym osobom, ale innym, aby mieli
otwarte oczy i potrafili dostrzec, że ktoś może znajdować
się w takiej sytuacji. Wtedy Pan Bóg da natchnienie
i poprowadzi. Czasami nie trzeba nic mówić, wystarczy
posłuchać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Barbara Majkowska

OD POPIOŁU DO PRAWDY
W tym tygodniu będziemy obchodzili wyjątkowy dzień. W tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych jest zrównany
z uroczystościami, a przecież daleko mu do uroczystego charakteru. Wręcz przeciwnie - obowiązuje wówczas ścisły
post (którego nie znosi nawet tegoroczna zbieżność tego dnia z popularnymi Walentynkami). Mowa oczywiście
o Środzie Popielcowej. Pierwszym skojarzeniem związanym z tym dniem jest obrzęd posypywania głów popiołem.
W Kościele pierwszych wieków dotyczyło to tylko grzeszników odbywających publiczną pokutę. Po symbolicznym posypaniu głowy przez biskupa
pokutnik był przez cały okres Wielkiego
Postu wyłączony ze wspólnoty. Dopiero
z czasem obrzęd ten przeszedł na
wszystkich wiernych. Związane jest z nim
również wypowiadanie przez kapłana
jednego z dwóch biblijnych wersetów:
"Prochem jesteś i w proch się obrócisz"
(z Księgi Rodzaju) albo "Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię" (z Ewangelii wg
św. Marka). To pierwsze zdanie ma nam
pomóc uświadomić sobie własną słabość,
ułomność, przemijanie. Drugie przypomina ile jeszcze mamy w sobie zła, jaka

praca nas czeka. Ks. Marcin Piasecki pisze, że wspólnym
mianownikiem tych obu cytatów jest zaufanie Bogu. "Kto
ufa własnym siłom, srodze się zawiedzie. Jeśli uzmysłowimy
sobie własną bezradność wobec śmierci i grzechu,
jesteśmy na dobrej drodze. Pozostaje do wykonania tylko
jeden krok - krok w stronę Boga. Mamy go czynić
każdego dnia, nie tylko w tę jedną środę w roku. Popielec
to nie jest ani ósmy sakrament, ani zwyczajna tradycja.
To autentyczny znak oddania się Bogu - oddania Mu
naszego życia i grzeszności. Znów można zacząć od nowa".
Ja powiedziałbym, że wspólnym mianownikiem jest po
prostu prawda. Zarówno o tym, że obrócę się w proch,
jak i o tym, że potrzebuję nawrócenia - to prawda o mnie.
A Ewangelia, w którą mamy wierzyć - to z kolei prawda
o Bogu. Uzmysłowienie sobie tylko prawdy o własnej
słabości i grzeszności byłoby bardzo dołujące bez poznania
jednocześnie tego, jaki jest Bóg. Wierząc w Ewangelię
(Dobrą Nowinę) dowiadujemy się, że On przyszedł nas
podnieść i uwolnić od grzechu, że przebacza i hojnie udziela
swoich łask.
Ks. Piotr Pawlukiewicz powiedział wręcz, że w całym
Wielkim Poście chodzi właśnie o to, żeby stanąć
w prawdzie. Naszym największym problemem jest
kłamstwo, które poprzedza każdy grzech (często, żeby
zgrzeszyć musimy najpierw okłamać się, że coś jest dobre
albo przynajmniej nie takie złe). Kaznodzieja użył przy tym
interesującego obrazu. Otóż popiół służący do posypywania głów w Środę Popielcową tradycyjnie pochodzi
ze zmielonych palm z zeszłorocznej Niedzieli Palmowej.
Możemy sobie jednak wyobrazić, że jest to spopielona inna
rzecz, do której jesteśmy jakoś szczególnie przywiązani:
komputer, samochód, elegancka suknia, drogie meble.

Wszystko to, co dziś wydaje się wartościowe kiedyś pójdzie
na śmieci, tak jak i my obrócimy się w proch. Ta prawda
skłania do refleksji, co tak naprawdę ma w życiu sens.
Kolejną kwestią związaną z rozpoczynającym się Wielkim
Postem jest czynienie sobie postanowień. Czasem mogą
one iść w zupełnie różnych kierunkach, np. gaduła może
postanowić, że będzie mniej mówił, a osoba nieśmiała, że
będzie się częściej odzywać. Ktoś kto nie znosi wyjść do
opery może się przełamać i bez szemrania pójść, np. żeby
zrobić przyjemność żonie. Oczywiście trzeba pamiętać,
że postanowień nie robimy dla siebie (np. żeby schudnąć),
ale przede wszystkim dla Boga. Ponadto ma nas ono
doprowadzić do poczucia słabości, a nie wielkości i dumy
z tego jak mocny jestem duchowo. Warto znaleźć w sobie
słaby punkt, żeby na koniec móc powiedzieć: "Wytrwałem,
choć sam nie wiem jak". W przeciwnym wypadku za takimi
postanowieniami ukrywa się pycha. To chęć bycia coraz
doskonalszym, coraz bardziej cnotliwym i wielkim,
a w końcu - zasłużenia sobie na zbawienie, tak, żeby móc
wkroczyć do nieba bezpardonowo, bez pukania - "bo
przecież za wszystko, co osiągnąłem, to mi się po prostu
należy!". Z drugiej strony należy unikać rozpaczy albo
chociażby rezygnacji wyrażającej się w słowach: "do
niczego się nie nadaję", "ja to już święty na pewno nie
będę", bo to z kolei objawia brak zaufania Bogu. Nie takiego
przesłania Prawdy uczy nas chrześcijaństwo i sam Jezus,
który jest "Drogą, Prawdą i Życiem". To prawdziwe
przesłanie postaramy się stopniowo odkrywać w kolejne
niedziele Wielkiego Postu.
Damian Zelewski

Na podst.: M. Piasecki, Wyjątkowy dzień, opoka.org.pl;
P. Pawlukiewicz, Homilia z dn. 21.02.2010.

Uczę się od Jezusa pokory
Lectio divina do fragmentu Ewangelii ze Środy Popielcowej (Mt 6, 1-6. 16-18)

Wielki Post to trudny czas. Nie tylko dlatego, że to czas
wyrzeczeń, ale - może przede wszystkim - dlatego, że to
czas silnych pokus. Nawet dobre postanowienia mogą stać
się przyczyną do grzechu, mogą bardzo łatwo wbić
w pychę. A przecież w Wielkim Poście mam przede
wszystkim uczyć się pokory, gdyż ona otwiera moje serca
na Jezusa i Jego dar zbawienia.
1) "Strzeżcie się". Na pewno mam jakieś wyobrażenia na
temat tego, jak powinien wyglądać Wielki Post. Mam swoje
przyzwyczajenia, schematy działania. Ale dzisiaj Jezus
mówi do mnie, że mam mieć się na baczności. Mam być
czujny, uważny. Bardzo ważne, żebym nie działał
schematycznie. Żebym przez ten Post nie szedł sam,
kierując się drogowskazami tradycji i przyzwyczajeń.
Bardzo ważne jest, żebym w ten czas wszedł, postępując
za Jezusem. Bym pozwolił Jemu się prowadzić i był
wyczulony na to, co On chce mi w tym czasie powiedzieć,
jak On chce, bym ten Post przeżył, u Jego boku. Przecież
to jest Jego Wielki Post, nie mój.
2) "Nie trąb przed sobą". Post jest czasem danym mi po
to, bym nauczył się nie stawiać siebie na pierwszym
miejscu. Bym zszedł z piedestału. Bym nie zaczynał dnia

od "ja, mnie, moje". Wielki Post jest wielką łaską, ponieważ
pomaga mi, by na pierwszym miejscu postawić Jezusa, na
Nim skupić uwagę, na życie patrzeć przez Jego pryzmat.
3) "Nie bądźcie jak obłudnicy". Jeśli się postaram, mogę
ten Post przeżyć bardzo efektywnie i wydajnie. I nawet
nie będę potrzebował Jezusa, by wykonać mój wielkopostny
plan. Jemu jednak chodzi o co innego. Chodzi o to, bym na
ten czas zaprosił do serca Jezusa, a kiedy On wejdzie,
zamknął za Nim drzwi, żeby już nikt ani nic innego nie
mogło się tam przedostać. Żeby tylko On w moim sercu
był, i robił w nim, co zechce. Chodzi o to, żeby to Jezus,
nie ja, był inicjatorem sposobu, w jaki będę przeżywał ten
Wielki Post.
4) "Nie bądźcie posępni". Tak przeżyty Post rozjaśni
radością moją twarz, moje serce, moje życie, gdyż pozwoli
mi lepiej, głębiej poznać Chrystusa, który jest źródłem
prawdziwej radości.
Zaproszę teraz do serca Jezusa, by On sam był moim
przewodnikiem przez cały Wielki Post.
Aby systematycznie otrzymywać rozważania
Lectio Divina Św. Józefa napisz maila na
adres: kontakt@szkolabiblijna.gda.pl

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 12 lutego; 7.30 + Józef w 10. rocznicę śmierci, Maria, Czesław, Janina, Robert, brat Czesław
18.00 + Rozalia
Wtorek, 13 lutego; 7.30 + Leszek Skonecki - m-c po pogrzebie; 18.00 + Stanisław Sadowski w 2. rocznicę śmierci,
rodzice z obu stron
Środa Popielcowa, 14 lutego; 7.30 - o ratunek dla zwalnianych pracowników Opery Bałtyckiej;
9.00 - wolna intencja; 18.00 + Irena Rekowska - int. od sąsiadów
Czwartek, 15 lutego; 7.30 - o ratunek dla zwalnianych pracowników Opery Bałtyckiej
18.00 + Henryk w 3. rocznicę śmierci, bracia: Antoni i Stanisław, rodzice z obu stron
Piątek, 16 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Karol w 3. rocznicę śmierci, Jan, Jadwiga, Bolesław, Berta
Sobota, 17 lutego; 7.30 + Stanisław Radosz (z okazji urodzin) w 1. rocznicę śmierci, +rodzice, +z rodziny
18.00 - Krystian Skalski z okazji 18-tych urodzin
1. Niedziela Wielkiego Postu, 18 lutego; 8.00 + Jadwiga i Stanisław (w 5. rocznicę śmierci) Izdebscy
10.00 - o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny; 12.00 + Teresa i Stanisław Sadowscy
18.30 + Stanisława Skierska w 10. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.40 w domu parafialnym.
2. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
3. W Środę Popielcową rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30,
9.00 oraz 18.00. W tym dniu należy zachować wstrzemięźliwość i post.
4. Okazja do spowiedzi przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w poniedziałek i wtorek od godz. 17.30 do 18.00.
5. Spotkanie osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny w środę o godz. 19.00
w domu parafialnym.
6. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w czwartek o godz. 19.00 na plebanii.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15, a następnie spotkanie młodzieżowej wspólnoty "Ucho Igielne".
8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 18.45.
10. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
11. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej
Mszy świętej.
WIELKI POST
W środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu
dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy
powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

Msze święte w Środę Popielcową o 7.30, 9.00 i 18.00.
W piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.15 i 18.30 (bezpośrednio po Mszy wieczornej).
W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.30.
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

