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Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy 
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego 
przyjścia w chwale – w czasie Eucharystii wyznajemy 
tymi słowami naszą wiarę w śmierć, zmartwychwsta-
nie i paruzję Jezusa. Świętujemy uroczyście tajemnice 
naszej wiary, ale często wkradają się w nasze serca 
różnego rodzaju pytania i wątpliwości. Dlaczego Je-
zus umarł na krzyżu? Czy Chrystus rzeczywiście 
zmartwychwstał? Czy istnieje życie wieczne? Nie 
jesteśmy z nimi sami. Dopiero co słyszeliśmy Ewan-
gelię o uczniach idących do Emaus. Żyli jeszcze tym, 
co ostatnio wydarzyło się w Jerozolimie. Jezus, który 
otworzył przed nimi zupełnie nową rzeczywistość, z 
którym zaczęli nowe życie, w którym pokładali całą 
nadzieję – nagle zginął okrutną, haniebną śmiercią 
jako przestępca, odrzucony przez naród i osądzony 
przez jego przywódców. Ich nadzieja legła w gruzach. 
Czy po takiej śmierci to, co Jezus głosił, ma jeszcze 
jakiś sens? Czy to nie było zwykłą mrzonką? Po co w 
ogóle było to wszystko? 

Domyślamy się, z jak przybitą duszą szli ci 
uczniowie. Z psychologicznego punktu widzenia nie-
ocenionym skarbem był dla nich nieznajomy Wędro-
wiec, który się do nich przyłączył i przed którym mo-
gli się wyżalić, gdy On słuchał – długo i cierpliwie. A 
potem okazało się, że On zna odpowiedź na wszystkie 
pytania, wobec których oni byli bezradni, całkowicie 
bezradni. Okazało się, że potrafi im towarzyszyć nie 
tylko w drodze fizycznej, ale też w drodze wiary – o 
wiele trudniejszej. Potrafi ukazać im coś, o czym nie 
mieli pojęcia: cały sens historii zbawienia, dziejów 
spotkań Boga z człowiekiem; tej historii, w której 
Jezus nie był przypadkowym epizodem, ale samym jej 
centrum. O tym zresztą nikt nie miał pojęcia, a oto oni 
dowiadują się o tym jako pierwsi w świecie. Nie ma 
się co dziwić, że później powiedzą: Czyż serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pi-
sma nam wyjaśniał? Bo oto odradza się w nich na-
dzieja; jeszcze nie ma ona konkretnego kształtu, ale 
już ją widać na horyzoncie. 
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Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Kiedy wę-
drowcy przybywają do Emaus, zapraszają Współtowa-
rzysza podróży, by im towarzyszył także w domu. Tam, 
gdy Obcy łamie chleb, uczniowie natychmiast rozpoznają 
w nim Jezusa – bo to był gest tak dla Niego charaktery-
styczny. A więc On nie pozostawił ich samymi z ich nie-
zrozumieniem i rozczarowaniem. On żyje, a więc nic z 
tego, co się zdarzyło, nie było daremne i bezsensowne. I 
ich nadzieja także nie była daremna. Nic się nie skończy-
ło – przeciwnie, wszystko zacznie się od nowa, i to w 
sposób, jakiego nikt nie mógł przewidzieć. Po takim spo-
tkaniu z boskim Wędrowcem nie mogli ani spać spokoj-
nie w gospodzie, ani nawet pozostać sami. Natychmiast 
ruszyli z powrotem do Jerozolimy, aby o tym wszystkim 
opowiedzieć innym uczniom Jezusa, podobnie jak oni 
załamanym i zniechęconym, i złaknionym dobrej nowiny. 
Aby w nich wskrzesić umarłą już nadzieję. 

Spróbujmy jeszcze połączyć dwa zdania: Oczy ich 
były jakby na uwięzi... i A myśmy się spodziewali… 
Dlaczego ich oczy były jakby na uwięzi, tak że nie mo-
gli rozpoznać Jezusa? Może właśnie dlatego, że się spo-
dziewali… Wyobrazili sobie jakąś określoną przyszłość 
– na swoją miarę, na ludzką miarę. Ale Bóg bardzo czę-
sto nie stosuje się do ludzkich miar, one są dla Niego za 
ciasne, dlatego On je zawsze przekracza. Dopóki czło-
wiek jest całkowicie skoncentrowany na sobie, na swo-
ich wizjach świata, swoich wyobrażeniach i zamierze-
niach, dopóty Bożych dzieł nie rozumie, a Boga nie 
widzi. Musi się otworzyć na Bożą „mowę”, musi zacząć 
patrzeć choćby odrobinkę „Bożymi oczami”. Tak wła-
śnie się stało z tymi dwoma wędrowcami: pod wpływem 
słów Jezusa zaczęli się stopniowo otwierać na nową 
rzeczywistość, na Boże działanie, a gest Jezusa przy 
stole dopełnił tego zbawiennego procesu. Wtedy otwo-
rzyły się im oczy… 

Warto sobie przypomnieć tę wspaniałą ewangelię, 
gdy przygniatają nas uczucia zagubienia, niezrozumie-
nia, załamania, beznadziei, lęku, rezygnacji. Bo wtedy z 
nami też idzie Jezus tak, jak szedł z nimi. Jezus towa-
rzyszy nam zawsze na drodze naszego życia tak, jak 
towarzyszył idącym do Emaus. Szczególnie towarzyszy 
nam w Eucharystii, kiedy mówi do nas w swoim Słowie 
i karmi nas swoim Ciałem. Często nie widzimy i nie 
czujemy Jego obecności, ale ona jest, On naprawdę jest! 
On ma moc wskrzesić w nas gasnącego ducha, umiera-
jącą nadzieję. Gdzie jest On, tam można odnaleźć sens 
życia, gdyż Chrystus jest zwornikiem wszystkiego; bez 
Niego wszystko się rozsypuje i traci sens, wszystko 
staje się niezrozumiałe tak, jak dla uczniów z Emaus. 
Jezus wszystkim nam oferuje nową nadzieję, przed nami 
wszystkimi otwiera nową przyszłość. Dlatego możemy z 
pełnym przekonaniem mówić: Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i 
oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

ks. Andrzej Telus CM 

*Homilia wygłoszona w naszym kościele  
w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku 

WSTĘP 

Wszyscy z początkiem marca zostaliśmy posta-
wieni w sytuacji, w której jeszcze nigdy nie byliśmy. 
Doświadczane w poprzednich wiekach widmo zarazy, 
dopadło także nasze pokolenie. Podobnie jak dawniejsi 
ludzie mając do czynienia z dżumą, ospą, cholerą, polio 
etc. – nie od razu wiemy, jak radzić sobie z nowym 
zagrożeniem. Z wciąż mutującą grypą nauczyliśmy się 
żyć. Wszystko wskazuje na to, że i z wirusem SARS-
CoV-2 – też będziemy musieli zmierzyć się wcześniej 
czy później na własnej skórze, także z jego mutacjami. 
Wirus grypy (jeden z licznych jakie nas dręczą) jest 
przyczyną wielu zgonów, powikłań, zwłaszcza u ludzi 
z chorobami przewlekłymi czy w podeszłym wieku, ale 
także u wielu młodych. Także angina (wywoływana 
przez bakterie) uszkadza organy, np. trzustkę, czasem u 
ludzi zupełnie zdrowych. Jednak niespecjalnie śledzi-
my dane o liczbach zachorowań na znane nam wirusy 
(np. varicella zoster – wirus odpowiedzialny za ospę, 
opryszczkę, półpasiec), bakterie (gram ujemne, gram 
dodatnie, np. poznano 32 gatunki gronkowców, z czego 
16 wywołuje zakażenia u ludzi, sepsę…), pasożyty oraz 
choroby, powikłania, zgony nimi powodowane. Na 
uwadze mamy tylko jedno nowe zagrożenie chorobą o 
nazwie COVID-19. Tymczasem, ani inne wirusy nie 
wzięły sobie urlopu, ani bakterie nie wyginęły, ani pa-
sożyty nie padły łupem wróbli, ani nie znikły choroby 
onkologiczne, naczyniowe, krążeniowe etc… Wirus 
SARS-CoV-2 dołącza jedynie do listy naszych zmar-
twień. Wiele osób przechodzi zakażenie tym wirusem 
łagodnie, bezobjawowo. Podobnie jednak do anginy, 
czy grypy, powikłania mogą (nie muszą) dać o sobie 
znać w późniejszym czasie. Liczymy na leki ułatwiają-
ce wyjście z zakażenia COVID-19, czekamy na szcze-
pionkę, która może nas uchroni przed zachorowaniem.  

Z czasem mocniej rozbrzmiewa pytanie – czy re-
akcja na zagrożenie była właściwa? Przy okazji tej 
epidemii mamy także niepowtarzalną okazję do obser-
wacji i dowiedzenia się wielu rzeczy o sobie i o innych. 

WIĘCEJ CZASU 

Z powodu wprowadzonych przez rząd restrykcji, 
większość z nas dostała sporo wolnego czasu, wraz z 
ograniczonymi możliwościami jego zagospodarowania. 
Niektórzy odkryli w sobie talenty kucharskie, inni 
techniczne. Można było dokładniej posprzątać dom, 
jego otoczenie, umyć powierzchnie, na których wy-
czyszczenie nigdy nie było czasu. Naoliwić, nasmaro-
wać, domyć, poukładać, przeglądnąć, doczyścić, wy-
rzucić... Wielu sięgnęło po książki, filmy, podjęło się 
nauki języków obcych. Z pewnością do łask powróciły 
gry planszowe, interakcyjne, wspólne działania.  

REFLEKSJE  
PANDEMICZNE 
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słaniający usta i nos –  wprowadzały sporo zamiesza-
nia i niezrozumienia, braku logiki, konsekwencji.  

Były też decyzje bardzo niesprawiedliwe. Np. 
przez pewien czas w autobusach mogło jeździć nawet 
35 osób (przegubowce), na placach targowych po trzy 
osoby przy straganie (razy kilkadziesiąt straganów = 
ponad 100 osób), podczas gdy w kościołach nierzadko 
większych powierzchniowo od tych placów targowych, 
a na pewno od autobusów – mogło przebywać tylko 5 
osób. Wskutek takich decyzji wzrastała u wielu, także 
we mnie, niechęć do rządzących, bo te decyzje były 
niesprawiedliwe, krzywdzące. 

Rząd przygotował pomoc dla wielu grup społecz-
nych, w tym dla przedsiębiorców (przynajmniej tak poda-
ją media). Nie wziął jednak pod uwagę tego, iż pozbawił 
wiele zakonów i parafii środków do życia. Nie dziwiłoby 
mnie takie zachowanie, gdyby podobne decyzje podej-
mowali okupanci, czy wrodzy Kościołowi komuniści. Ale 
taka sytuacja wskutek decyzji prawicowego rządu, do 
którego należy wielu katolików, członków Kościoła? 
Przecież tylko nieliczne instytucje religijne mają zabez-
pieczenia w postaci jakiejś inwestycji, fundacji. Nie ma u 
nas modelu niemieckiego, czyli wypłacanych księżom 
pensji z podatków pobieranych od każdego wierzącego. 
Zakony, zgromadzenia, parafie utrzymywane są ze skła-
dek wiernych!!! Wykładowcy w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy pensji nie otrzymują, w innych semi-
nariach za niezrealizowane wskutek epidemii godziny 
zlecone – także pieniędzy nie dostaną. Skąd zatem wziąć 
finanse, gdy wiernych wskutek epidemicznych restrykcji 
w kościele nie ma? 

Zostaliśmy zmuszeni do rozmów ze sobą, z 
współmieszkańcami – niezależnie od zażyłości i sympatii 
wzajemnej. Nasze relacje między najbliższymi dostały 
szansę pogłębienia.   

KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA SIEBIE I INNYCH 

Nie wiedząc, czy jestem zakażony, lękam się 
przede wszystkim o zdrowie innych. Dlatego też nie 
odwiedzam chorych, ani znajomych, ani własnej rodzi-
ny. Noszę maseczkę, dezynfekuję ręce, w sklepach no-
szę rękawiczki. I gdy tak prześledzę w rachunku sumie-
nia minione godziny – dochodzę do wniosku, że nie 
jestem w stanie zadbać o całkowitą sterylność. Zmniej-
szam jedynie możliwość zakażenia siebie i innych. Cał-
kowicie wyeliminować takich możliwości się po prostu 
nie da. Oczywiście ufam Opatrzności Bożej, oswajam 
się z myślą, że każdy wcześniej lub później przez 
COVID-19 i tak będzie musiał przejść, zmierzyć się z tą 
chorobą, stoczyć osobistą walkę, nabyć odporności (al-
bo i nie). Wydajemy duże pieniądze na środki czystości, 
płyny i żele dezynfekujące, maski, rękawiczki… Sam w 
życiu tyle nie kremowałem rąk, co teraz, ale co zrobić, 
gdy skóra przesuszona od dezynfekujących środków, 
popękana… Zresztą, może już na stałe pozostaną z nami 
dobre nawyki, które od dawna powinny należeć do za-
sad higieny osobistej, np. mycie rąk po powrocie z ze-
wnątrz do domu, czy kremowanie tychże po umyciu, 
zasłanianie twarzy chusteczką podczas kichania czy 
kasłania, itp. 

Martwię się o studentów, uczniów, którzy niemal 
przez cały semestr byli pozbawieni zwykłego nauczania. 
Nie wchodząc już w temat domowego nauczania dzieci, 
z ogromnymi obawami wyglądam swoich studentów, 
którzy otrzymali materiały, skrypty, nagrania – ale czy 
zrozumieli wszystko? Nauczyli się? Czy może na zali-
czeniach mam ich traktować ulgowo, bo mieli prawo, 
nie będąc muzykami, nie wiedzieć jak się w ogóle za-
brać za przerabiane na poszczególnych latach studiów 
tematy. Jednak, gdy potraktuję ich ulgowo, to na kolej-
nych etapach nauki będą dawać o sobie znać braki z 
tego pandemicznego semestru... Tymczasem niektórzy 
straszą, że taka sytuacja może potrwać jeszcze dwa la-
ta… Może najlepiej byłoby zawiesić studia i szkoły? 
Albo… pogodzić się z możliwością zachorowań i starać 
się żyć normalnie, jak przedtem – z wieloma wirusami, 
bakteriami i pasożytami, do których dołączył kolejny! 

DECYZJE TRAFIONE CZY CHYBIONE?  

Podejmowane na gorąco przez świeckie władze 
decyzje, u wielu z nas wywoływały sporo frustracji. Już 
same zalecenia jakie przez pierwsze tygodnie podawano 
w sprawie noszenia maseczek: maseczki powinni nosić 
TYLKO chorzy; nie ma sensu by nosili je ludzie zdrowi; 
po miesiącu brzmiąc jako nakazy: WSZYSCY mają obo-
wiązek nosić maseczki lub przyłbice, lub materiał prze-

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

W kościele w niedzielę 15 marca 2020 roku 
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Ludzie przyzwyczaili się, że księża zawsze pienią-
dze mają. Zawsze wspierają potrzebujących. Wystarczy 
przeczytać sprawozdania zamieszczone w poprzednim 
numerze naszej gazetki. No dobrze, ale skąd te pieniądze 
mamy? Z datków wiernych! W jaki sposób mamy wspie-
rać innych czy utrzymać kościół, budynki parafialne, 
zatrudniony personel, samych księży, gdy parafianie 
przestali chodzić do kościoła i tym samym przestali skła-
dać datki?  

Nie ukrywam, że jako ekonom parafii – większość 
nocy nie spałem. Zabraniano nam mówić o tym proble-
mie, bo bano się, że wyjdzie na to, iż księżom chodzi 
tylko o pieniądze. Każdy jednak wie, że pieniądze na 
pewno nie są najważniejsze, ale bez pieniędzy żyć jest 
ciężko. Widmo likwidacji parafii, sprzedaży kościoła, 
przyległych budynków – straszyło mnie nieustannie. 
MPEC na piśmie obiecał odroczyć płacenie za rachunki 
maksymalnie o dwa miesiące, potem zapowiedział 
wszczęcie działań windykacyjnych; PGNiG o miesiąc. 
ODROCZYĆ to nie to samo, co UMORZYĆ. Skąd w 
przyszłym miesiącu mam wziąć dwa razy więcej pienię-
dzy na opłacenie bieżących i zaległych rachunków? Se-
zonu grzewczego, mimo nie używanego w czasie epide-
mii Domu Katolickiego, nie zgodzono się zakończyć 
wcześniej, gdyż obowiązują nas umowy odbiorcy i na-
bywcy itd. itp.  

Całe szczęście jest w naszym duszpasterstwie gru-
pa osób, która w najtrudniejszym czasie zorientowała się 
w sytuacji i zaczęto wpłacać pieniądze na konto parafii. 
Bardzo dziękuję zwłaszcza członkom wspólnoty Góra 
Oliwna, którzy pospieszyli z hojną pomocą i dokonywali 
wpłat, dzięki którym odbiliśmy się od dna wypłacalności. 
Pojawiła się też liczniejsze grupa osób zamieszkałych w 

różnych częściach Krakowa i Polski, którzy swoimi 
wpłatami dali nam nadzieję na przetrwanie. Zadziwia-
jąca jednak była niezbyt liczna grupa naszych parafian. 
Oczywiście, byli i są regularnie wpłacający – jesteśmy 
im ogromnie wdzięczni, większość z nich znamy oso-
biście. Ale naprawdę jest ich niewielu w stosunku do 
liczby parafian. Całe szczęście, od jakiegoś czasu stał 
się możliwy liczniejszy udział wiernych w nabożeń-
stwach i przy tej okazji składane są ofiary i to nawet 
hojniejsze, niż przed epidemią. Jest mniej ludzi, ale ci 
którzy przychodzą, są szczodrzy na miarę swoich moż-
liwości. Bardzo im za to z całego serca dziękujemy.  

Ostatecznie – rządzący postawili księży w pod-
łej sytuacji, jako tych, którzy mają liczyć wiernych i 
zakazywać wstępu do kościoła. W efekcie niektórzy 
parafianie obdarzali nas brzydkimi epitetami, jakby to 
od nas zależało, ile osób może wejść do kościoła, inni 
nas wyzywali, niektórzy odchodzili ze zrozumieniem, 
ale rozżaleni...  

ŻYCIE DUCHOWE, SAKRAMENTY, 
TRANSMISJE 

Razu jednego (z początkiem maja) po spowiedzi, 
pewien człowiek w średnim wieku, ze łzami w oczach 
wyznał przed drzwiczkami do konfesjonału, że nigdy nie 
przypuszczał, iż tak bardzo będzie tęsknił za Eucharystią 
i za spowiedzią.  

Nie ukrywam, że mam osobisty problem ze zro-
zumieniem niektórych decyzji władz kościelnych. Np. 
dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. nie-
dzielnej. Otóż ten obowiązek wypływa nie tylko z przy-
kazań kościelnych, ale przede wszystkim z przykazania 
Bożego. Nadto, w myśl obowiązujących przez ostatnie 
dziesięciolecia zaleceń Kościoła – nigdy nie było grze-
chu, gdy ktoś z poważnej przyczyny nie uczestniczył w 
niedzielnej Mszy Świętej. Grzech był lekki, gdy ktoś z 
błahych powodów raz, ewentualnie dwa razy opuścił 
Mszę św. Grzech był ciężki, gdy z lenistwa lub z lekce-
ważenia (złej organizacji czasu) ktoś nie uczestniczył w 
niedzielnej Mszy św., czy w Mszy św. w tzw. święto 
obowiązujące. Zakaz państwowy pod rygorem kar, man-
datów, motywowany bezpieczeństwem zdrowia, a nawet 
życia obywateli (wiernych) – to chyba „poważna przy-
czyna”. Po co zatem ta dodatkowa dyspensa? Nie wy-
starczyło przypomnieć dotychczasowego nauczania Ko-
ścioła? 

W naszym kościele od początku obostrzeń, przez 
10 godzin na dzień, jest możliwość skorzystania ze spo-
wiedzi oraz przez 6 godzin z adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Ze zdziwieniem więc doświadczyłem nikłego 
zainteresowania tymiż. Może jest to skutek podawanej w 
mediach informacji, iż wystarczy akt żalu, a do spowiedzi 
nie trzeba iść? Owszem, jak pamiętam, w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego jest mowa o tym, że w przypadku, 
gdy nie ma możliwości skorzystania ze spowiedzi, wierny 
może wzbudzić sobie akt żalu (najlepiej doskonałego) i w 
ten sposób dostąpić pojednania z Bogiem, a przy najbliż-
szej okazji – wyspowiadać się.   S. Beata Woźniak z darami dla ubogich 
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Jednak w przypadku Polski, a tym bardziej Kra-
kowa, tym bardziej naszej parafii – możliwość skorzysta-
nia ze spowiedzi była w tygodniu od 6.00-9.00 i od 
12.00-19.00. Konfesjonał raczej sanitarnie bezpieczny, 
bo blisko drzwi wyjściowych, a więc wietrzony często, 
otwarty (nie zabudowany), zabezpieczony folią od we-
wnątrz i od zewnątrz, dodatkowo dezynfekowany po 
każdej i przed każdą spowiedzią. Skąd zatem tak mało 
ludzi do spowiedzi w okresie Wielkiego Postu i Wielkiej 
Nocy? Rozumiem strach, akcję «zostań w domu», ale z 
wieloletniej praktyki wiem, iż blisko Boga jesteśmy mocą 
Jego łaski. Bez niej – od Boga się oddalamy. 

No i te wezwania do duchowej Komunii i uczest-
nictwa w modlitwach przez środki masowego przekazu. 
Gdy naprawdę nie ma innej możliwości, to „lepszy rydz, 
niż nic”. Ale, jeśli przez cały tydzień są pustki w koście-
le, zarówno na Mszach św. jak i adoracji – to czym to 
wytłumaczyć? Wirtualną religijnością? Brakiem głodu 
Eucharystii? Zawsze uważałem, że oglądać Mszę św. to 
nie to samo, co uczestniczyć we Mszy św. Oczywiście 
można się łączyć duchowo z aktualnie odprawianą np. w 
naszej parafii Mszą św. oglądając transmisję w Interne-
cie. Ale człowiek, to nie tylko duch. To także ciało. Pan 
Jezus karmi nas swoim Ciałem. Ja wiem, że to dla niektó-
rych trudna prawda wiary, ale nasz Pan Jezus Chrystus 
uwarunkował nasze życie wieczne od spożywania Jego 
Ciała pod postacią konsekrowanej Hostii. Ze zdziwie-
niem patrzę na ludzi, którzy klękają przed telewizorami, 
podczas gdy mogą przyjść i przyjąć Jezusa do serca oraz 
adorować Go w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Nie 
w monitorze! Nawet, jeśli boją się przyjść na Mszę św. w 
niedzielę, to w tygodniu, gdy nie ma nikogo prócz Pana 
Jezusa i księdza, czasem jednej lub kilku osób – zawsze 
można było podejść i przy zachowaniu środków ostroż-
ności – nakarmić duszę, podejść do spowiedzi, poprosić 
księdza o Komunię św. udzieloną poza Mszą Świętą… 

ZAKOŃCZENIE 

Narobiło się sporo zamieszania przez te trzy mie-
siące. A ile jeszcze przed nami podobnej sytuacji? Spo-
dziewam się, że zmieni się obraz katolicyzmu w naszym 
kraju. Może tylko na jakiś czas, ale raczej się zmieni. 
Niektórym jest wygodnie, że „do kościoła chodzić nie 
muszą”, bo dostali dyspensę od księży biskupów. Inni, 
chodzący tylko dla tradycji, bez tejże szybko żyć się 
nauczą. Cała nadzieja w Bogu i w tych, którzy jak ów 
penitent, o którym wspominałem – z tęsknoty i głodu 
łaski Bożej – staną się gorliwszymi katolikami, niż byli 
przed epidemią.  

Oby tylko mieli jeszcze dokąd przychodzić i u 
kogo z sakramentów korzystać…  

    ks. dr Wojciech Kałamarz CM 
ekonom parafii pw. NMP z Lourdes 

(10 maja 2020 r.) 

 

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

W CZASACH ZARAZY:  
WIARA ŻYWA CZY 

KATOLICYZM MAGICZNY? 

Przed Kaplicą Pojednania 4 kwietnia 2020 r. 

WPROWADZENIE: JAK W MATRIXIE? 

Arcybiskup Stanisław Budzik, przewodniczący 
Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, w 
dniu 31 marca br., podpisał notę „w związku z pan-
demią koronawirusa”. Pisał w niej: W czasie pandemii 
ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. 
Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną 
wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wy-
rastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bli-
skich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans roz-
woju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o do-
tkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed 
zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim 
obawą o przyszłość świata. 

Lęk, obawa, zwątpienie łączy się z niezrozu-
mieniem. Doprawdy, trudno objąć umysłem wydarze-
nia, których jesteśmy świadkami i w których uczestni-
czymy, a które jeszcze niedawno byłyby dla nas nie do 
wyobrażenia.  
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W tej sytuacji człowiek szuka narzędzi do zrozumie-
nia rzeczywistości, odnalezienia się w niej i… szuka dróg 
wyjścia, a może raczej ucieczki. A ponieważ często nie ufa 
nikomu – szuka rozwiązań na własną rękę. 

Pani Joanna napisała do mnie: Jakże to dziwne wraże-
nie: nosić maskę, nie widzieć do końca samych siebie, jak i rze-
czywistości świata… jakbyśmy byli w Matrixie? Przecież jesteśmy! 
Rzeczywiście, jesteśmy zalewani fake newsami, spiskowy-
mi teoriami, niewiarygodnymi orędziami z nieba i poucze-
niami pseudouczonych. Jak stwierdzili krakowscy lekarze 
walczący z epidemią: Fala fake newsów zwala nas z nóg. Tak, 
żyjemy w Matrixie. 

POJĄĆ NIEPOJĘTE?   

W Wielkie Brytanii podpalono około 60… masztów 
telefonii komórkowej, były też podpalenia i próby podpa-
lenia w Holandii, Irlandii i na Cyprze, pewnie należy spo-
dziewać się kolejnych w kolejnych krajach. A to dlatego, że 
– jak głosi nowa teoria związana z koronawirusem – techno-
logia ultraszybkiego Internetu 5G (rodem z Chin?) osłabia 
system odpornościowy i przyspiesza rozwój epidemii. I tak 
znaleziono proste wyjaśnienie dla wybuchu epidemii. Cie-
kawe tylko, czy sprawcy tych napaści sami w swoich domo-
stwach pozbyli się już telewizorów i laptopów? Wszak rów-
nież emitują szkodliwe promieniowanie.   

Podobnie prawdziwe żniwa mają dziś domorośli cu-
dotwórcy i uzdrowiciele, którzy oferują szybkie zabiegi i 
leki własnej produkcji, które mają albo zapobiec chorobie 
albo z niej wyleczyć. Zresztą, w Polsce liczba praktykują-
cych bioenergoterapeutów, uzdrowicieli, cudotwórców i 
wróżbitów osiąga ponoć liczbę… ponad 100 tysięcy. 

Pojawia się zjawisko „wyparcia”: wyparcia faktów, 
wydarzeń, docierających do nas wiadomości o szerzącej się 
epidemii. W Internecie oglądałem wykłady z udziałem fa-

chowców (?), które sprowadzały się do stwierdzenia, że 
właściwie śmiertelność w społeczeństwie, np. w Niem-
czech, nie odbiega od śmiertelności obserwowanej w 
latach ubiegłych. Czy znaczy to, że koronawirus nie ist-
nieje? Na tej zasadzie w naszej parafii powinniśmy być w 
awangardzie sceptyków: notujemy ostatnio (marzec-
kwiecień) najniższą liczbę pogrzebów od lat! Pewnej 
młodej parafiance, obawiającej się wizyty w kościele i 
pytającej o pogrzeby – odpowiedziałem żartobliwie: Ma-
my czas epidemii i nie ma warunków dla umierania. W parafii nie 
ma żadnych pogrzebów.  

Ktoś zapytał mnie: A widział ksiądz koronawirusa? To 
ciekawe pytanie. Przypomina mi pytanie ateistów: A widział 
ksiądz Boga? To mam pytanie do ateistów: jeżeli z braku 
oglądania i dotykania Boga wynika, że Pan Bóg nie istnieje 
– czy z braku oglądania koronawirusa również wynika, że 
nie ma problemu? 

A skoro nie ma problemu – skąd ograniczenia? Sta-
nisław Krajski (skądinąd specjalista od masonerii) w od-
niesieniu do ograniczeń dotyczących praktyk religijnych w 
czasie epidemii – ogłosił w Internecie: Biskupi i kapłani prze-
śladują wiernych w Polsce. 

Dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych ze 
Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie pisze (Dziennik 
Polski z dnia 30.04.-01.05.2020): I kolejne perełki, tekst prof. 
Juliana Korab-Karpowicza, socjologa, który w zakurzonym po-
dręczniku wirusologii z 1980 roku odkrył rewelację, że koronawirus 
istniał od lat, więc o co tyle hałasu? I poucza nieuków – zakaźni-
ków, którzy najpewniej o tym nie wiedzą, że koronawirusy to nic 
groźnego. Dr Stopyra puentuje: Chętnie skorzystamy z wiedzy 
socjologów z ich dziedziny, a jeśli pan prof. Korab-Karpowicz ma 
wątpliwości, że mamy do czynienia ze szczególnym szczepem – 
SARS-CoV-l9, zapraszam na swój oddział albo na oddział inten-
sywnej terapii, gdzie ludzie walczą o życie.   

UCIECZKA W RELIGIĘ?  

Może być „wyparcie”, może być pseudonauka, 
może być polityczna teoria spiskowa, może być „uciecz-
ka” do uzdrowicieli albo do… kościoła. „Ucieczka” do 
kościoła – a dokładniej: w pseudoreligię – to także spo-
sób radzenia sobie z problemem. 

Praktykowali to już Izraelici: przekonanie, że jak 
w pobliżu jest miejsce święte, to i Pan Bóg jest blisko, 
a skoro tak, to wszystko jest w porządku. Rzeczywi-
ście? U proroka Jeremiasza czytamy o sporze, który 
Bóg prowadzi ze swoim ludem. Mówił Pan: Nie ufajcie 
słowom kłamliwym, głoszącym: «Świątynia Pańska, świątynia 
Pańska, świątynia Pańska!» Dlaczego poczucie bezpie-
czeństwa było złudne? Mówił Pan: Oto wy na próżno 
pokładacie ufność w zwodniczych słowach. Nieprawda? 
Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzi-
dło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie zna-
cie... A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym 
domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: «Oto 
jesteśmy bezpieczni», by móc nadal popełniać te wszystkie 
występki (zob. Jr 7, 1-15). To nie miejsce święte spro-
wadza Boże błogosławieństwo, ale postawa człowieka 
wobec Boga otwiera na Jego łaskę. Na adoracji w Kaplicy Pojednania 7 kwietnia 
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dzieciach. On nie będzie już dłużej tolerował tego zła i teraz 
Jego Ręka opadnie z karą. Jego Gniew przejawi się teraz 
na świecie, który będzie zaskoczony, co do wielkości kary, 
która spadnie na ziemię. Cóż powiedzieć? Nigdy bym 
nie pomyślał, że zaszczepiony w dzieciństwie, zosta-
łem poddany jednej z najbardziej nikczemnych form ludo-
bójstwa… Ale ruch antyszczepionkowców zyskał ar-
gumenty prosto z nieba. 

Pewnie największe zainteresowanie w tym 
momencie budzą rzekome objawienia w Trevignano 
Romano, w których Maryja mówi wprost o tym, iż 
wirus to dopiero początek dramatu, wobec jakiego 
niebawem stanie ludzkość. Ale czy mówi to Mary-
ja? Gdy otrzymałem wykład ks. Bliźniaka na temat 
rzekomych objawień – sięgnąłem głębiej i zauważy-
łem, że wykład jest umieszczony na portalu zawiera-
jącym zjadliwe ataki na osobę papieża Franciszka i 
hierarchię Kościoła katolickiego.  

W Trevignano Romano Maryja miała mówić 
do Gizelli (wizjonerki): Córko moja, nie wierz i rób 
tylko to, co ja ci mówię. Czyli Matka Boża poleca Gi-
zelli, aby nie słuchała Kościoła? Odcina wizjonerkę 
od pasterzy Kościoła? W uznanych objawieniach 
nie tak było: Maryja odsyłała wizjonerów zawsze 
do biskupów czy kapłanów dla kontynuacji dzieła. 
Tak było w Guadalupe, Lourdes, Fatimie, Paryżu. 
Chociaż słuchający wizjonerów zwykle reagowali 
sceptycyzmem: biskup de Zummaraga, proboszcz 
Peyramale, ks. Aladel (spowiednik św. Katarzyny 
Labouré).  

 

W świecie prawosławnym problem ujmuje się 
jakby tylko z jednej strony („nie rozróżnia się porządku 
natury i łaski”?): podkreśla, że św. Eucharystia jest źró-
dłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna choroba 
nie ma mocy. Boska Eucharystia – jest Boskim ogniem, który 
spala wszelkie zło. Przypominamy słowa Chrystusa skierowa-
ne do apostołów – pisali polscy biskupi prawosławni w 
komunikacie z dnia 17 marca br. – w imię Moje będą wy-
rzucać demony… żmije będą brali do rąk i nawet gdyby pili 
truciznę, nic im nie zaszkodzi… kłaść będą ręce na chorych i 
uleczą ich (Mk 16, 18). Podobnie widzi się temat za na-
szą wschodnią granicą: metropolita Paweł, zwierzchnik 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie, 
wzywał wiernych, by mimo wprowadzonych w kraju ograni-
czeń związanych z koronawiursem przychodzili do świątyń, 
przyprowadzali dzieci, całowali ikony (epidemię na-
zwał „zapłatą za grzechy”). Wkrótce z powodu korona-
wirusa zachorowało 90 zakonników w kijowskiej Ła-
wrze Peczerskiej, duchowym centrum tamtejszego pra-
wosławia, 2 zakonników zmarło, a sam metropolita zna-
lazł się w szpitalu w stanie ciężkim (wiadomość z 14 
kwietnia). Podobnie w Rosji: pod koniec kwietnia poin-
formowano, że m.in. choruje 37 zakonników z Ławry 
św. Sergiusza (centrum moskiewskiego prawosławia). 
Bez komentarza. 

Czy w Kościele katolickim w Polsce myśli się po-
dobnie? Rzesze katolików dzielą przekonanie, że woda świę-
cona nie może zawierać zarazków – mówił w Polskim Radiu 
24 ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW w Warszawie. 
Ostatnie tygodnie w wielu środowiskach katolickich to spór o to, 
dlaczego Komunia do ust jest najwłaściwszą formą… Ks. Ko-
byliński odniósł się do wypowiedzi ks. prof. Tadeusza 
Guza z KUL (w audycji TV Trwam), który stwierdził, że 
„sakramentalna obecność Boga i konsekracja dłoni ka-
płana w dniu jego święceń wykluczają możliwość prze-
noszenia się wirusa COVID-19”. To kompletna nieprawda i 
szamańskie podejście, całkowicie sprzeczne z nauczaniem 
Kościoła katolickiego – stwierdził ks. Kobyliński. Podobnie 
zareagował Episkopat Polski: wypowiedzi […] stoją w 
sprzeczności z katolicką nauką o przeistoczeniu. Sam więcej 
na ten temat pisałem w ostatnim numerze naszego pisma 
(zob. ZŻP… nr 216-217, s. 7-8). 

ARGUMENTY Z NIEBA?  

Jak nie ma innych argumentów – to są argumen-
ty… prosto z nieba. Nie dziwi, że w tej sytuacji obser-
wujemy ogromny popyt na przepowiednie (raczej no-
we), ogromnym wzięciem cieszy się też literatura doty-
cząca objawień prywatnych. Zupełnie przypadkowo 
trafiłem na rzekome słowa Pana Jezusa, zawarte w tzw. 
Księdze Prawdy. Z 2012 roku pochodzi taki tekst: 
Wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w 
niemowlęta i małe dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczem-
nych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci 
Żydów pod rządami Hitlera. […] Zniszczy On [tj. Ojciec w 
niebie] teraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego 

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

Księża na Drodze krzyżowej w Wielki Piątek 
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W lutym tego roku Maryja miała powiedzieć: Znam 
wasze trudności związane z Eucharystią i nie pozwalam, aby mój 
Syn Jezus był obrażany, ponieważ ci, którzy nie będą mieli okazji 
przyjąć Komunii do ust, niech przyniosą lnianą chusteczkę i tym 
samym przeniosą ją do ust bez dotykania jej rękami, zachowajcie 
chusteczkę ostrożnie i zawsze używajcie jej ponownie. Pomysł z 
chusteczką nawet mi się podoba… Ale rzecz nie w tym, co 
mi się podoba, ale co poleca nam Kościół ustami swoich 
pasterzy. A w dobie pandemii zaleca Komunię na rękę, i ta 
forma przyjmowania Eucharystii jest jak najbardziej do-
zwolona. Maryja podejmuje więc spór z biskupami? Bo 
biskupi podejmują decyzje, których Bóg nie akceptuje? 
Jezus więc wysyła swoją Matkę, aby wznieciła bunt w 
Jego Kościele? To jedno wystarcza, aby uznać objawienia 
za fałszywe.  

Ale idźmy dalej. Matka Boża mówi o niszczyciel-
skiej wojnie nuklearnej i wzywa do modlitwy za Europę 
oraz Stany Zjednoczone. Zaznacza także, iż konflikt bę-
dzie konsekwencją niewypełnienia jej prośby z Fatimy. 
Wszystko, czego doświadcza teraz ludzkość, jest również spo-
wodowane brakiem poświęcenia Rosji, o co prosiłam już w Fati-
mie, właśnie po to, aby nie rozpoczęły się wojny, które nadciąga-
ją – miała mówić Maryja. Tymczasem Rosja została po-
święcona Maryi w 1982 roku! – i według siostry Łucji był 
to akt, którego życzyła sobie Matka Boża (zob. ks. Robert 
J. Fox, Ponowne odkrycie Fatimy, Poznań 1995, s. 177). 
Czyżby Matka Boża zaprzeczała sama sobie? 

Moja córko, nadchodzą trzy dni ciemności. […] W ciągu 
trzech dni ciemności weźcie błogosławione świece, a ci, którzy 
będą je mieć zapalone, nie zostaną skrzywdzeni przez demony 
– miała zapowiadać Maryja w 2016 roku. Otóż w latach 
90-tych ubiegłego wieku rozpowszechniano podobną 
przepowiednię (powołując się na niejaką Vassulę Ryden): 
Trzy dni Ciemności będą trwały dokładnie 72 godziny. Zapanują 

ciemności, że nie zobaczymy własnych podniesionych rąk do 
twarzy. […] Po 72 godzinach ciemności nastąpi cudowna 
wiosna. […] Wszystko w przyrodzie zazieleni się. Zniknie 
zanieczyszczenie ziemi, wody i powietrza. Woda będzie 
kryształowo czysta, nawet w rurach kanalizacyjnych.  

Ale muszę powiedzieć – bez cienia wątpliwości! 
– że o tej przepowiedni słyszałem już w 1986 roku. 
Pewnie wiązało się to z rzekomymi objawieniami w 
Oławie. Kto je jeszcze pamięta? Pojawił się tam zakaz 
chodzenia kobiet w spodniach, przyjmowania Komunii 
św. na stojąco czy umieszczania tabernakulum w bocz-
nej kaplicy (wszystko jako życzenia Matki Bożej). 
Rzecz zakończyła się pozytywnie: rzekomy wizjoner 
Kazimierz Domański odszedł po nagrodę do Pana, wy-
budowany przezeń prywatny kościół w Oławie przejęła 
diecezja, żona wizjonera została kościelną, a trzy dni 
ciemności nie nastąpiły. Jeszcze… Mam nadzieję, że 
objawienia w Trevignano Romano też znajdą pozytyw-
ny finał: odejdą w niepamięć. 

Dodam, że na skutek popularności Trevignano 
Romano teraz… Matce Bożej przypisze się każde głup-
stwo. Przykład z Internetu: Jak Bill Windows Gates zain-
westował w fabryki antywirusowe, to aby nakłady mu się 
zwróciły z oczekiwaną ogromną nawiązką, rzuci inne wirusy 
na rynek, aby rządy kupowały jego pakiety antywirusowe. 
Tego należy się spodziewać. Matka Boża to zapowiedziała w 
Trevignano Romano. Czyli: koronawirusa stworzył Bill 
Gates, żeby móc przez pakiety antywirusowe bezkarnie 
zaczipować całą ludzkość i przejąć kontrolę nad świa-
tem. A my już wiemy, że zapowiedziała to… Matka 
Boża w Trevignano Romano. Bez komentarza. 

Agata Puścikowska, publicystka Gościa Nie-
dzielnego (GN z dnia 3 maja 2020) pisze tak: W sieci aż 
roi się od opisów receptur objawionych, sposobów tajemnych, 
spiskowych bzdur, podlanych pseudoreligijnym sosikiem na 
temat epidemii. I puentuje: Wysyp przeróżnych teorii spisko-
wych i tajemnych receptur na koronawirusa może nawet byłby i 
śmieszny, gdyby nie to, że jest po prostu niebezpieczny. Sieje 
zamęt, prowadzi do negowania autentycznych regulacji sprzyja-
jących zwalczeniu epidemii, czasem wręcz podaje w wątpliwość 
procedury medyczne. I robi z logiki oraz wiary karykaturę i po-
śmiewisko.  

POWRÓCIĆ DO JEZUSA I JEGO SŁOWA 

Zgadzam się z mocnymi opiniami ks. prof. An-
drzeja Kobylińskiego: Miliony katolików nie mają elementar-
nej wiedzy. Ta niewiedza i zabobonne podejście do religii 
zdominowało w ostatnich tygodniach dyskusję w Polsce. […] 
Niewiedza religijna jest dzisiaj przerażająca. Nie jest tak? 
Przykład z początku maja. Oglądam w TVN „Milione-
rów”. Pada pytanie za… 500 tysięcy złotych. Cytat: Jeśli 
kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 
matki, żony i dzieci, braci i sióstr […] nie może być moim 
uczniem. Kto to powiedział? Jezus Chrystus? Allah? 
Budda? Konfucjusz? Kandydat na milionera odpada z 
konkursu. Nie wie! Sądzi, że to pewnie był… Allah. Nie 
przekonała go też widownia: tylko 40% wskazało Jezu-
sa. W katolickim kraju? Bez komentarza. 

 

Transmisja Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną 
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Pomyślałem sobie: dlaczego islam jest tak prze-
bojową religią (niestety, również w sensie dosłownym)? 
Odpowiedź znalazłem w książce Marka Gabriela pt. 
Jezus i Mahomet (Poznań 2013): autor książki, zanim 
się nawrócił, zanim został chrześcijaninem, znał na 
pamięć cały Koran (z dodatkami)! Też bez komenta-
rza.  

Pęd do objawień prywatnych? Nie pomogą nawet 
autentyczne orędzia Maryjne, jeżeli zainteresowanie 
nimi nie przerodzi się w pęd do Pisma Świętego (i nauki 
Kościoła), w pęd ku Jezusowi obecnemu w Słowie 
Bożym i sakramentach świętych. 

Szkoda więc, że nie została nagłośniona nota 
Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski 
„w związku z pandemią koronawirusa”. Arcybiskup 
Stanisław Budzik pisał w niej: Szkodliwe jest propagowa-
nie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseu-
doobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu eg-
zegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet 
otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. 
Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natu-
ry i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do 
lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii. Niedo-
puszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakra-
mentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, 
przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Ale 
czy dziś katolicy chcą słuchać swoich pasterzy – czyli 
biskupów? A jeżeli ich nie słuchają, to kogo chcą słu-
chać? Znanego teologa (?) Wojciecha Cejrowskiego? 
Szerzej nieznanego ks. Grzegorza Bliźniaka? Specjalistę 
od masonerii Stanisława Krajskiego? Tymczasem w 
obliczu życiowych problemów w dobie pandemii nie 
pomogą człowiekowi ani pseudoreligia, ani rzekome 
rewelacje z nieba, ani pseudonauka, ani przestrogi spe-
cjalistów od działania międzynarodowych złoczyńców 
(tych chyba rzeczywiście nie brakuje), ani pomoc rze-
komych cudotwórców. Czego potrzeba? 

CO CZYNIĆ?  

Albo będziemy mieli katolicyzm magiczny – albo 
pielęgnowaną żywą wiarę! Na co recepta jest prosta. 
Gdy mamy utrudniony dostęp do Eucharystii i sakra-
mentów świętych – możemy ten trudny czas wykorzystać 
do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do 
konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób 
starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. 
Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą 
głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór 
Maryi, Wspomożycielki Wiernych – radzi abp Stanisław 
Budzik. Czytajmy Ewangelię. Codziennie. A zachowamy 
pokój serca. Słuchajmy Papieża Franciszka, a się nie pogu-
bimy. Nie potrzeba żadnych objawień prywatnych – pisze ks. 
Dariusz Piórkowski SJ. Powtórzę: Czytajmy Ewangelię. 
Codziennie. Wszak św. Hieronim pisał: nieznajomość 
Pisma jest nieznajomością Chrystusa. 

Przypominają mi się słowa wybitnego mariologa 
i ongiś najlepszego znawcy współczesnych objawień 
maryjnych – ks. René Laurentina (1917—2017). Sam 
o sobie powiedział kiedyś tak: moje życie osobiste od zbyt 
dawna odżywia się podstawową lekturą Ewangelii, sakra-
mentami, przykładem świętych, aby pojedyncze orędzie stało 
się dla mnie wydarzeniem lub etapem. Myślę, że w tych 
słowach zawarta jest odpowiedź: jeżeli chrześcijanino-
wi nie brakuje zdrowego pokarmu w postaci rozważa-
nego Słowa Bożego i oparcia się na nauce Kościoła, 
jeżeli nie brakuje mu osobistej i wspólnotowej modli-
twy, jeżeli na co dzień rozpoznaje Jezusa w biednych i 
słabych, jeżeli od obaw i lęku większe jest – mimo 
ograniczeń – pragnienie spotkania Jezusa w sakramen-
talnych znakach… Da radę! Da radę zachować wiarę 
żywą, która okaże się wystarczającym i koniecznym 
warunkiem przejścia przez trudne czasy.  

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas 
próby i wyboru – pisał abp Stanisław Budzik – zgodnie ze 
słowami papieża Franciszka: «Nie jest to czas Bożego sądu, 
ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co 
przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie 
jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i 
ku innym». 

ks. Bogdan Markowski CM 

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

Wejście do kościoła w niedzielę 26 kwietnia 

MYŚL MIESIĄCA 
Bóg przychodzi nie tylko jako szczęście nieszczę-
śliwych, ale również jako nieszczęście szczęśliwych. 
Miary ludzkiego szczęścia nie są miarami Boga. 

ks. Józef Tischner 
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Nikt się tego nie spodziewał. Gdzieś daleko w 
Chinach szalał jakiś koronawirus, ale co roku straszono 
nas, a to ptasią, a to świńską grypą, przywykliśmy do 
tego. Chiny daleko, wróg niewidoczny. Jeszcze „rzutem 
na taśmę” odbyliśmy parafialne rekolekcje wielkopost-
ne, poświęcone miłosierdziu. Nie przewidzieliśmy, że w 
dobie otwartych granic, tanich połączeń lotniczych, 
globalizacji, wirus szybko opanuje prawie cały świat.  

Zamknięci w domach, wysłuchujemy codziennie 
komunikatów z pola walki z pandemią. Na froncie nie 
walczą wojskowi, tylko lekarze i służby medyczne, a 
giną nie młodzi żołnierze, a przeważnie osoby starsze, 
schorowane. Kondukty żałobne skromne, do 5 osób. W 
kościołach pusto, też ograniczenie do 5 osób, a tu 
Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, jak to przeżyć? 

Nie wiem jak inni, ale te właśnie skromne obcho-
dy, które oglądamy w środkach przekazu, były dla mnie 
głębokim przeżyciem smutku związanego z męką Pana 
Jezusa. Wyobrażałam sobie, że On ukrzyżowany też nie 
mógł złapać oddechu, tak jak ci chorzy pod respirato-
rami. Ta garstka Jego najbliższych pod krzyżem, to tak 
jak garstka żałobników w konduktach na naszych cmen-
tarzach w czasie zarazy.  

Wielkim przeżyciem dla mnie były rozważania 
Męki Pańskiej, w czasie Drogi Krzyżowej z udziałem 
papieża Franciszka, przygotowane przez więźniów i pra-
cowników padewskiego zakładu karnego. Spojrzenie 
ludzi uwięzionych latami (my jesteśmy uwięzieni tylko 

chwilowo) na upadek, poniżenie, wykluczenie społecz-
ne, przybliżyło mi Mękę Pana Jezusa Chrystusa w wy-
miarze ludzkim. Z tych rozważań można było wysnuć 
myśl przewodnią: jak powiedziała moja przyjaciółka, 
było to ukazanie, że w każdym, nawet zbrodniarzu, tli 
się iskra miłości, wiary w Boga, w Jego miłosierdzie i 
nadzieja zbawienia.  

Na koniec tych refleksji chcę przytoczyć frag-
ment wiersza ks. Jana Twardowskiego pt. Wielkanocny 
Pacierz:  

Nie umiem być srebrnym aniołem, 
Ni gorejącym krzakiem.  

 Tyle Zmartwychwstań już przeszło, 
 A serce mam byle jakie. 
 Tyle procesji z dzwonami, 
 Tyle już alleluja, 
 A moja świętość dziurawa,  
 Na ćwiartce włoska się buja… 

                               Refleksyjna Seniorka 

***** 

Jakoś trudno mi uwierzyć w istnienie tego wiru-
sa… Całe to zamieszanie: maseczki, odstępy między 
ludźmi – to odwrócenie uwagi od rzeczy o wiele waż-
niejszych. A zamykanie prawie wszystkich ludzi w 
domu, jak w więzieniu, i wmawianie im, że to dla ich 
dobra (?)… I jeszcze straszenie śmiercią – to już 
świadczy o dużej „ściemie” (jakby to młodzi powie-
dzieli).  

Czuję się bezradna: wyjście bez maseczki grozi 
wysoką karą pieniężną. Zamknięcie kościołów na 
okres Triduum Paschalnego – bezzasadne. Tworzenie 
dowolnie zasad ograniczenia wolności – czy to już nie 
czwarta, ale piąta wojna światowa? Niepotrzebne ła-
panki. Ludzie sami poddają się przerażeniu i chowają 
się przed nie wiadomo czym. 

Nakręcanie lęku przez cały czas emisji kosz-
marnych filmów, audycji i powtarzanie w kółko: «zo-
stań w domu». Bo umrzesz? Nasza egzystencja tu na 
ziemi nie jest wieczna i wiadomo – na coś trzeba 
umrzeć. 

Osobiście przeszłam wiele psychoterapii, żeby 
odkręcić lęk i dobrze wiem, jak można wmówić cho-
robę. A przecież, gdy opiekunka przynosi chleb czy 
inne towary, to też można się zarazić. 

Zbliża się lato i upały, czy damy radę wytrzy-
mać w maskach, szalikach i kagańcach? Mam tylko 
jedną prośbę: nie zamykajcie nam kościołów i do-
stępu do przyjmowania Eucharystii, bo to już na-
prawdę będzie koniec! Jak można zrozumieć słowa: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i jednocześnie je za-
mykać? 

Przyjdź, Panie Jezu, i ratuj nas od wszelkiej złej 
woli. 

Justyna 

 

PANDEMICZNE REFLEKSJE  
NASZYCH  PARAFIAN  

 

Chór Mariański śpiewa w niedzielę 26 kwietnia 
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Odkąd pamiętam, maj upływał pod znakiem 
Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku ta piękna uro-
czystość w naszej parafii wyznaczona była na niedzielę 
17 maja. W zabieganiu i natłoku przygotowań (zaprosze-
nia dla najbliższych, rezerwacja sali, ustalenia menu oraz 
innych „ważnych” szczegółów) często zapominamy o 
najważniejszym: że nasze dziecko przyjmie po raz pierw-
szy do swojego serca Pana Jezusa. Pandemia koronawiru-
sa pokrzyżowała jednak wszystkie te plany i starania. Już 
dwa miesiące temu, z wiadomych przyczyn, zdawaliśmy 
sobie sprawę, że uroczystość w planowanej formie i cza-
sie nie odbędzie się. Przez długi czas towarzyszyła nam 
niepewność co do terminu i przebiegu uroczystości. W 
tym pełnym napięcia i rozterek czasie przypomniały mi 
się słowa Pana Jezusa skierowane do ewangelicznej Mar-
ty: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a 
potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlep-
szą cząstkę, której nie będzie pozbawiona (Łk 10, 41-42). 

W drugiej połowie kwietnia Ksiądz Piotr zapropo-
nował rodzicom, aby dzieci przystępowały do Pierwszej 
Komunii Świętej w małych grupach, biorąc pod uwagę 
aktualne zarządzenia co do liczby uczestników liturgii. 
Przed podjęciem ostatecznej decyzji, odnośnie do propo-
zycji księdza, zapytaliśmy syna, czy chce w maju przy-
stąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Po krótkim namy-
śle odpowiedź brzmiała: tak. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że ze względu na obostrzenia tylko kilka osób z naszych 
najbliższych będzie mogło uczestniczyć w liturgii. Uzna-
liśmy jednak, że najważniejszy jest Pan Jezus. Na ile 
potrafiliśmy staraliśmy się wytłumaczyć dziecku, jaki 
będzie przebieg uroczystości. Czekaliśmy na rozwój wy-
darzeń, jednocześnie prosząc: Jezu Ty się tym zajmij. 

W czwartek 21 maja na Mszy Świętej o godzinie 
16.30 nasz syn wraz z piątką koleżanek i kolegów z klasy 
przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Pół godziny 

wcześniej dzieci po raz pierwszy przystąpiły do spo-
wiedzi świętej. Cieszymy się bardzo, że pomimo trud-
ności związanych z epidemią mogliśmy przeżywać ten 
piękny dzień razem ze swoim dzieckiem. Naszym pra-
gnieniem było, aby poprzez przyjmowanie Pana Jezusa 
do swojego serca w pełni uczestniczył w najgłębszych 
tajemnicach naszej wiary. 

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci była 
dla nas przepięknym i wyjątkowym wydarzeniem. Pra-
gniemy podziękować Księdzu Proboszczowi za odpra-
wienie Mszy Świętej w intencji naszych dzieci, Księ-
dzu Jackowi za transmisję na żywo (dzięki niej nasi 
bliscy mogli razem z nami uczestniczyć w uroczysto-
ści), Księdzu Bogdanowi za Jego obecność. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Księ-
dza Piotra. Dziękujemy za cierpliwość, trud i wysiłek, 
jaki włożył w przygotowanie naszych dzieci do pełnego 
uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej. Jesteśmy 
wdzięczni za zorganizowanie uroczystości, za dopra-
cowanie każdego szczegółu, za dodawanie otuchy i 
słowa skierowane do dzieci i rodziców, żebyśmy nie 
przejmowali się, jeżeli coś wyjdzie inaczej niż to było 
zaplanowane. Że najważniejszy jest Pan Jezus, którego 
nasze dzieci przyjmą do swojego serca. Życzymy Księ-
dzu wielu łask Bożych oraz Bożego błogosławieństwa 
na dalsze lata posługi kapłańskiej. 

Na zakończenie pragnę przekazać życzenie, aby 
słowa Pana Jezusa z Ewangelii towarzyszyły nam 
wszystkim każdego dnia: Wy będziecie się smucić, ale 
smutek wasz zamieni się w radość. 

Hieronim Zych  

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

W czasie Pierwszej Komunii dzieci 21 maja 

PIERWSZA KOMUNIA 
W CZASACH PANDEMII 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH 
Wraz z obietnicą, że pozostanie z nami aż do końca czasów, 
Jezus rozpoczyna styl swojej obecności w świecie jako Zmar-
twychwstały: Jezus jest obecny w świecie, ale na inny sposób – 
sposób Zmartwychwstałego, to znaczy obecności, która obja-
wia się w Słowie, w sakramentach, w stałym i wewnętrznym 
działaniu Ducha Świętego. Święto Wniebowstąpienia mówi 
nam, że Jezus […] jest wciąż i zawsze pośród nas: stąd pocho-
dzi nasza siła, nasza wytrwałość i nasza radość… 

(Regina caeli, 24 maja 2020 roku) 
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CZERWIEC 
1 (poniedziałek): Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła. 

Msze św. o g. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30 i 20.00. 
Inauguracja nabożeństw ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa  
– o godz. 18.00. 

3 (środa):   Pierwsza środa miesiąca: nowenna do Matki Bożej  
  Nieustającej Pomocy o godz. 18.30, a po niej Msza św.  
  wotywna o Najśw. Maryi Pannie z Lourdes. 
4 (czwartek): Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego  

Kapłana. 
5 (piątek):  Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów z posługą 

w domach chorych od godz. 9.00 (po trzymiesięcznej prze-
rwie, spowodowanej restrykcjami związanymi z pandemią); 
dodatkowa Msza Święta o godz. 16.30. 

6 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca.  
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40  
i Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00  
oraz nabożeństwo wynagradzające. 

7 (niedziela): Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
 Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.  
11 (czwartek): Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Bożego Ciała): porządek Mszy św. – jak w niedziele. 
 Informacje dotyczące tradycyjnej procesji uroczystości  
 Bożego Ciała będą podane w ogłoszeniach.  
14 (niedziela): 11. niedziela zwykła. 
18 (czwartek): Zakończenie uroczystości oktawy Bożego Ciała:  

uroczysta Msza św. wotywna o Eucharystii o godz. 18.30 
oraz błogosławieństwo ziół i wianków. 

19 (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
  Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość  
  od pokarmów mięsnych. 
21 (niedziela): 12. niedziela zwykła. 
24 (środa):  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
  Msza św. na zakończenie roku formacji służby liturgicznej  
 – o godz. 18.30. 
28 (niedziela): 13. niedziela zwykła. 
29 (poniedziałek): Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

 Dzień imienin ks. Pawła Dobroszka i ks. Piotra Klimczaka. 
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NR KONTA PARAFII: 
Bank PEKAO S.A. 

04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 

Bezpłatne porady prawne w Domu Katolickim: 
uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 666-464-874; 
Bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego Różańca: 
uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 512-757-477; 
Porady psychologa-psychoterapeuty w Domu Katolickim: 
uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 501-642-275 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
15.00, 16.30, 18.30, 20.00; 

w kaplicy akademickiej: 
Msze Święte z udziałem dzieci 
przedszkolnych nie są odprawiane 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 
20.00 (z wyjątkiem sobót) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;  
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)  

w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
w czerwcu nie odbędzie się 
Katolicka Poradnia Rodzinna: 
w czerwcu nie będzie czynna 

Biblioteka Żywego Różańca: 
środy, godz. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
w czerwcu nie będzie czynny 

Dyżur s. Beaty Woźniak 
(dla pomocy ubogim i samotnym): 
pod nr. telefonu 606-583-782 

NUMERY TELEFONÓW 

dyżurny:     12-622-59-19; 
kancelaria:     12-622-59-21; 
zakrystia:       12-622-59-27; 
do umierającego: 880-479-042 

 


