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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psal-
mach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma. 

Łk 24, 44n 

Jednym z pierwszych darów, jakich zmartwych-
wstały Chrystus udzielił Apostołom, był dar rozu-
mienia Pisma Świętego. Chodziło, rzecz jasna, o teksty 
Starego Testamentu, bo Nowego jeszcze nikt nie na-
pisał. Dziwny to dar. Wydawać by się mogło, że po 
wydarzeniach Wielkiego Tygodnia już niepotrzebny. 
Stoimy jednak wobec faktu. Pozostaje zatem posta-
wić pytanie, dlaczego zmartwychwstały Jezus takim, 
a nie innym darem ubogacił swoich uczniów. 

Św. Jan Ewangelista relacjonując dyskusję Chrys-
tusa z Żydami, podaje Jego słowa: „Gdybyście uwie-
rzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie 
bowiem on pisał. Jeśli jednak jego pismom nie wie-
rzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli” (J 5, 
46). Wynika z tego, że rozumienie Starego Testamen-
tu jest potrzebne do poznania i zawierzenia Chrys-
tusowi. Ten, kto chce wejść w tajemnicę Zbawiciela, 
wcześniej czy później otworzy Księgi Starego Testa-
mentu, by dotrzeć do bogactwa, jakie jest w nich za-

warte. Właściwe jednak odczytanie Biblii przerasta 
zdolności człowieka i jest możliwe jedynie w oparciu 
o łaskę rozumienia Pism natchnionych. Tej to właśnie 
łaski udzielił zmartwychwstały Mistrz Apostołom. 

Dar rozumienia Biblii jest potrzebny nie tylko do 
odkrycia ukrytych w niej prawd o Chrystusie, lecz 
i do spokojnego wysłuchania Słowa Bożego przeka-
zującego bolesną, a nawet gorszącą, prawdę o czło-
wieku. Wielu ludzi z dużą gorliwością zabiera się do 
czytania ksiąg Starego Testamentu, by po kilku dniach 
zamknąć Biblię na zawsze. Okazuje się bowiem, że 
nie tylko nie są w stanie wyczytać z niej nic budu-
jącego, ale wręcz przeciwnie zaczynają się nią gor-
szyć. I nie jest łatwo wytłumaczyć takim ludziom, że 
to sam Bóg swoim Słowem chce człowieka „zgor-
szyć”. Jeśli Bóg na kartach Starego Testamentu opo-
wiada człowiekowi o wszystkich możliwych grze-
chach, to czyni to nie po to, by uczyć, jak należy  
grzech popełniać, ale by otworzyć nam oczy na grozę 
grzechu i przestrzec przed możliwością jego popeł-
nienia. Człowiek pouczony przez Boga nie zostanie 
tak łatwo przez grzech zaskoczony i nie straci głowy, 
kiedy się z nim spotka oko w oko. Bóg celowo „gor-
szy” człowieka swoim Słowem, by ten nie zgorszył 
się życiem. 

KALENDARIUM 

23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika, głównego patrona Polski;  

25 kwietnia Święto św. Marka Ewangelisty. 
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Jedna noc wszystko zmieniła  

– To nie jest tak, że się „nawróciłem” i już. To się 
cały czas dzieje, to jest ciągła droga, ale towarzy-
szy jej takie wrażenie, jakby się wróciło do domu – 
mówi Robert.  

ałgorzata i Robert Piotrowscy są małżeń-
stwem od siedmiu lat i mają troje dzieci: 
Julkę (10 lat), Kajtka (2 lata) i dwumiesięczną 

Anię. Żona jest księgową, mąż prowadzi firmę me-
blową. Poznali się na zamku w Łagowie Lubuskim, 
pokochali i założyli rodzinę. Do sakramentu małżeń-
stwa musieli jednak dojrzeć i przełamać stojące na 
ich drodze bariery, dlatego pobrali się po kilku latach 
życia w tzw. wolnym związku. 

– Oboje mieliśmy sakramenty, chrzest i Komunię 
świętą, i oboje wychowywaliśmy się bez ojców. Na-
sze relacje z Panem Bogiem były nie najlepsze. Byłem 
nawet ministrantem, ale później przestałem chodzić 
do kościoła. Nie rozumiałem wielu rzeczy, nikt mi 
tego nie potrafił wyjaśnić, dlatego nie odczuwałem 
żadnej duchowości. Szukałem swojej drogi, wypeł-
nienia pustki w różnych nieciekawych miejscach. Pró-
bowałem m.in. bioenergii, jeździłem na różne kursy, 
zacząłem się interesować tarotem… – mówi Robert. 
– Ja wychowywałam się w rodzinie, gdzie było dzie-
więcioro dzieci. Byłam najstarsza. Brak ojca wypeł-
niałam sobie chodzeniem do kościoła, jeździłam też 
na oazy i to mi pomagało. Kiedy poznałam Roberta, 
przestałam praktykować, bo tak było mi wygodnie – 
dodaje Małgorzata. 

Kiedy pękła skorupa  

Małgorzata i Robert trwali w wolnym związku, 
prowadzili dobre pod względem materialnym życie, 
pojawiło się też pierwsze dziecko. – Kiedy Robert 
wtajemniczył się w kwestie związane z piramidami 
Horusa i tarotem, to przyszedł taki moment, że po-
czułam, że muszę coś z tym zrobić. Nawiązałam kon-
takt ze znajomym ks. Pawłem Skolasińskim, misjo-
narzem w Malawi. Akurat przyjechał na urlop do, 
Polski. Nasza trzyletnia Julia nie była ochrzczona, my 
nie mieliśmy ślubu, chciałam to zmienić – wyznaje 
Małgorzata. Małgorzata planowała chrzest Julii bez 
wiedzy Roberta. – Kiedy się o tym dowiedziałem, 
wściekłem się, że Gosia robi coś za moimi plecami. 
Pamiętam, że był późny wieczór, kiedy wróciłem 
zmęczony z pracy i usłyszałem, jak Gosia rozmawia 
przez telefon z księdzem. Wyrwałem jej telefon i na-
krzyczałem na księdza, bo nie byłem przeciwnym sa-
memu chrztowi, ale działaniom poza mną – wspo-
mina Robert. – Kiedy wykrzyczałem swoją złość,  
ksiądz zaproponował rozmowę, chociaż wyjeżdżał 
rano na Litwę, do Ostrej Bramy. Była 22.30. Ja byłem 
w Świebodzinie, on w Witnicy koło Gorzowa Wlkp. 
Wsiadłem w samochód i pojechałem tam – opowiada. 

Rozmawiali kilka godzin. Efekt był taki, że Mał-
gorzata i Robert nie tylko ochrzcili dziecko, ale wzięli 
też ślub kościelny. – Kiedy wychodziłem od księdza 
nad ranem, po kilkugodzinnej rozmowie, on mnie 
pobłogosławił. Znak krzyża, który uczynił na moim 

czole zupełnie mnie powalił. Cała moja agresja ode-
szła. Wydawałoby się: zwykły gest, a we mnie dużo 
zmienił. To było uderzenie w skorupę, która pękła, 
ale się jeszcze nie rozsypała – wyznaje Robert. Ślub 
zorganizowali w dwa tygodnie, bo chcieli, by udzielił 
im go ks. Paweł Skolasiński. Pobrali się w Rokitnie. 

– Przed całą tą sytuacją z chrztem, ślubem i roz-
mową Roberta z ks. Pawłem 15 sierpnia pojechałam 
do Rokitna, bo poczułam ogromną potrzebę bycia 
właśnie tam. Pytałam wtedy Jezusa, co mam robić, 
jak żyć. Tam się przełamałam i otrzymałam ogromne 
wsparcie od Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Były 
łzy, lament, wzruszenie… To było dla mnie ogromne 
przeżycie duchowe. Spotkałam żywego Boga, czułam 
wtedy taką pogodę ducha, spokój i radość. Właśnie 
dlatego wybraliśmy Rokitno na miejsce naszego ślubu 
– tłumaczy Małgorzata. – Kiedy braliśmy ślub, w pew-
nym momencie do kościoła wpadł promień słoneczny, 
który świecił tylko na nas – to było wyjątkowe. A we-
sele mieliśmy oczywiście na zamku w Łagowie, tam, 
gdzie się poznaliśmy – dodaje Robert. 

Jak święty Józef  

Małżonkowie zaczęli razem chodzić do kościoła. 
Robert stopniowo przekonywał się do Pana Boga, 
poznawał tajniki wiary. – To nie było takie proste. 
Chodziłem do kościoła dla Gosi i Julki, ale kiedy np. 
wszyscy klękali, ja przekornie tego nie robiłem. Jesz-
cze wtedy nie rozumiałem, po co to wszystko. Dla mnie 
to były puste rytuały, nie czułem w nich żadnej głębi. 
To nie jest tak, że się nawróciłem i już. To się cały 
czas dzieje, to jest droga. To jest takie wrażenie, jak-
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by się wróciło do domu – mówi Robert. – Kiedy ży-
liśmy bez ślubu i dzieci, mogliśmy sobie na wiele 
rzeczy pozwolić, żyć beztrosko. Kupowaliśmy różne 
rzeczy, urządzaliśmy się, ale pod względem ducho-
wym i moralnym było dużo gorzej. Teraz jest zupeł-
nie na odwrót – dodaje. Troje dzieci to wiele obo-
wiązków i wyrzeczeń, ale mimo tego małżonkowie 
są szczęśliwi i traktują swoje pociechy jak najpięk-
niejszy dar od Pana Boga. 

– Kiedy urodziła się Julka, uważałem, że się nie na-
daję na ojca, że nie dam sobie rady. Po ośmiu latach 
urodził się Kajtek, ale podeszliśmy już do tego bar-
dziej dojrzale. Ułożyliśmy sobie superplany. Chcieliśmy 
otwierać drugą firmę, zacząłem już remontować biu-
ro rachunkowe dla Gosi i nagle dowiedzieliśmy się, 
że będziemy mieli kolejne dziecko. Kolejny raz nasze 
plany runęły. Nieraz wydaje się, że wszystko się wali, 
a później się wszystko układa. Jestem stolarzem jak 
św. Józef i radzę sobie, chociaż mam wiele obowiąz-
ków. Czasem na początku nie wiem, jak to wszystko 
ogarnąć, ale jakoś zawsze się udaje – tłumaczy Ro-
bert. – Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, że  naszych 
dzieci mogłoby nie być. Wiemy, że Pan Bóg dał nam 
dzieci, i to jest lekcja pokory, cierpliwości i czas scho-
wania własnych ambicji i aspiracji. Posiadanie dzieci 
leczy z egoizmu – przyznaje Małgorzata.  

Źródło: www.wiara.pl 

Świętowanie Uroczystości Królowej Polski 
 

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę na obchód Uroczys-
tości Królowej Polski w sobotę, 2 maja, oraz na sprawowanie jednej Mszy św. z Uroczystości 
w dniu 3 maja. 
 
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
 
Prot. 368/14 

Dla Polski 

Na prośbę J. E. Stanisław Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity 
Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 
wyrażoną w liście z dnia 23 maja 2014 r., mocą uprawnień udzie-
lonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, 
aby uroczystość Najświętszej Maryi Panna Królowej Polski, obcho-
dzona dnia 3 maja, w przyszłym, to znaczy 2015 roku  p rzypadająca 
w V niedzielę wielkanocną, była celebrowana w dniu poprzednim, to 
znaczy 2 maja, w godzinach porannych. 

Wyrażamy ponadto zgodę, aby dnia 3 maja, w V niedzielę wiel-
kanocną, w kościołach parafialnych odprawiono jedną mszę ku czci 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pozostałe msze tej nie-
dzieli, w tym uroczysta msza wigilijna, podobnie jak Liturgia Godzin, 
winny być sprawowane z niedzieli. 

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-

tów, 

Dn. 6 listopada 2014 r.  
+Artur Roche 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej 
Mszy św. Serdecznie zapraszamy. 
2. Za tydzień – niedziela Dobrego Pasterza. W tę nie-
dzielę będziemy obchodzić 52. Światowy Dzień Mod-
litw o Powołania do Służby Bogu w Kościele  
3. Nasza parafianka, Natalia Majcherczyk, uczennica 
klasy V szkoły podstawowej, dotarła do finału diece-
zjalnego XX Konkursu Wiedzy Biblijnej "Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu". Konkurs ten od lat przyciąga dzieci i mło-
dzież rywalizujących na polu wiedzy biblijnej. Naszej 
finalistce życzymy dalszych sukcesów w przyszłości 
oraz odkrywania nowych horyzontów, jakie otwiera 
przed nami Słowo Boże. Składamy serdeczne gratu-
lacje rodzicom Natalii, a także dziękujemy Pani kate-
chetce Elżbiecie Chwałowskiej za przygotowanie u-
czennicy to tego prestiżowego konkursu. 
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
20 – 26 kwietnia 2015 r. 

20 kwietnia – poniedziałek 
700 1) + Anna Kurzak – od sąsiadki Zofii z synem. 
 2) + Zofia Żak – od syna Stefana z rodziną. 
1800 + Kazimiera Szczygieł – od syna Waldemara z rodziną. 

21 kwietnia – wtorek 
700 1) + Anna Kurzak – od córek z rodzinami. 
 2) + Karol Skuza – od matki chrzestnej. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od sąsiadek Błaszczyk i Palińska. 

22 kwietnia – środa 
700 1) + Anna Kurzak – od córek z rodzinami. 
 2) + Karol Skuza – od Wojciecha Olender z Łaz.  
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

23 kwietnia – czwartek 
700 1) + Anna Kurzak – od Królikowej z rodziną. 
 2) + Karol Skuza – od ks. Michała Musialskiego i cioci Janiny. 
1800 + Jerzy Podsiedlik – w 2. r. śmierci. 

24 kwietnia – piątek 
700 1) + Anna Kurzak – od bratowej Leokadii z rodziną. 
 2) + Karol Skuza – od Zofii Kmita, Marii i Edwarda Szymusik z rodzinami. 
1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

25 kwietnia – sobota 
700 1) + Mirosław Maciążek – od córki Marzeny z mężem. 
 2) + Mieczysław Łągiewka – od żony. 
 3) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Gajdzińskiej w 96 r. urodzin – od Koła Różańcowego. 
1800 + Piotr Bień – w 5. r. śmierci. 

26 kwietnia – niedziela 
700 + Czesław Piątek – w rocznicę śmierci. 
900 + Stanisław Biedak – z racji urodzin. 
1030 + Jerzy Frankowski. 
1200 O Boże błog., pomyślność w nauce i dary Ducha Świętego dla Krystiana z okazji 18. r. urodzin. 
1800 + Kazimierz Grajdek; Helena, Stanisław Wierzbiccy; Maria Kołodziej. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy: 

Dawid Artur Sojka 

 

Pożegnaliśmy zmarłych:  

Śp. Irma Szwej, żyła lat 79, zm. 13.04.2015  


