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Drodzy Parafianie! 

N iniejszy numer naszego parafialnego czaso-

pisma koncentruje się w szczególny sposób 

na młodzieży. Wydaje się, że młodzi ludzie coraz 

częściej rezygnują z aktywnego uczestnictwa  

w życiu wspólnoty Kościoła. Przemawia za tym 

ich nieobecność na niedzielnej Eucharystii.  

Z drugiej strony nie brakuje "młodych" w para-

fialnych grupach. O nich mówi się, że to "kwiat" 

miejscowej młodzieży. I słusznie. Ponieważ ich 

obecność we wspólnocie jest wyrazem własnej 

woli. To czego już nie widać w parafialnych ław-

kach w Polsce jest widoczne na klepiskach  

w afrykańskich wioskach czy na placach połu-

dniowoamerykańskich miasteczek.  

 Tam Kościół jest Kościołem przede 

wszystkim młodych. Kiedy w Polsce rodzi się 

coraz mniej dzieci, a rodzice często poświęcają 

jakość ich wychowania, także tego religijnego, 

dla pracy czy kariery, tam na krańcach cywilizowanego świata jest zupełnie inaczej. 

Chociaż ubóstwo spotyka się na każdym kroku Kościół ten jest pełen dzieci i mło-

dzieży. A jak jest w Polsce? Co z naszą młodzieżą? Zapraszamy do przeczytania na-

szych refleksji w tym temacie. 

        Ks. Dariusz Trzaskalik 
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Kościół młodych 

P 
rawie dwadzieścia lat temu pod-

czas audiencji generalnej bł. Jan 

Paweł II wygłosił katechezę po-

święconą udziałowi ludzi młodych 

w Kościele. Czytając jego katechezę, moż-

na by odnieść wrażenie, jakoby Autor 

pisał ją na fali niezrozumiałego optymi-

zmu. Czyżby Ojciec Święty zapomniał, że 

młodzież to nie tylko ci mniej lub bar-

dziej grzeczni uczestnicy Światowych Dni 

Młodzieży, ale też brutalni „dresiarze”  

z naszych osiedli, szalikowcy, dla których 

„nieważny jest wynik, ważna jest zady-

ma”? Czemu Papież nie włącza się do 

chóru malkontentów zawodzących na 

łamach gazet, że mamy bezideową mło-

dzież, a nasza cywilizacja chyli się ku 

upadkowi, również z przyczyn demogra-

ficznych? 

 

Prawo natury 
 

Papież patrzy na młodość jako na 

dar, ofiarowany i zadany każdemu przez 

Ducha Świętego. Jakże wymowne jest 

przypomnienie młodym tego Ducha, któ-

rego przychodzenie do nas kojarzymy  

z wichrem, ogniem... i z żywiołami 

„młodzieńczymi”, dalekimi od wszelkiej 

stagnacji i znużenia. Także młodym lu-

dziom naszych czasów Duch mówi: 

„Obudź się, masz wielką szansę swojej 

młodości!”. 

Teologowie sprzed wieków zwykli 

powtarzać, że „łaska buduje na naturze”. 

Można by powiedzieć, że również łaska 

młodości buduje na naturze młodości: na 

jej wielkich pragnieniach radykalizmu, 

przemiany świata, własnego rozwoju, 

również fizycznego. To właśnie na tych 

pragnieniach mógł oprzeć się Chrystus, 

kiedy, będąc młodym człowiekiem, powo-

ływał młodych ludzi, którzy mieli stać się 

Jego Apostołami. Kościół narodził się  

z tych porywów młodości. 

 

Znaleźć własne miejsce 
 

Taką właśnie wizję Kościoła Papież 

pragnie zaszczepić młodym ludziom: by 

nie utożsamiali katolicyzmu z barokowy-

mi figurami o sztucznych, majestatycz-

nych pozach, ale aby umieli dostrzec 

zbieżność własnych pragnień, zaprowa-

dzenia sprawiedliwości i braterstwa  

w świecie z ideałami Ewangelii. Zdarza 

się bowiem, że młodzi „odkrywcy Amery-

ki” twierdzą z dumą, iż znaleźli lekarstwo 

na uleczenie bolączek świata, aż pewnego 

dnia odkrywają ze zdumieniem, że to le-

karstwo ma 2000 lat, a zawdzięczamy je 

Jezusowi z Nazaretu. Dlatego Kościół 

Tekst: ks. Henryk Olszar 

Czyżby Ojciec Święty zapomniał, że młodzież to nie tylko ci mniej lub bardziej 
grzeczni uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, ale też brutalni „dresiarze”  
z naszych osiedli, szalikowcy, dla których „nieważny jest wynik, ważna jest 
zadyma”?  



powinien nie tylko być otwarty na oczeki-

wania i dążenia młodych, ale też ma 

umożliwić im poznanie Ewangelii z jej 

obietnicami i wymaganiami. 

Jan Paweł II głosił wszystkim mło-

dym, Ewangelię porywów Ducha, naukę 

Chrystusa, który czyni wolnym właśnie 

dlatego, że tak dużo wymaga i przez to 

jest jedyną odpowiedzią na niepokoje  

i zagrożenia naszych czasów. 

 

Nowa nadzieja 
 

„Kościół, żyje, Kościół jest młody” – 

mógł powiedzieć odchodzący papież Be-

nedykt XVI, gdy wielu rozmodlonych 

młodych ludzi - podobno bezideowych, 

pustych, bezdusznych – żegnało Jana 

Pawła II. To on potem apelował do mło-

dych: „Świat potrzebuje świadectwa wa-

szej wiary, z pewnością potrzebuje Boga. 

(…) Drodzy przyjaciele, otwórzcie oczy  

i rozejrzyjcie się wokół siebie: wielu mło-

dych ludzi utraciło sens istnienia. Idźcie! 

Chrystus potrzebuje także i was. Dajcie 

się porwać Bożej miłości, bądźcie narzę-

dziami tej ogromnej miłości, aby dotarła 

do wszystkich, a szczególnie do tych, 

„którzy są daleko”. Niektórzy są daleko 

geograficznie, inni są daleko, bo ich kul-

tura nie pozostawia miejsca dla Boga, 

inni jeszcze osobiście nie przyjęli Ewan-

gelii, jeszcze inni, chociaż ją otrzymali 

żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Wszystkim 

otwórzmy bramę naszego serca, starajmy 

się wejść w dialog, w prostocie i szacun-

ku: dialog ten, jeśli przeżywany jest w 

prawdziwej przyjaźni, będzie owocował”. 
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Młodzież w Kościele? Hm... 
Tekst :  Przemysław Paszek 

M 
łodzież w Kościele. Słysząc 

powyższe stwierdzenie zasta-

nawiam się, co autor ma na 

myśli? Ale naczelny podał temat i warto 

się z nim zmierzyć, tzn. z tematem, a nie z 

naczelnym. Jaka jest młodzież każdy wi-

dzi, jaki jest Kościół nie wypada pisać. 

Zestawienie tych dwóch wartości obok 

siebie z góry skazuje na porażkę tych 

pierwszych. Przecież nie wypada pisać źle 

o Kościele. Jako że zawsze byłem niepo-

korny, dziś będzie obrazoburczy artykuł z 

perspektywy młodych ludzi. 

 

Oczami młodych 
 

Kościół nie ma propozycji dla współ-

czesnego młodego człowieka. Smutne, ale 

prawdziwe. Jeśli nie uświadomimy sobie 

tego  faktu  i nie  staniemy z nim twarzą  

w twarz nic  się  nie  zmieni,  poza tym,  

że poprawi się nasze samopoczucie. Nie-

stety żyjemy w strasznie pokręconych 

czasach. Kryzys wartości, autorytetów to 

już nie tylko slogany, ale niestety szara 

rzeczywistość. Jesteśmy społeczeństwem 

obrazu, a nie słowa, brakuje nam czasu, 

ciągle za czymś gonimy nie dla chęci zy-

sku, sławy, władzy czy pieniędzy, ale po 

to by zwyczajnie przeżyć kolejny miesiąc. 

Nie dziwi więc fakt, że to co było ważne  

i święte dla naszych dziadków, ojców i dla 

nas, prawie zupełnie przestało mieć zna-

czenie dla współczesnego młodego czło-

wieka. 

W tym miejscu podniosą się zapew-

ne głosy oburzenia, że to nie prawda, że 

mamy tyle wspaniałych inicjatyw, ruchów 

i stowarzyszeń, począwszy od Dzieci Ma-

ryi i Oazy, a skończywszy na KSM czy 

Eucharystycznym Ruchu Młodych, że nie 

ma powodów do obaw. I pewnie jest w 

tym dużo racji, gdyby nie drobny fakt, że 

to tylko fasada… 
Przypomina mi się w tym miejscu 

fragment Ewangelii o zagubionej owcy. 

Czyż Pan Jezus nie zostawia 99 owiec i 

nie idzie szukać tej 1 zagubionej? Dziś 

sytuacja jest zgoła odmienna. Wydawać 

by się mogło, że nagle zagubiło nam się 
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90% owiec, a tylko 10% jest przy Paste-

rzu. Mniejsza zresztą o proporcje. Wy-

starczy spojrzeć na obraz nędzy i rozpa-

czy katechezy w szkole czy przygotowania 

do sakramentu bierzmowania. Młodzież 

uczęszczająca na katechezę w szkole (w 

większości) ma nikłe pojęcie na temat 

podstawowych prawd wiary, a jej prakty-

kowanie pozostawia wiele do życzenia. 

Ogranicza się w najlepszym wypadku do 

niedzielnej Eucharystii (z musu, bo rodzi-

ce każą), a w najgorszym do odwiedzenia 

Kościoła z okazji czy to świąt, czy innych 

wydarzeń religijnych typu pogrzeb. Jeśli 

już trafią do kościoła to niewiele z tego 

wiedzą, bo praktykowanie kojarzy im się 

głównie z nudą, straconym czasem, smut-

nymi starymi ludźmi i przemądrzałym 

księdzem. Jest to głównie kwestia braku 

wiary, kryzysu wiary w rodzinie, przykła-

du, wychowania, obrazu Kościoła lanso-

wanego w głównych mediach i staczania 

się świata w otchłań nicości i samozagła-

dy. Młodzi ludzie, Ci stojący z dala od 

Kościoła, nie widzą sensu i nie utożsa-

miają się z Kościołem.  

 

Nasza wiara 
 

I tu musimy sami uderzyć się  

w pierś. Czy wierzę? Jaka jest moja wia-

ra? Czy Credo odmawiane co niedzielę 

jest tylko pięknie wyrecytowanym wier-

szykiem, czy podstawą mojego codzien-

nego życia? Jak to jest, że narzekamy na 

młodzież, a sami nie potrafimy dać przy-

kładu. Co to za czasy, że młody człowiek 

śmie zwracać uwagę posuniętej w latach 

pani, która przechodzi przez jezdnię pro-

sto przed nadjeżdżający samochód i to  

w miejscu niedozwolonym, chociaż przej-

ście dla pieszych jest 10 metrów dalej. 

Młody który zwrócił starszej pani uwagę 

otrzymał w podziękowaniu międzynaro-

dowy gest pokoju w postaci wyciągnięte-

go środkowego palca. Bez komentarza… 

Jeśli wierzę to w Kogo? Jeśli idę do Ko-

ścioła, to po co? Jaką mam relację z Tatą? 

Jezusem? Duchem Świętym? A może to 

tylko tradycja, praktykowana przez poko-

lenia, bezrefleksyjna i bez zrozumienia, 

cotygodniowa godzina odstana lub prze-

siedziana. Przybyłem, zobaczyłem, zali-

czyłem i spokój, odfajkowane. Jak spę-

dzam niedzielę? Czytam Pismo Święte? 

Mam lekturę duchową? Czy od rana do 

wieczora karmię się pożywką duchową 

płynącą z kilkuset kanałów TV, albo je-

stem wiernym wyznawcą śląskiej Mekki 

Luty-Maj Przystanek Józefowiec 

M
ło

d
zi

eż
 w

 k
o

śc
ie

le
 



pod nazwą Silesia City 

Center? Zadawać dalej 

pytania? Chyba wystar-

czy. Czym się różnię od 

młodego człowieka? Ano 

tym, że tworzę piękne fasady, złudzenia, 

jestem mistrzem ściemniania, jaki to ja 

jestem wspaniały, niedzielny katolik.  

A młody człowiek jest o niebo ode mnie 

lepszy, bo jest przynajmniej autentyczny  

i nie robi nic na siłę, ani po to, by się ko-

muś przypodobać. Bolesna diagnoza. 

 

Bierzmowanie z indeksem 
 

Drugi obraz – przygotowanie do 

bierzmowania. Wow! Jest dobrze, mamy 

tyle młodych w kościele. Po niedzielnej 

Mszy Świętej o dziwo nie uciekają pierwsi 

tylnymi drzwiami, tylko grzecznie masze-

rują do zakrystii. Po co? Ano po podpis  

w indeksie do bierzmowania. Gdyby nie 

indeks, nie byłoby ich. Przed bierzmowa-

niem przez rok są tak pięknie zaangażo-

wani, po bierzmowaniu odchodzą, by 

wrócić być może dopiero z okazji własne-

go ślubu… Zaprawdę, zdali egzamin  

z dojrzałości… Może zamiast ich przymu-

szać wystarczy zacząć z nimi rozmawiać, 

posłuchać co mają do powiedzenia, po-

starać się ich zrozumieć, zobaczyć kim są 

i skąd przychodzą. Słowa uczą, przykłady 

pociągają… A my tylko skupiamy się na 

słowach, regułkach, pytaniach i odpowie-

dziach, wykutych modlitwach. 

 

Zróbmy coś - wszyscy! 
 

Jak to jest, że Jurek Owsiak jest  

w stanie pociągnąć tylu młodych za sobą? 

Może w tym szaleństwie jest metoda? 

Może czas na zmiany w Kościele? Nie, 

spokojnie, nie chodzi  

o zmianę doktryny. Może 

czas na zmianę formy. Jak 

to jest, że w jednej parafii 

ksiądz szuka ministrantów 

i nie potrafi ich znaleźć, bo nie ma pomy-

słu? Może nie ma pomysłu na siebie  

i swoje kapłaństwo? W innej parafii mini-

stranci walą drzwiami i oknami, garną się 

do służby aż miło patrzeć. Zrozumiał to 

Karol Wojtyła, kiedy stawiał na młodych, 

poświęcał im czas i towarzyszył w proza-

icznych chwilach. On nie tyle głosił Chry-

stusa, co stawał się Jego świadkiem, był 

spójny w słowach i czynach, autentycznie 

zaangażowany i zatroskany. 

 

Pouczająca Apokalipsa 
 

Jeśli chcemy przyciągnąć młodych 

do Kościoła, sami musimy zdać najpierw 

ten egzamin. Musimy zacząć od siebie 

wymagać, musimy się określić, musimy 

być autentycznymi świadkami Ewangelii, 

musimy mieć relację z Bogiem, auten-

tyczną relację z naszym ukochanym Tatą. 

W Apokalipsie św. Jana czytamy: 

„Obyś był zimny albo gorący! Skoro jed-

nak jesteś letni, a nie zimny albo gorący, 

wypluję Cię [zwymiotuję] z moich 

ust” (Ap 3,15b-16). Albo będziemy gorący 

w wierze, żarliwi i autentyczni i będziemy 

świadkami dla młodych, którzy podążą za 

nami, albo będziemy letni i w niedługim 

czasie nasze świątynie staną się jedynie 

religijnym muzeum, dosłownie i w prze-

nośni. Przestańmy więc narzekać na mło-

dzież, bo nie jest dobra ani zła, jest taka 

jak my. Jeśli jej nie ma w Kościele, to mo-

że warto uderzyć się w pierś. Własną! 
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To my pokazujemy 
podstawę wiary 
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Kto ich wykreował? 
Tekst: Piotr Wierzchałek 

N 
o właśnie. Kiedy zastanawiam 

się nad tematem tego numeru: 

Młodzi w Kościele, kojarzą mi 

się dwa różne obrazy młodych w Koście-

le, jakie widuję. Pierwszy: młodzi, którzy 

wiedzą po co tu przychodzą. Oczywiście 

nie są doskonali, ale są świadomi. Umieją 

odpowiedzieć, gdy pyta się ich co im daje 

wiara. Drugi: ludzie młodzi, którzy przy-

chodzą bo muszą… Nie widać na ich twa-

rzach uśmiechu, raczej kpinę. Zwłaszcza, 

gdy stają gromadą w jakimś zakamarku  

i rozmawiają jak na przerwie w szkole, 

czy w pubie. Albo obojętność. Nierzadko 

komórka pod ławką, albo i nawet słu-

chawki na uszach! Prowokacja. I co?  

I nic. Tak –nic! Nic, czyli nicość, pustka. 

Skąd ona się bierze w tych młodych, któ-

rych „Kościół męczy”?  

W ogromnej mierze z 

postawy dorosłych. Mło-

dzież niejako dziedziczy z 

domu brak rozumienia wia-

ry. Gdy syn widzi ojca, któ-

ry nie korzysta z Sakramentów, bo „tacie 

wystarczy, że tylko idzie na mszę”, to lo-

giczne, że w podświadomości koduje się 

synowi postawa: „Spowiedź i Komunia 

nie są konieczne”… A gdy córka obserwu-

je matkę, która po homilii na temat czy-

stego serca kupuje brukowiec i „żywi się” 

plotkami i skandalami, ale „katolickich 

gazet nie lubi, bo zbyt wiele mówią jak 

żyć”, to jasne, że córka nabierze przeko-

nania, iż „kult swoją drogą, a moralność 

swoją drogą”. Czy w takim razie możemy 

się jeszcze dziwić, że mnóstwo młodych 

bez wahania mówi: „Bóg przebacza nawet 

gdy nie żałujemy”?... 

 

Czym skorupka za młodu 
 

Otóż nie możemy się dziwić, bo ci 

młodzi, ale myślący ludzie bystrym okiem 

widzą postawy rodziców: Boga trzeba 

szanować jako ideę i tradycję, ale wolno 

mu stawiać warunki, wykluczać wedle 

uznania. Oczywiście dorośli tego nie mó-

wią wprost, ale pokazują dobitnie swoimi 

zachowaniem, decyzja-

mi… Niestety, rodzice, 

którzy na Chrzcie Św. 

obiecywali dbać o dusze 

swych dzieci, żyją sprzecz-

nościami: „Bóg? Owszem 

jest ważny ale… nie mam czasu. Kocham 

Go ale... nie w pełni ufam. Wymaga, pou-

cza –pomodlę się, ale do spowiedzi nie 

pójdę bo… nie zgadzam się z Kościołem. 

Czytam naukę Kościoła? Nie, jestem do-

brym człowiekiem i na pewno pójdę do 

Nieba, uważam że moje grzechy nie są 

Gdy rozmawia się o młodych, bardzo często można usłyszeć: „Ach, ta dzisiej-
sza młodzież…” albo też „Ja się nie wtrącam, niech sobie robią co chcą, ja już 
trud wychowawczy mam za sobą, teraz koniec”. Nierzadko widać u doro-
słych rozczarowanie, bezsilność lub też maskę obojętności czy relatywizmu… 

Bądźmy mądrymi  
i rozważnymi 

świadkami wiary. 
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ciężkie”. Wystarczy uważnie przeczytać 

powyższe zdania i uczciwie zastanowić 

się: Gdyby ktoś do mnie mówił że wiele 

dla niego znaczę, ale nie poświęcał mi 

zbyt wiele czasu… że mnie kocha, ale mi 

nie ufa… -!? 

 

Gdzie szukać prawdy? 
 

Gdyby ktoś przyznał, że nie zna zbyt 

dobrze mojego stanowiska w danej spra-

wie, ale też nie chciał go 

dobrze poznać, za to chęt-

nie słuchał tych, którzy 

mnie atakują, to czy ja 

uznam to za sprawiedli-

we?... A właśnie tak wielu 

podchodzi do nauki Ko-

ścioła. Wypowiedzi papie-

ży w oryginale nie czytają, ale na intelek-

tualnych buntowników w publicystyce 

mają jednak czas… i twierdzą potem, że 

znają Kościół!... 

A Pismo Święte przestrzega przed 

niefrasobliwością, zatwardziałością itp. 

Ileż tam jest przykładów! Kto nie bierze 

sobie tego do serca, ten błądzi. Przez swo-

je zakłamanie blokuje drogę Bogu. I co?  

I nic: nicość, pustka. Człowiekowi wydaje 

się, że jest blisko Boga, ale jakoś Go nie 

odczuwa… No tak, bo to niemożliwe, by 

Go odczuwać gdy się Go trzyma na dy-

stans. Jeśli jednak się tego prawdziwie 

nie uzna, przychodzi refleksja: „A właści-

wie to po co ja mam się nawet modlić, 

gdy Bóg nie odpowiada?” itd. I kryzys 

wiary postępuje. Powoli, ale konsekwent-

nie (tu – o ironio - konsekwentnie!)  

A dzieci widzą. I zaczynają patrzeć na nas 

„z przymrużeniem oka” – na nas i na wia-

rę, której my nie jesteśmy wierni!… 

Warto dostrzec, że nie tylko oni tracą 

przez nas wiarę, ale i my tracimy na wła-

sne życzenie autorytet! Jakie mają wnio-

ski? -„Gdyby wiara się opłacała, to ojciec 

nie praktykowałby jedynie „na pół gwizd-

ka”, to matka kierowałaby się kościelnymi 

zasadami moralności w swych sprawach  

i upodobaniach, a tak? Widać rezerwę  

w ojcu, obłudę w matce, więc ja wolę szu-

kać innych wartości – takich, które dadzą 

mi oparcie, siłę i mądrość w trudno-

ściach, a nie staną się 

jeszcze kolejną trudno-

ścią!...”. To my, rodzice, 

jesteśmy odpowiedzialni 

za wiarę młodzieży—a 

przez to za jakość Kościo-

ła, dzieje świata itd. Tak, 

my! I może właśnie po-

trzeba nam samym, byśmy odnowili swą 

młodość –młodość duszy, ciała się nie 

da… Jak? Poczytajmy, co do młodych mó-

wili ojcowie wiary, papieże – Jan Paweł 

II, Benedykt XVI. 

 

Konkret 
 

Można zacząć np. od przemówień 

obu papieży podczas Światowych Dni 

Młodzieży i nie traktować ich jak uciążli-

wą tyradę, ale jak życzliwą i mądrą roz-

mowę duchowego ojca z duchowymi 

dziećmi. Czemu nie dostrzec w papieżach 

troski o to, by wiara była nam pomocą  

w życiu, a nie zawadą? No i dlaczego kwe-

stionować ich rozległą wiedzę oraz wielką 

sprawność rozumu? Wystarczy przez 

chwilę popatrzeć na nich z innego punktu 

widzenia; gdybyśmy np. mierzyli ich do-

robek naukowy, to się okaże że są oni wy-

bitnymi profesorami, którzy wiele prze-

10 

Jan Paweł II dzielnie 
walczył z cywilizacją 

śmierci, ukazując 
piękno cywilizacji 

miłości.  



czytali, wiele studio-

wali i wiele odkryli –

„tęgie głowy” nauki. 

A do tego jeszcze 

niemałe uzdolnienia 

artystyczne, teatral-

ne, poetyckie, mu-

zyczne. A nade 

wszystko: Miłość, 

dobroć, wiara –

potężna, autentyczna. 

Perspektywa nadziei i 

radości –w obecności 

Chrystusa. To dopie-

ro ojcowie! I my mie-

libyśmy im nie ufać? 

Pogardzać ich miło-

ścią do nas? Oddać 

rozum i uszy sfrustro-

wanym prorokom 

relatywizmu, którzy zamiast uporządko-

wać swoje własne życie wolą dławić prze-

pływ łaski i mądrości Bożej do nas, śmie-

cąc naszą wyobraźnię ułudą liberalizmu  

i neopogaństwa, sadząc duchowe chwasty 

w naszych sercach poprzez przekonywa-

nie nas że Bóg podlega demokracji? 

 

Dyktatura relatywizmu 
 

Dosyć już tego. Benedykt XVI miał 

odwagę mówić o dyktaturze relatywizmu, 

przeciwstawiać jej skarb miłości, nadziei i 

wiary (to główny trzon programu naucza-

nia jego pontyfikatu). Dziękujmy mu za 

to! Jan Paweł II dzielnie walczył z cywili-

zacją śmierci, ukazując piękno cywilizacji 

miłości. Pamiętamy to? Jeżeli nie wiemy 

co począć z „tą dzisiejszą młodzieżą”, to 

zacznijmy wzorować się na tych, którzy 

dają perspektywy a nie destrukcję, którzy 

gwarancji szukają w Bogu a nie w lu-

dziach i rzeczach… Którzy są jak latarnie 

morskie podczas sztormu propagandy 

sprzeniewierzania się Bogu i jego pra-

wom. Bądźmy „mocni w wierze”, a okaże 

się że zaczynamy być też mocni we wła-

snych sprawach i …w wychowaniu! 

Módlmy się za młodych i błogosław-

my ich (ilu rodziców wypowiada błogosła-

wieństwa nad dziećmi ? A to jest potężna 

ochrona przed złem i przyzywanie obfito-

ści łask dla tego konkretnego człowieka!) 

Poznawajmy patronów młodzieży, jak np. 

św. Jan Bosko i specjalne modlitwy do 

nich w trudnościach. 

Korzystajmy. Uczmy się korzystać ze 

skarbnicy wiary. Wierzmy! Nie słowem 

ale postawą, decyzjami… 

11 Luty-Maj Przystanek Józefowiec 
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K 
ażdy z nas ma jakieś marzenia. 

Małe i duże, realne i „wzięte z 

kosmosu”, skryte na samym 

dnie serca i takie, o których mówimy 

wszystkim wokół. Muszę przyznać, że 

sama ciągle bujam w obłokach. 

Często układamy 

plany jak ma wyglą-

dać nasza przyszłość. 

Może już wyrośliśmy 

z etapu w którym 

spełnieniem marzeń 

było zostanie sławną 

osobą, astronautą, 

księżniczką, policjan-

tem czy strażakiem, 

za to co teraz jest dla 

nas ważne? Chcemy być bogaci, zdrowi, 

wykształceni, podróżować po całym świe-

cie, mieć własny dom, kochającą rodzinę. 

Niby wszystko pięknie, ale czy spełnienie 

tych marzeń da nam szczęście? Czy Bóg 

chce, aby właśnie tak wyglądało nasze 

życie? Czy to nasze powołanie? 

Boży plan może być o wiele ciekaw-

szy niż nasze ludzkie kalkulacje. Boże 

plany na życie każdego z nas nie są czymś 

nierealnym, niewspółczesnym, czy zbyt 

trudnym do zrealizowania. Skoro Pan 

chce dobra każdego człowieka, zna każ-

dego najlepiej i jeśli pragnie naszego 

szczęścia, to czyż 

może się mylić?! 

Khalil Gibran powie-

dział kiedyś bardzo 

mądre słowa: „Wierz 

w marzenia, bo  

w nich ukryte są bra-

my do wieczności.” 

Zgadzam się z nimi. 

Powinniśmy mieć 

aspiracje i dążyć do 

szczęścia. Przecież Bóg nas kocha, nie 

chce dla nas niczego złego! To właśnie 

On pomaga nam osiągać wyznaczone 

cele, a gdy już to się nam uda raduje się 

razem z nami. Marz! Warto marzyć, po-

winno się marzyć! Ale uważaj o czym 

marzysz, bo Twoje marzenia mogą się 

spełnić. 

Mieć, czy być? 
Tekst: Alina Malik 

„Przegrywamy w życiu dlatego, że 
bierzemy tylko pierwszą rzecz, któ-
rej zapragniemy. Najsmutniejsze 
jest to, że to pragnienie jest na ogół 
prawdziwe, ale pod nim jest coś 
więcej. I kiedy zostaniemy tylko 
przy tym pierwszym pragnieniu, 
później możemy pozostać z niczym”  
o. Szustak 

Jeśli ktoś spełnia wszystkie 
nasze marzenia, kolejne 
stają się tylko kaprysami. 
Najpiękniejsze są marzenia 
niezrealizowane, bo to one 
nadają życiu sens.  

Rafał Kosik 



13 

Tekst:  ks. Dariusz Trzaskalik 

Luty-Maj Przystanek Józefowiec 

Obecni w szkole 

W 
racam pamięcią do początku 

2009 roku. W Seminarium 

Duchownym w Katowicach 

od kilku miesięcy byłem osobą odpowie-

dzialną za czasopismo "Nasza Myśl". To 

gazetka klerycka, którą tworzyło kilku 

zapalonych pisarsko kleryków oraz całe 

mnóstwo zaangażowanych w to dzieło 

osób, które prosiliśmy o artykuły. Wła-

śnie wtedy ukazał się numer zatytułowa-

ny "Obecni w szkole", w którym odnosili-

śmy się do naszych praktyk w szkole, od-

bywanych odpowiednio po trzecim i po 

czwartym roku studiów. Pamiętam ile 

kontrowersji wzbudzał temat numeru 

wśród proboszczów i wikarych, którzy 

raczej niezbyt entuzjastycznie wypowia-

dali się na temat młodzieży, którą uczyli 

w szkole. Dziś chciałbym odnieść się do 

tych tez, zamieszczonych przeze mnie we 

wstępie do tamtego numeru. 

 

Czy ksiądz jest potrzebny? 
 

Cztery lata temu napisałem: 

"Czujemy się potrzebni [jako katecheci], 

bo na pierwszy rzut oka widać, że mło-

dzież nie radzi sobie z własną religijno-

ścią". Dziś, po dwóch latach spędzonych 

na katechizowaniu, odnoszę wrażenie, że 

dla wielu moim uczniów nie jestem po-

trzebny w ogóle, ani jako katecheta, ani 

jako ksiądz czy duszpasterz. Potrzebna za 

to jest godzina "luźnej" katechezy, żeby 

ukradkiem odpisać zadanie z matematy-

ki, douczyć się na kartkówkę z angielskie-

go. Z pewnością potrzebą jest bardzo do-

bra ocena z religii, ponieważ ona podnosi 

średnią ocen na świadectwie. Jednak na-

wet i ona nie mobilizuje do jakiegokol-

wiek wysiłku. Problemem staje się posia-

danie zeszytu do religii, już nie wspomi-

nając o regularnym notowaniu. 

 

Wychowawca w wierze? 
 

Napisałem również "naszym zada-

niem jest wychowywać dzieci i młodzież 

w wierze, bo w tym tkwi sens kateche-

zy". To prawda. Jednak naszym uczniom 

brakuje przede wszystkim "dobrego wy-

chowania" z domu. Rodzice chyba nie-

zbyt wiele wymagają od swoich pociech. 

Skoro nawet w liceum trzeba przypomi-

nać o tak podstawowych sprawach jak: 

"nie jemy i nie pijemy na lekcji, nie słu-

chamy muzyki, nie siedzimy tyłem do 

tablicy, nie rozmawiamy między sobą 

Muszę przyznać, że staję z polską młodzieżą w szranki w salce katechetycz-
nej. Tam spotykam tych, których pragnąłbym widzieć w kościele. Ci jednak 
obecni są w szkole, w kościele już nie koniecznie. Zdecydowałem się na auto-
krytykę w tym temacie. Czy słusznie? Oceńcie sami! 
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itd.". Jeśli chodzi o wychowanie w wierze 

to i tu jest problem. Katecheza może ją 

rozwinąć, ale jeśli w domu rodzinnym nie 

ma świadectwa wiary, katecheta nic nie 

wskóra. Jeśli Kościół jest wspólnotą obcą 

młodemu człowiekowi, to i katecheza nie 

przyniesie oczekiwanych owoców. Poni-

żej zamieszczam wynik ankiety przepro-

wadzonej w klasach licealnych. W ankie-

cie wzięło udział 45 uczniów, w wieku od 

16-19 lat: 

Jak często uczestniczysz w niedziel-

nej Eucharystii? 

 Co tydzień: 28% 

 Raz w miesiącu: 4% 

 Tylko w święta: 22% 

 Nie uczestniczę: 13 % 

 

Jak często korzystasz z sakramentu 

Pokuty i Pojednania? 

Co miesiąc: 18% 

Przynajmniej raz w roku: 62% 

Nie korzystam: 15 % 

 

Solidny katecheta 
 

W moich poglądach zagalopowałem 

się trochę, stwierdzając w 2009 r. "chyba 

nie będzie przesadą stwierdzenie, że im 

solidniejsza katecheza w szkole, tym 

więcej młodych w i przy kościele" oraz 

"nieraz widać, jak wielkie owoce przy-

nosi spotkanie z Jezusem w ramach 45-

cio minutowej lekcji religii. Świadczą  

o tym liczne nowe twarze na cotygo-

dniowych Mszach szkolnych". Jak się 

mają te stwierdzenia do realiów, które od 

dwóch lat obserwuję na Józefowcu. Na 

Mszach szkolnych jest coraz mniej dzieci. 

Niekiedy można ich policzyć na palcach 

jednej ręki. Dochodzi do paradoksu, że 

więcej dzieci mamy w prezbiterium 

(ministranci) niż na kościele. Czy może-

my wyciągnąć wniosek, że nie zdaliśmy 

egzaminu jako katecheci? 

 

Uszczypliwość czy atak? 
 

"Nie mogą nas zrażać uszczypliwo-

ści pod adresem Kościoła tych, którzy  

o Kościele dopiero zdobywają wiedzę". 

Gdyby to były tylko uszczypliwości, które 

wynikają z niewiedzy czy z braku zrozu-

mienia? Współczesna młodzież atakuje 

Kościół, kapłanów, samych wiernych, 

podpierając się newsami i tezami lanso-

wanymi w laickich portalach interneto-

wych. Jest to źródło często fałszywych 

oskarżeń pod adresem Kościoła. Chociaż 

połowa moich ankietowanych deklaruje 

zaufanie do księży (49%), to w tak funda-

mentalnych sprawach jak chociażby 

ochrona życia, w większości nie podziela-

ją oni poglądów Kościoła, chociaż zostały 

im one wielokrotnie przedstawione: 

 

Czy podzielasz poglądy Kościoła do-

tyczące aborcji? 

tak: 36% 

nie: 40% 

nie mam zdania: 24% 

 

Muszę również przyznać, że proble-

my z którymi się borykamy jako kateche-

ci, nie są wcale obce innym nauczycie-

lom. Być dzisiaj nauczycielem to napraw-

dę ciężki kawałek chleba. Czy są jednak 

jakieś plusy? Owszem, cała masa, ale to 

materiał na osobny artykuł. 
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I co z tą młodzieżą? 
Tekst: ks. Marcin Leszczyński 

Luty-Maj Przystanek Józefowiec 

A 
 z młodzieżą wszystko w porząd-

ku. Takie jest moje zdanie. I iry-

tuje mnie bardzo, kiedy ktoś na-

rzeka na młodzież uogólniając, wyrządza-

jąc tym samym krzywdę młodym lu-

dziom. Zdaję sobie świetnie sprawę, że 

często słyszymy różne, niezbyt miłe histo-

rie, których bohaterami są młodzi ludzie, 

ale pamiętajmy, że zło zawsze krzyczy i 

 domaga się, aby 

poświęcić mu 

sporo uwagi. 

A co z do-

brem? A dobro 

rozlewa się wśród 

młodzieży. Nawet 

jeśli jedna osoba 

na dziesięć obec-

nych zdziała coś, 

co jest w porządku, to dobro to rozleje się 

po tych co obok, a nawet i poza. Takie 

jest moje zdanie. A skąd takowe? Bo 

przyszło mi  w poprzednich parafiach 

pracować z młodzieżą (mimo iż to nie 

moja mocna strona). I nie zawiodłem się. 

Oczywiście, były takie sytuacje, które wy-

magały ostrej, zdecydowanej reakcji, ale 

były to sytuacje sporadyczne. 

  

Spotkanie na katechezie 
  

Najwięcej czasu zajmowała praca  

z młodymi ludźmi w szkole na katechezie. 

Cenię sobie ten czas. Nie tylko oni czegoś 

się nauczyli – ja również. Każda szkoła 

ma swój specyficzny klimat, w której wy-

czuwa się „konkretne” nastawienie do 

katechezy (pozytywne bądź negatywne). 

Znamienne też jest to, w jakim regionie 

jest placówka (inne podejście na północy 

śląska a zupełnie inne tuż przy czeskiej 

granicy). Niekiedy nawet w ramach jed-

nej szkoły, na tym samym poziomie  

w dwóch różnych klasach, katechizacja 

może przebiegać 

odmiennie. Waż-

ne jest podejście 

młodych osób 

d o …  ż y c i a . 

Świetnym przy-

kładem była jed-

na ze szkół na 

południu nasze-

go regionu – 

zespół szkół. Uczyłem tam klasy licealne  

i techniczne. Gdzie lepiej mi się pracowa-

ło? W jakich klasach miałem lepszy kon-

takt z młodzieżą? Oczywiście, że w… 

technikum. Co za tym stało? No właśnie 

ich podejście do życia. W większości ucz-

niowie ci pochodzili z małych miejscowo-

ści, wsi położonych na obrzeżach wielkie-

go miasta, w którym znajdowała się szko-

ła. To ludzie, którzy już byli nauczeni pra-

cy (przy domowych gospodarstwach,  

w polu). To ludzie, którzy żyli także swoją 

parafią i jej sprawami. Natomiast młode 

osoby w klasach licealnych pochodziły  

z „blokowisk” z centrum miasta. Nie 

twierdzę tym samym, że młodzież z mia-
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sta jest gorsza. Nie. Ja po prostu zauwa-

żam różnice w kontakcie z nimi podczas 

katechezy. Mimo wszystko czas pracy  

w szkole z młodymi osobami był czasem 

dobrym dla mnie, i jak ufam, dla nich 

także. Błądzi ten, kto uważa, że młode 

osoby są już przygotowane do życia, za-

hartowane doświadczeniami i silne  

w działaniu. Nie jest tak. Oj nie. Ile to 

razy bywało, że po lekcji podchodził mło-

dy chłopak, uważany za twardziela i za-

czynał rozmowę: „Księdzu, co ja mam 

robić?”. Celowo podaję przykład chłopa-

ka, bo nie było to codziennością. Z dziew-

czętami jest inaczej. Są bardziej otwarte i 

częściej proszą o pomoc. Taka ich natura. 

Moje sukcesy w pracy z młodzieżą? 

To, że się otworzyli, dzielili swoimi pro-

blemami, że zaufali… Z wieloma z nich do 

dzisiaj utrzymuję kontakty, a niejedno-

krotnie spotykam się, gdy tylko nadarzy 

się okazja. Są też i takie miłe chwile, jak 

nieprzewidziane spotkania. 

 

Z życia 
 

Przykład? Proszę bardzo. W pewne 

lipcowe południe, czekając na katowickim 

peronie aż mój pociąg podjedzie, zaczepia 

mnie młody mężczyzna, z trzydniowym 

zarostem, trzymając dziewczynę za rękę  

i mówi: „No witam serdecznie księdza! 

Długo się nie widzieliśmy. Co dobrego 

słychać? A to moja narzeczona – Ania. 

Ach, te katechezy z księdzem – do dzisiaj 

je pamiętam”. Natomiast jeszcze milszym 

zaskoczeniem dla mnie był telefon, póź-

nym wieczorem na parafię. Podnoszę słu-

chawkę i słyszę: „Szczęść Boże. Tu Sylwia 

z III D. Pamięta mnie ksiądz. Mam proś-

bę. Czy zechciałby ksiądz udzielić mnie i 

mojemu narzeczonemu ślubu?”. Jak tu-

nie kochać tej naszej młodzieży? 

 

Z parafii 
 

Praca z młodymi ludźmi to nie tylko 

katecheza. To także spotkania formacyjne 

przy parafii. Młodzież zawsze mocno się 

angażuje w jej życie – co również widać  

w naszej parafii. Kilka tygodni temu mło-

dzież klas gimnazjalnych otrzymała z rąk 

Księdza Arcybiskupa Damiana sakrament 

bierzmowania. To również był czas inten-

sywnej formacji tych osób. Kilka miesięcy 

regularnych spotkań, Mszy św. konferen-

cji, kierownictwa duchowego. Wspaniały, 

chociaż wyczerpujący czas. I szczerze 

przyznam się w tym miejscu – gdyby nie 

zaangażowanie animatorów w prowadze-

nie grup dla kandydatów – nie dałbym 

samemu rady poprowadzić tego wielkiego 

dzieła. To właśnie dzięki zaangażowaniu 

tych młodych animatorów, nasi gimna-

zjaliści zostali dobrze przygotowani do 

godnego przyjęcia tego sakramentu. Ko-

chani animatorzy – jesteście wielcy! 

Także same spotkania z kandydata-

mi były możliwością bezpośrednich roz-

mów, nakierowywania na właściwe drogi, 

pomocy w podjęciu decyzji. I znowu 

śmiem stwierdzić, że młodzież gimnazjal-

na również nie zawiodła. Chociaż z po-

czątku nie było lekko, to po paru miesią-

cach zaufanie do siebie było obopólne.  

Podsumowując: mamy dobrą mło-

dzież. Nie spychajmy jej do jednego wor-

ka z podpisem młodzi gniewni. Oni po-

trzebują naszego wsparcia, oni chcą, aby 

im zaufać i chcą, abyśmy i my im zaufali… 

Droga młodzieży, dobrze, że jesteście!  
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Młodzież – niewygodne  
pytania? 
Tekst:  Maciej Bujoczek 

O 
becnie wielokrotnie można usły-

szeć co się dzieje z tymi młody-

mi? Gdzie ich wychowanie? Cze-

go uczą ich w domu? Ogólnie rzecz biorąc 

można by na nich wszystkie psy powiesić, 

bo przecież za naszej młodości to się star-

szych szanowało, bo 

czerpało się z nich przy-

kład, a teraz to smarka-

cze pozwalają sobie na 

wszystko i nikim się nie 

przejmują. Ciekawe - 

nieprawdaż ? A może 

należałoby się zastano-

wić, czy aby ta młodzież 

nie jest taka z naszej wi-

ny? Mamy być dla nich 

wzorem do naśladowania 

– no to jesteśmy.  

Ta młodzież nas obser-

wuje i postępuje dokład-

nie według pokazywanego jej przez nas 

wzorca… 

 

Z naszego podwórka 
 

Rozejrzyjmy się po najbliższej okoli-

cy – po Józefowcu. Plac zabaw przy Mi-

kusińskiego (na górce), przy każdym wej-

ściu tablica informująca o zakazie wpro-

wadzania psów, a my co? Wielu miesz-

kańców Józefowca właśnie tam wypro-

wadza swoich pupili – właśnie ten kawa-

łek zieleni, przeznaczonej do zabawy dla 

najmłodszych i tych trochę starszych 

upodobali sobie, niektórzy właściciele 

psów. Z całą pewnością wielu z nich się 

oburzy, bo przecież wyprowadzali tam 

psy kiedy zakazu nie było, a ten jest tylko 

ograniczeniem ich wolno-

ści. Jednak prawda jest ta-

ka, że znaki postawiono, 

ponieważ wcześniej nikt nie 

przejmował się oznakowa-

niem „Plac Zabaw” - a to już 

samo przez się powinno 

dawać do zrozumienia, że 

teren ten nie jest przezna-

czony do tego, aby wszyst-

kie okoliczne psy załatwiały 

tam swoje potrzeby fizjolo-

giczne. 

Czyli to jednak MY dorośli 

pokazujemy obecnej mło-

dzieży, że zakazy są, ale tylko tak sobie, 

bo my wiemy lepiej i będziemy robić jak 

nam wygodnie, bo przecież nasz pies jest 

ważniejszy niż dzieci czy wnuki współ-

mieszkańców osiedla. 

A co z szacunkiem, czy to aby nie 

powinno działać w dwie strony? Także 

młodzieży należy się szacunek z naszej 

strony, im również przysługuje prawo do 

poszanowania ich godności – te małolaty 

też są ludźmi, a za lat parę czy paręnaście 

to ONI będą przykładem dla kolejnych 
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pokoleń, a nauczą ich tego czego nauczyli 

się od NAS. 

Spójrzmy na problem w środkach 

komunikacji – prosta czynność jak wysia-

danie i wsiadanie, szczególnie wsiadanie 

osób starszych. Regułą jest, że wpierw się 

wysiada, a później wsiada – problem po-

wstaje, gdy na przystanku oczekują osoby 

starsze, które gdy tylko otworzą się drzwi, 

za wszelką cenę, nawet tratując innych 

wpychają się do pojazdu, nie pozwalając 

nikomu wysiąść, no bo przecież IM z racji 

wieku się wszystko należy. Kolejny raz 

pokazujemy młodym, że mamy ich w głę-

bokiej pogardzie, bo przecież MY... 

 

Świetny wzór do naśladowania  
 

 Podobnie sytuacja przedstawia się 

przy wchodzeniu do sklepu – szczególnie 

gdy drzwi nie otwierają się automatycz-

nie. Wielokrotnie obser-

wowałem starsze osoby, 

które wchodziły, gdy 

ktoś młody wychodząc 

otwierał drzwi, Jeszcze 

to stwierdzenie - 

„poczekaj szczeniaku, ja już jestem stara 

to należy mi ustąpić”, a zasada nadal jest 

taka sama jak w komunikacji miejskiej 

wpierw wyjść potem wejść – i tu nie ma 

miejsca na odstępstwa norma jest normą, 

a jak ktoś uparcie będzie ją łamał, to po-

kazuje młodzieży, że już nawet zasady 

zwyczajowe nie obowiązują. 

 Jest też taka dziwna tendencja do 

przepychania się między regałami, szcze-

gólnie właśnie dotyczy to osób starszych  

i tu drobne odstępstwo, w tym jednym 

przypadku słowo „przepraszam” nie jest 

stosowane nie tylko w stosunku do mło-

dzieży, ale do każdego. Czy to taki wielki 

wstyd powiedzieć przepraszam, gdy chce 

się kogoś ominąć, przecież człowiek oglą-

dający jakiś produkt nie ma oczu wokół 

głowy, żeby zauważyć, że ktoś nie może 

przejść, poza tym osoba kupująca kon-

centruje uwagę na tym co ma zamiar wło-

żyć do koszyka, a nie zajmuje się obser-

wowaniem ruchu innych kupujących. To 

jest albo przerośnięta duma albo brak 

wychowania, a może zwykły brak szacun-

ku dla innych.   

My przecież miłujemy naszych bliź-

nich – w kościele, w czasie mszy, przy 

spowiedzi, przy codziennej modlitwie, ale 

tak na co dzień to każdy musi pokazać, że 

jest lepszy, że to JEMU właśnie należy się 

najwięcej szacunku, to JEGO trzeba zau-

ważać, to JĄ trzeba przepuścić  

w drzwiach – i co jeszcze – może każemy 

tym małolatom kłaniać 

się wszystkim starszym 

w pas – absurd.  

 

Młodzież jest normalna 

– są tacy sami jak my 

kiedyś, tylko my już pozapominaliśmy 

jacy byliśmy, jak to o NAS mówiono: 

„Cóż to teraz jest za młodzież? Co z nich 

wyrośnie?” 

 

 

 

I co wyrosło ? 

Czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość 
trąci 
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Kim jest dziś dla nas „święty”? Tyl-

ko postacią z figury – spoglądającą 

z wysoka, podziwianą, ale i trochę 

niedostępną? 

 Wyznając wiarę w „świętych obco-

wanie” uznajemy jednoznacznie, że świę-

ty nie jest kimś niedostępnym – wręcz 

przeciwnie. Figury, obrazki, ikony, żywo-

ty spisane czy sfilmowane są jak okno, 

przez które widzimy życie świętego – to, 

które spędził na ziemi, ale i do pewnego 

stopnia także to, którym on żyje teraz. 

Spójrzmy przez to okno, aby zaprzyjaźnić 

się ze świętym, aby on pomógł nam na-

śladować Jezusa. Święty to ktoś, kto żyje 

pełnią życia i pragnie nas prowadzić ku 

tej pełni. Święty jest świadkiem wiary – 

całym  sobą  świadczącym  o  tym,  że  

JEZUS ŻYJE. 

A może łatwiej o świadectwo wiary 

było w minionych wiekach? Pierwsi 

chrześcijanie, rycerze walczący w 

imię Chrystusa… 

 Nasz wiek XXI, tak jak i niejeden 

poprzedni, przypomina czasy pierwszych 

chrześcijan. Wiara jest eliminowana nie 

tylko z przestrzeni publicznej, ale także z 

życia prywatnego ludzi. Wielu chrześcijan 

jest mordowanych z nienawiści do wiary  

i moralności. Nie trzeba jednak być bez-

pośrednio narażonym na śmierć męczeń-

ską, by zostać świadkiem wiary. Codzien-

ne ciche, proste, pokorne życie wiarą, 

nadzieją i miłością – to bardzo wymowne 

świadectwo chrześcijańskie, W życiu co-

dziennym musimy być również rycerzami 

walczącymi w imię Chrystusa; walczący-

mi przede wszystkim ze złem w nas, z 

naszymi własnymi słabościami i wadami. 

Tę walkę musi podjąć każdy i w niej wy-

trwać – wtedy świadectwo wiary okaże 

się autentyczne i heroiczne. 

Świadkowie wiary 
Z Markiem Pawłem Tomaszewskim rozmawiała Ewa Dyl 

Marek Paweł Tomaszewski, rocznik 1982 r., teolog, autor książek o świętych 

i świadkach wiary, publikuje m. in. W „Katechecie” i „Niedzieli”. 

Prowadzi blog o Świętych i świętości www.marek-p-t.blogspot.com 
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Papież Jan Paweł II, beatyfikując  

w 1987 r. Karolinę Kózkównę mó-

wił, że święci są potrzebni po to, 

aby nas zawstydzić. Że czasem jest 

konieczny taki zbawczy wstyd, aby 

odkryć na nowo w sobie właściwą 

hierarchię wartości. Po co jeszcze 

potrzebujemy świętych? 

 Święci żyjąc na ziemi przeżywali to 

samo, co każdy z nas. Te same sukcesy  

i porażki, radości i smutki, takie same 

problemy… Dlatego dana nam jest tak 

ogromna różnorodność świętych i świad-

ków wiary, aby każdy z nas odkrył, że 

ktoś przed nami przeżył 

to, co my teraz, że wyszedł 

z podobnych problemów i 

dramatów, że zwyciężył w 

podobnej walce… Błogo-

sławiony Karol de Fou-

cauld stwierdził, że święci 

są nam potrzebni na tyle, 

na ile mogą nam pomóc w naśladowaniu 

Jezusa, naszego jedynego wzoru. Święci 

są także po to, by poprzez ich życie jesz-

cze bardziej dostrzegać łaski i cuda jakich 

Stwórca wciąż dokonuje w życiu człowie-

ka. 

Jak mówić młodym ludziom o ich 

powołaniu do świętości? 

 Młodość jest pełna pragnień i ma-

rzeń. Powołanie do świętości nie przekre-

śla marzeń i pragnień, lecz je wypełnia. 

Jedną z możliwości mówienia młodym  

o świętości jest wyjście właśnie od tego,  

o czym oni sami marzą, czego pragną…

Niespokojne jest serce człowieka dopóki 

nie spocznie w Bogu – mówi św. Augu-

styn – dlatego trzeba pomóc odkryć mło-

demu człowieku pragnienie świętości  

i marzenie o Bogu, nawet jeśli dotychczas 

o Nim nie myślał. Powołanie do świętości 

jest wezwaniem do wypełnienia marzeń  

i pragnień szczęściem, którego pełnią jest 

świętość. 

Rób karierę, pieniądze, baw się – 

zostaw Boga na potem, nawrócisz 

się na starość. Oto „dobre” rady 

nowoczesnego świata dla młodego 

człowieka. Demagogia sprytna, ale 

słaba, bo młodych świadków wiary 

przybywa… 

 Głębsza wymowa tej 

„dobrej rady” jest mniej wię-

cej taka: radź sobie, dopóki 

możesz. Nie licz na Boga, je-

steś zdany sam na siebie. 

Współczesny świat narzuca 

młodym ludziom takie myśle-

nie. Tylko co, gdy już nie będziesz miał 

siły? Może nie będziesz w stanie nawet 

przypomnieć sobie, że kiedyś chciałeś się 

nawrócić? Może nie zdążysz? Tymczasem 

Ewangelia nie oznacza zakazu zabawy  

i robienia kariery – pod warunkiem, że 

kariera i zabawa nie oznacza zakazu życia 

Ewangelią ze wszystkimi jej zasadami. 

Młodych świadków wiary wciąż przyby-

wa, bo widzą oni, że świat zachęcający do 

kariery i zabawy poza Ewangelią nie jest 

nowoczesny. Nowoczesny jest świat No-

wego Przymierza, które jest wciąż nie-

zmienne. To właśnie udowadnia wciąż 

powiększająca się liczba młodych świad-

ków wiary. 
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W gościnie u Pana Boga 
Tekst: Anna Syrkiewicz 

J 
ak wiecie Pan Bóg ma tutaj na Zie-

mi swój Dom – to kościół, do któ-

rego każdy z Was może na chwilę 

wejść, porozmawiać w modlitwie z Nim, 

Jezusem czy Matką Bożą. 

Wszystkie kościoły są różne – duże  

i małe, drewniane i murowane. Na pew-

no każdy z nich ma wysoką wieżę – 

dzwonnicę uwieńczoną krzyżem, okna  

z witrażami, duże drzwi główne i czasem 

boczne… a wewnątrz – Prezbiterium  

z tabernakulum, konfesjonały, obrazy  

i figury z postaciami świętych, ławki, or-

gany na balkonie zwanym chórem, bocz-

ne kapliczki, świeczniki z zapalonymi 

świecami, chrzcielnicę i bukiety kwiatów. 

W czasie naszej wycieczki, moi przy-

jaciele pomogą Wam zrozumieć co ozna-

czają te symbole kościelne, czasem o bar-

dzo trudnych nazwach. 

Dorotka, Weronika, Tomek i Gosia 

mieszkają na Józefowu, gdzie jedną  

z najstarszych, najpiękniejszych i chociaż 

już nie największych budowli jest kościół 

parafialny św. Józefa Robotnika. 

 

Święte zasady 
 

Było sobotnie słoneczne przedpołu-

dnie, gdy dzieci wybrały się na wyciecz-

kę… Nagle Dorotkę zaciekawiły bijące na 

wieży dzwony. Weronika wyjaśniła, że 

biją podczas pogrzebów, ślubów, przed 

mszą świętą czy nabożeństwem – zapra-

szając swoim głosem na spotkanie z Pa-

nem Bogiem. Gosia dodała, że każdy  

z nich może mieć nadane imię świętego. 

Tomek zaproponował, aby zajrzeć do 

środka, bo drzwi kościoła są otwarte. Do 

kościoła dzieci weszły przez główne drzwi 

i znalazły się w przedsionku, a następnie 

minęły drugie drzwi, przy których 

umieszczono kropielnice ze święconą 

wodą. Dzieci zanurzyły prawe dłonie  

i uczyniły znak krzyża. Oznacza to, że 

jesteśmy dziećmi bożymi przez Sakra-

ment Chrztu Świętego. We wnętrzu pa-

Witam Was Drogie Dzieci. Miło mi, że ponownie odwiedzacie Kącik Małego 
Apostoła. Dziś pragnę zabrać Was na wycieczkę wraz z moimi małymi przyja-
ciółmi – Dorotką, Weroniką, Tomkiem i Gosią do Niezwykłego Domu, w któ-
rym mieszka Pan Bóg. 
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nowała cisza. Teraz musimy zachowywać 

się bardzo cichutko, żeby nie przeszka-

dzać inny ludziom, którzy modlą się 

przed Najświętszym Sakramentem…to 

święte miejsce, do którego wszyscy przy-

chodzą się modlić - dodała Gosia. Bardzo 

przejęta wycieczką Dorotka stwierdziła, 

że tu nasi rodzice brali ślub, my zostali-

śmy ochrzczeni i przyjęliśmy Pana Jezusa 

w I Komunii Świętej. 

 

Cudowne i piękne 
 

Dzieci podziwiały witraże, przez któ-

re wiosenne słonko oświetlało im wnętrze 

kościoła. Dostrzegły na nich postaci: św. 

Józefa, św. Franciszka, św. Stanisława 

Kostki i św. Antoniego. Z łatwością roz-

poznały figury świętych, którzy stanowią 

dla wszystkich nas wzór do naśladowania 

i są naszymi patronami, a następnie skie-

rowały się do kaplicy z Najświętszym Sa-

kramentem. Przyklęknęły i pozdrowiły 

Pana Jezusa słowami „Niech będzie po-

chwalony Przenajświętszy Sakrament”, 

oddając w ten sposób cześć należną Bogu. 

Dorotka zaciekawiona wnętrzem 

kościoła, zauważyła po prawej stronie 

chrzcielnicę… czy w niej też jest woda 

święcona i co oznacza słowo chrzcielnica 

– dodała. Małgosia wyjaśniła, że jest to 

kamienna misa z wodą święconą używaną 

do chrztów, a woda jest dla chrześcijan 

symbolem nowego życia, jakie otrzymuje-

my na chrzcie. Najważniejszym miejscem 

w kościele jest Prezbiterium z tabernaku-

lum i ołtarzem – dodał Tomek.. Taberna-

kulum z wieczną lampką przypomina 

nam o obecności w kościele Pana Jezusa, 

ukrytego w Przenajświętszym Sakramen-

cie, a ołtarz to stół pięknie przyozdobiony 

białym obrusem, kwiatami i świecami, 

przy którym kapłan odprawia Mszę świę-

tą, na pamiątkę ostatniej wieczerzy. Wo-

kół ołtarza gromadzą się wierni, przycho-

dzą „w gościnę” tak, jak dawno temu lu-



23 Luty-Maj Przystanek Józefowiec 

dzie i apostołowie gromadzili się wokół 

Pana Jezusa. Obok jest ambona, z której 

kapłan głosi Słowo Boże. Przy ołtarzu jest 

też duża świeca zwana paschałem i krzyż, 

który przypomina nam o Jezusie, o Jego 

śmierci i zmartwychwstaniu – dodała 

Gosia. Dorotka z zaciekawieniem słucha-

ła młodych przewodników, więc poprosi-

ła Gosię, aby wyjaśniła jej co oznaczają te 

dziwne literki, cyfry i krzyż na paschale. 

Litery oznaczają, że Jezus Chrystus jest 

Alfą i Omegą – początkiem i końcem 

wszystkiego, a cyfry oznaczają rok, w któ-

rym na Wielkanoc jest zapalana nowa 

świeca. 

 

Ukryte tajemnice 
 

Dzieci postanowiły po cichutku 

przejść się bocznymi nawami kościoła. 

Przechodząc przez środek przyklęknęły 

przed tabernakulum, aby wyrazić swoją 

miłość i wiarę w Jezusa. 

Spacerując bocznymi na-

wami, mijały konfesjonały, 

a nad nimi wiszące stacje 

Drogi Krzyżowej. Każdy 

obraz to kolejna stacja 

drogi, jaką przeszedł Pan 

Jezus idąc z krzyżem na 

Golgotę, aby umrzeć za 

ludzkie grzechy i zmar-

twychwstać. Dorotka co 

jakiś czas zaglądała do 

konfesjonałów, szukając  

w nich Pana Jezusa. Dla-

czego szukasz w konfesjo-

nałach Pana Jezusa? – 

zapytała Dorotkę Weroni-

ka. Bo tam Pan Jezus od-

puszcza ludziom grzechy…

odparła Dorotka. Owszem, Pan Jezus 

przebacza ludziom, ale czyni to przez ka-

płana – wyjaśniła Weronika. 

Nagle w ciszy kościoła, rozbrzmiała 

piękna sakralna muzyka. To pan Piotr, 

nasz organista przygotowywał nowe pie-

śni kościelne na wieczorną mszę świętą. 

 

Grajmy Panu 
 

Na dzieciach muzyka organowa zro-

biła ogromne wrażenie. Zaproszone przez 

pana Piotra, pobiegły na chór. Najczę-

ściej organy umieszczone są na chórze  

i korzysta się z nich podczas poważnych  

i radosnych uroczystości liturgicznych. 

Również chórze, czyli balkonie z tyłu, nad 

głównym wejściem śpiewa chór parafial-

ny, podczas szczególnie uroczystych na-

bożeństw – wyjaśnił dzieciom pan orga-

nista. 

I tutaj kończy się wycieczka moich 

małych przyjaciół: 

Dorotki, Weroniki, 

Tomka i Gosi po ko-

ściele św. Józefa Ro-

botnika w Józefowu. 

Dobrze by było, gdy-

byście i wy ze swoimi 

bliskimi lub kolega-

mi wybrali się na 

zwiedzania swojego 

kościoła parafialne-

go. Myślę, że po ta-

kiej wycieczce, gdy 

sami lepiej poznacie 

Dom, w którym 

mieszka Pan Bóg, 

częściej będziecie do 

Niego przychodzić 

„w gościnę”. 

K
ą

ci
k

 m
a

łe
g

o
 a

po
st

o
ła

 

Na koniec chcę się podzielić z 
Wami modlitwą, którą może-
cie odmawiać po przyjściu do 
kościoła: 
 
Dobry Boże, Ty miłujesz każdego 

człowieka i pragniesz, abyśmy 
byli szczęśliwi. Przychodzimy do 

tej świątyni, aby przebywać z 
Tobą: pragniemy powierzyć Ci 
wszystko, co nas smuci i co nas 

raduje. Prosimy Cię, daj nam siłę, 
abyśmy byli Twoimi dziećmi. Ob-
darz nas łaską zdrowia, abyśmy 
każdego dnia mogli się cieszyć 

światem i poznawać go. Daj nam 
miłość, abyśmy mogli innym opo-
wiadać o Tobie. Pozwól nam być 

szczęśliwymi w Twojej obecności. 
Amen. 
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Opracowanie : Marian Franke 

STYCZEŃ 
 

Chrzty: 

 

 Chmielewska Marta, Dworniczak Małgo-

rzata, Rosół Zuzanna 

 

Urodziny: 

 

 Pankiewicz Jan (60 l.), Pysik Henrietta 

(88 l.), Wodecka Kamila (21 l.), Eszyk 

Jan (80 l.), Jwaszkiewicz Dominik (18 l.), 

Morawiec Damian (50 l.), Weronika Ma-

dejska (102 l.), Willim Krzysztof (60 l.), 

Kapica Piotr (20 l.), Kasztalska Karolina 

(18 l.), Szot Mateusz (18 l.), Bielewicz 

Halina  (65 l.),  Ks.  Walaszek  Łukasz  

(29 l.), Bacher Marta (90 l.), Żemła Woj-

ciech (18 l.) 

 

Rocznice ślubów: 

 

Sylwia i Bronisław Kolasiński (55 r. śl.), 

Genowefa Eugeniusz Zdziebko (62 r. śl.), 

Dorota i Jacek Żemła (30 r. śl.), Jolanta i 

Leonard Nowara (32 r. śl.) 

 

Pogrzeby: 

 

 Kristof Willibert (68 l.),   Trzos  Maria 

(81 l.), Wyględacz Maria (89 l.), Szyma-

nek Stanisław  (74 l.),  Morawiec Piotr 

(50 l.), Siedlecka Alicja (76 l.), Kosok 

Adela (81 l.), Giernacki Roman (55 l.), 

Wesoła Jadwiga (71 l.), Degórska Małgo-

rzata (75 l.), Tobiasz  Michał  (92 l.), 

Grzegorzyca Jadwiga  (78 l.),   Matusz-

czak   Zygmunt   (87 l.),   Kędziora Elżbie-

ta  (68 l.), Bury Jan (59 l.), Duch Janina  

(69 l.), Ziubińska  Anna (62 l.),  Wawrzy-

nek  Aniela  (85 l.),  Łabońska  Janina  

(98 l.), Kałańczyńska Edeltrauda (70 l.), 

Koj Edward (79 l.),  

Gardawski Andrzej (61 l.),Kania Iwona 

(52 l.), 

 

 

LUTY 
 

Chrzty:  

 

Bąk Natalia, Kurc Natalia, Domnołowska 

Zuzanna, Szukała Nataniel 

 

Urodziny:  

 

Todorski Paweł (11 l.), Wierzchałek Ewa 

(65 l.), Wierzchałek Hanna (30 l.), Wierz-

chałek Piotr (33 l.), Gryglaszewski Piotr 

(10 l.), Wojnarski Tadeusz (70 l.), Woj-

narska Władysława (75 l.), Gracka Elżbie-

ta (70 l.) 

 

Rocznice ślubów: 

 

 Elżbieta i Stefan Gawor (47 r. śl.), Halina 

i Józef Dąbrowski (50 r. śl.) 

 

Z kancelarii 
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Pogrzeby:  

 

Korczyk Franciszek (71 l.), Surówka Leo-

narda (84 l.), Łozowska Barbara (87 l.), 

Pastuszka Lucjan (75 l.), Pawlik Stefan 

(65 l.),Weidemann Łucja (86 l.), Syrek 

Aniela (83 l.), Sadowski Jan (84 l.), Kri-

gar Henryk (72 l.), Wójcik Zenon (76 l.), 

Śmiatacz Jadwiga (88 l.), Rudziński Raj-

nold (75 l.), Peterko Edward (55 l.), Szyja 

Adolf (76 l.), Zagórski Sylwester (79 l.), 

Kasza Eugenia (90 l.), Dobroś Jan (77 l.),, 

Kowalczyk Wiesława (68 l.), Czerny Mał-

gorzata (83 l.), Niemiec-Żelazna Halina 

(59 l.), Kaczmarska Jadwiga (76 l.), 

Kwiatkowski Jan (83 l.), Budniok Jadwi-

ga (73 l.) 

 

 

MARZEC 
 

Chrzty: 

 

 Myśliwiec, Wiktoria, Jakimowicz Niko-

dem, Jamróg Martin, Kolenda Milena, 

Wołoszyn Emilia, Młyński Jakub, Rze-

szutek Jan, Szewczyk Magdalena 

 

Urodziny: 

 

 Todorski Marek (13 l.), Moczek Barbara 

(21 l.), Moczygęba Adelajda (83 l.),  

Ks. Drożdż Zenon (58 l.), Makula Tomasz 

(43 l.), Golec Agata (70 l.), Ks. Schittko 

Reinhard (70 l.), Ziarko Genowefa (85 l.), 

Pala  Marcel  (18 l.),  Nowara   Matylda  

(1 l.), Nowara Jolanta (58 l.), Nowara 

Marek (27 l.), Gałach Helena (73 l.), So-

banek Adrian (10 l.), Cmoczek Monika 

(18 l.) 

Rocznice ślubów:  

 

Katarzyna i Jerzy Soboń (20 r. śl.),  

Barbara i Tomasz Kolasa (50 r. śl.) 

 

Pogrzeby: 

 

 Widera Wacław (80 l.), Hutka Leszek 

(66 l.), Biskup Piotr (55 l.), Ogrodowczyk 

Leszek (61 l.), Ochmann-Czubek Maria 

(77 l.), Słomiński Stanisław (72 l.), Kula 

Tadeusz (81 l.), Brudna Jadwiga (83 l.), 

Chorąży Marian (70 l.), Musioł Antoni 

(77 l.),, Morcinek Klara (93 l.), Kuchar-

czyk Maria (66 l.), Jaros Łucja (0 l.), Ka-

bocik Józef (81 l.), Rojek Mariusz (34 l.), 

Persich Alfred (90 l.) 

 

 

KWIECIEŃ 
 

Chrzty: 

 

 Genc Jakub, Kurzydło Michał,Białowąs 

Igor, Musiał Dominik, Przygoda Zofia 

 

Urodziny: 

 

 Pucka Hanna (50 l.), Mida Marek (50 l.), 

Makowska Barbara (70 l.), Kubiak Maria 

(80 l.), Mrzyczek Maria (85 l.), Lindner 

Irena (80 l.), Grządziel Klara (70 l.), Sta-

siak Zygmunt  (78 l.),  Padoł Zbigniew 

(75 l.), Sobanek Urszula (76 l.), Ks. Olszar 

Henryk (56 l.), 

 

 

 

 

 

Z 
ka
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Rocznice ślubów:  

 

Małgorzata i Robert Rochel (20 r. śl.), 

Renata i Piotr Niewiadomscy (30 r. śl.), 

Czesława i Stefan Papiernik (48 r. śl.), 

Teresa i Michał Polok (45 r. śl.), Aleksan-

dra i Adam Żemła (5 r. śl.), Mirosława i 

Bogdan Filipowscy (45 r. śl.), Maria i Jó-

zef Kaczorowscy (50 r. śl.) 

 

Śluby:  

 

Piotr Musioł i Agnieszka Żukowska 

 

 

 

Pogrzeby: 

 

 Arski Jan  (80 l.),  Świerczyna    Józef 

(80 l.), Piecuch Joanna (50 l.), Bajger 

Wawrzyniec (64 l.), Wrześniok Antoni 

(66 l.), Korzec Edward (76 l.), Żbik San-

dra (0 l.), Liszka Ryszard (46 l.), Nofiń-

ska Teresa (56 l.), Duda Kornelia (51 l.), 

Pecyna Bronisława (90 l.), Słomian Józef 

(75 l.), Jocher Jan (98 l.), Stanowska 

Henryka (90 l.), Janosz Bartłomiej (0 l.), 

Strzoda Regina (87 l.),  Rak  Michalda 

(68 l.) ,Bazan Stanisław (86 l.),  Zalewska  

Krystyna  (78 l.) 
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Dawne prezbiterium 
Zdjęcie: Stanisław Franciszek Zyber 


