
Każdego dnia trzeba stawiać sobie pytania, kim jest dla mnie Pan Jezus. Żyjemy dziś, te-
raz dzieje się nasza historia z Jezusem. Jeśli chcemy być z Nim na wieki, to każdy czas
przeżyty jest ważny. Jeśli chcemy trafić do królestwa Ojca, to On jest drogą, prawdą i ży-
ciem. Czy chcę Go naśladować? Zapierać się siebie, by naśladować Go w dźwiganiu swo-
jego codziennego krzyża? Tracić to, co się wydaje ważne, by zyskiwać to, co ważne
w Jego oczach? Niech Duch Święty, którego nam posyła, wspiera nas w naszych wybo-

zisiejsza Ewangelia daje nam
do rozważania wydarzenie
spod Cezarei Fi l ipowej. W trud-
nej rozmowie między apostoła-
mi a Jezusem pada wiele słów

ważnych dla naszej wiary. Chciałbym
zwrócić uwagę te, które wywołują
wiele wątpl iwości, a czasem zakłopo-
tanie.

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Jeśl i ktoś chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje». To, co nie raz wpra-
wia w wewnętrzne skrępowanie to
zwrot „wziąć swój krzyż”.

Krzyż był narzędziem cierpienia,
męki i śmierci. Jezus podjął się dźwi-
gania krzyża z posłuszeństwa woli
Boga Ojca i z miłości do ludzi. Upo-
karzająca śmierć a następnie chwa-
lebne zmartwychwstanie otworzyło
każdemu człowiekowi drogę do jed-
ności z Bogiem.

Wzięcie krzyża w pierwszej kolej-
ności oznaczałoby naśladowanie Je-
zusa - przez zgodę na cierpienie,
mękę, a nawet na śmierć z miłości do

innych ludzi oraz jako wyraz posłuszeń-
stwa woli Boga i nadziei na zmartwych-
wstanie. Historia przekazuje nam
przykłady wielu świętych, którzy właśnie
w taki sposób naśladowali swojego Mi-
strza. Męczennicy utwierdzają w nas
w przekonaniu, że takie dosłowne rozu-
mienia słów Jezusa jest możliwe
i słuszne.

Oni, którzy właśnie tak rozumiel i sło-
wa Jezusa, mogą cieszyć się jednością
z Bogiem dzięki ofierze ze swojego życia.
Bóg przemienił ich bolesne doświadcze-
nie w chwałę nieba. Nie jest ono powo-
dem wstydu ani smutku, ale przyczyną
ich niewyobrażalnej radości i szczęścia.

To, co mogłoby się wydawać największym
błędem i nieszczęściem, stało się darem,
który otwiera na miłość Boga. Jak mówił
św. Augustyn, Bóg jako najwyższe dobro
nigdy by nie dopuścił, by w Jego dziełach
znalazło się coś złego, gdyby zarazem nie
był tak potężny i dobry, żeby nawet z tego
zła nie wydobyć dobra. Dopuścić zło i ob-
rócić je w dobro to dowód nieskończonej
dobroci Boga.

Obraz trudnej sytuacj i jako krzyża
jest dla nas bardzo sugestywny i budzi
najczęściej skojarzenia z ogromnym i pa-
ral iżującym ciężarem. Jednak krzyż nie
jest symbolem wstydu i porażki, ale zwy-
cięstwa Jezusa i zaufania Bogu. Tradycja
podaje nam, że w czasie Drogi Krzyżowej
ogromne brzemię belki nie powstrzymało,
ani nie przygniotło Jezusa, ale że po każ-
dym upadku Jezus podnosił się i zmierzał
dalej , aby wypełnić wolę Ojca. Nawet gdy
wisiał przybity do krzyża, nie zaprzesta-
wał kochać ludzi i okazywać tej miłości,
przebaczał swoim oprawcom i zapewnił
wsparcie Najświętszej Matce Bożej, od-
dając Ją pod opiekę św. Jana

dokończenie na str. 4

Z  EWANGELII według św. Marka (8, 27-35)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Fil ipową. W drodze pytał uczniów:
«Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedziel i : «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpo-
wiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie
mówil i . I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź
Mi z oczu, szatanie, bo nie myśl isz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». Potem przywołał
do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśl i kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zacho-
wać swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangeli i , zachowa je».
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Trudna sytuacja, którą rozpoznajemy jako
krzyż, nie powinna być powodem do ucieczki
czy rezygnacji z poszukiwań rozwiązania,
tym bardziej gdy źródłem krzywdy są relacje
z innymi ludźmi – z naszymi bl iskimi albo ze
znajomymi. W próbach poszukiwania wyjścia
i szukania pomocy można dostrzec „drogę
krzyżową”, na której mimo niepowodzeń
i upadków, nawet w okolicznościach wydało-
by się beznadziejnych, staramy się wyba-
czać, nie unikać trudnych rozmów, być nadal
życzl iwymi i dążyć do zgody i pokoju poprzez
rozwiązywanie konfl iktów; a w przypadkach,
gdy jest to koniecznie, szukać pomocy

i wsparcia u osób doświadczonych w podob-
nych sytuacjach. Zaparcie się samego siebie
i rozmowa z innymi o własnych niepowodze-
niach i obawach bywają nie raz o wiele trud-
niejsze niż „zaciśnięcie zębów”
i przeczekanie sporów. W przezwyciężaniu
własnego wstydu można odkryć pełne i lep-
sze znaczenie słów „dźwiganie krzyża”. Jed-
nak najważniejsze jest to, że „krzyż”
wskazuje nam na zwycięstwo Jezusa i na
zaufanie Bogu. Bez tego nie możemy mówić
o podjęciu swojego krzyża i naśladowanie
Jezusa.

kl. Dominik Kulczycki

TYLKO DLA M CZYZN: JEDZIEMYNA SZTURM!



Urodziłem się 6 l ipca 1 987 r.
w Lwówku Śląskim, małej miejscowości na
Dolnym Śląsku. Tam chodziłem do szkoły
podstawowej i do l iceum ogólnokształcące-
go, które ukończyłem w 2006 roku. Po ma-
turze studiowałem na Politechnice
Wrocławskiej na kierunku Inżynieri i Środo-
wiska. Po studiach pracowałem jako infor-
matyk.

Po raz pierwszy zainteresowałem się
seminarium w momencie rozpoczęcia na-
uki na pol itechnice. Ciekawiło mnie, jak
wyglądają studia kleryckie; na i le różnią się
one od studiów na uczelni technicznej; czy
życie kleryka jest znacząco inne od życia
zwykłego studenta?

W tym czasie byłem zaangażowany
w duszpasterstwo akademickie "Redemp-
tor" prowadzone przez ojców redemptory-
stów. Poznałem tam o. Mariusza, który stał
się moim autorytetem, wzorem "księdza-
duszpasterza". Nawiązałem wtedy znajo-
mości z wieloma wspaniałymi ludźmi, dla
których wiara, tak jak dla mnie, była bardzo
ważna. Pragnąłem, aby właśnie tak wyglą-
dała każda inna wspólnota. Nie dawała mi
spokoju świadomość, że nie wszędzie tak
jest. To zrodziło we mnie chęć pomagania
ludziom w przeżywaniu wiary w Boga w bli-
skiej relacj i z innymi; i popchnęło do udzie-
lania się w licznych organizacjach
charytatywnych. Należałem więc do grupy
honorowych dawców krwi, do fundacji "Do-
brze, że jesteś", która udzielała wsparcia
pacjentom oddziałów onkologicznych, a ja-
ko duszpasterstwo organizowaliśmy zaję-
cia dla dzieci z domu dziecka.

Po skończeniu studiów na Inżynieri i
Środowiska, w związku z poszukiwaniem
pracy, szybko się przekwalifikowałem -
ukończyłem technikum policealne, zdoby-
łem tytuł zawodowy "technik informatyk"
i rozpocząłem pracę w urzędzie admini-
stracj i samorządowej jako informatyk.

Można powiedzieć, że moja praca
była satysfakcjonująca – stabilna, dobrze
płatna i mało wymagająca. Nie chciałem
jednak spędzić całego życia jako informa-
tyk. Jedno, co dawało mi prawdziwą satys-
fakcję, była relacja z Bogiem i pragnienie
pomagania innym w odnajdywaniu Go.

Pierwszym krokiem w kierunku real i-
zacj i mojego powołania była decyzja
o wstąpieniu do zakonu dominikanów.

Podjąłem ją na rok przed planowaną rekru-
tacją. Aby lepiej „wybadać teren”, tj . po-
znać bl iżej ten zakon, przeprowadziłem się
do Warszawy – gdyż tu mieści się nowicjat
dominikanów, czyl i klasztor odpowiedzialny
za pierwszy etap formacji braci. Uczestni-
czyłem w dniach skupienia dla rozeznają-
cych powołanie, w rozmowach z ojcami
odpowiedzialnym za rekrutację oraz
w zwykłych spotkaniach z braćmi. W tym
czasie mieszkałem przy parafi i św. Fran-
ciszka na Okęciu, pracowałem, poznawa-
łem inne wspólnoty i angażowałem się
w życie parafialne.

Po rocznym poszukaniu i rozeznaniu
powołania przekonałem się, że zakon nie
jest moją drogą. Finalnie nie rozpocząłem

więc nowicjatu. Podczas wakacji zgłosiłem
się za to do Metropol italnego Wyższego
Seminarium Duchownego w Warszawie.
Z perspektywy czasu widzę, że była to naj-
lepsza decyzja w moim życiu.

Formację seminaryjną rozpocząłem
w roku akademickim 201 5/201 6. Obecnie
jestem na ostatnim roku studiów. 28 sierp-
nia zaczęły się moje praktyki w parafi i
w Bliznem. Mają mnie one przygotować
najpierw do święceń diakońskich, które są
zaplanowane na 8 grudnia tego roku, a na-
stępnie do święceń kapłańskich, które
prawdopodobnie odbędą się w ostatnią so-
botę maja 2022 roku .

Ważnym elementem praktyk jest
przygotowanie do pracy z młodzieżą
w szkole. Praktyki katechetyczne odbywam
w szkole podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Starych Babicach.

Przy ołtarzu w Bliznem spędzę cały
wrzesień, Adwent i Wielki Post, a w pozo-
stałe miesiące będę tu pomagał tylko od
piątku do poniedziałku – na resztę tygodnia
będę się udawał na studia do seminarium.

kl. Dominik Kulczycki

Na dziedzińcu Domu Arcybiskupów War-
szawskich odsłonięto popiersie kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, które ma przypominać,
że w  tym miejscu mieszkał i   pracował
przyszły błogosławiony. Kard. Wyszyński
mieszkał i pracował w rezydencji arcybiskupów
przy ul. Miodowej przez blisko 30 lat, od stycz-
nia 1 953 roku. – Z tego miejsca został aresz-
towany na długie trzy lata odosobnienia. Z tego
domu wyjeżdżał na polskie drogi, drogi Kościo-
ła z posługą biskupią. To miejsce szczególne
dla nowego błogosławionego – mówił kard.
Nycz. Metropolita warszawski wyraził nadzieję,
że po beatyfikacji pielgrzymi będą zatrzymy-
wać się w tym miejscu. – Będzie to miejsce re-
fleksji i modlitwy – dodał.

Delegat papieża Franciszka abp Jan Paw-
łowski przybędzie do Kobylanki k. Stargar-
du (archidiecezja szczecińsko-kamieńska)
na konsekrację kościoła i   ustanowienie
sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego.
Uroczystość odbędzie się 1 8 września, sześć
dni po beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Od lat
w świątyni prowadzonej przez salezjanów
trwają modlitwy o beatyfikację Prymasa. Dru-
gim kościołem archidiecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, którego patronem zostanie bł.
Stefan Wyszyński, będzie świątynia w Chomi-
nie. Cud, który posłużył do beatyfikacji pryma-
sa Wyszyńskiego, jest związany właśnie ze
Szczecinem. Dotyczy s. Null i ze Wspólnoty
Sióstr Uczennic Krzyża.

W  czwartek 9 września 2021 r. odszedł do
Pana po długiej chorobie, opatrzony świę-
tymi sakramentami, biskup senior Marian
Duś, w  latach 1 986-201 3 biskup pomocni-
czy Archidiecezji Warszawskiej. Uroczysto-
ści pogrzebowe rozpoczną się Mszą św.
żałobną w kościele św. Anny w Wilanowie
w poniedziałek 1 3 września o godzinie
1 8.oo. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o go-
dzinie 11 .00. Biskup zostanie pochowany
w Świątyni Opatrzności Bożej – stał bowiem
u boku prymasa Józefa Glempa u początku jej
budowy.

Dla chrześcijan zajmujących się na poważ-
nie muzyką pojawiła się przełomowa oferta
studiów. „Edukacja muzyczna z muzyką ko-
ścielną” na Akademii Katolickiej w Warszawie
to nowy kierunek i jedyne w Polsce połączenie
dwóch specjalności: uprawnienie do nauczania
muzyki w szkole i przygotowanie do pracy mu-
zycznej w Kościele. Studia są bezpłatne, sta-
cjonarne, trwają trzy lata i kończą się
uzyskaniem dyplomu licencjackiego w dyscy-
plinie sztuk muzycznych. Szczegóły na temat
studiów i rekrutacji można znaleźć na stronie
https:// akademiakatolicka.pl.

Luter ma ok. 1 ,5 roku. Ksiądz An-
drzej twierdzi, że to „zwykły” dachowiec,
ale wielu Parafian jest przekonanych, że
Luter posiada w sobie domieszkę jakiejś
szlachetnej kociej rasy.

Jeszcze do niedawna ks. Andrzej
miał dwa koty. Drugi z nich wabił się Kal-
win. Niestety Luter i Kalwin wprowadzal i
na plebanię zbyt wiele zamętu. Kalwin
musiał opuścić teren parafi i w Bliznem.

Na szczęście Luter jest już reformo-
walny. Nie raz można go spotkać, jak
spaceruje miękkim krokiem pod oknami
zakrysti i - najwyraźniej ciągnie go do
zdrowej katol ickiej nauki!

Zapraszamy na naszą stronę „Para-
fia Objawienia Pańskiego w Bliznem” na
Facebooku, na której można obejrzeć
cały album ze zdjęciami Lutra, kota eku-
menicznego.

Paulina Konieczna

Po prostu Luter.

Na razie to tylko stretching i ostrzenie pazurów, ale ma-
my nadzieję, że Luter Wolski wykorzysta czas w Bli-
znem, aby nawrócić się na słuszną katolicką drogę.

Jeszcze większy grymas szczęścia pojawia się na
pyszczku Lutra na widok miski z suchą karmą.




