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Kolejne wydarzenie w programie odnowy naszej parafii w trwającym Roku Miłosier-
dzia dotyka prawdy o miłości wyrażającej się w konkretach. „Bóg nie ogranicza się do 
deklarowania swojej miłości, ale wyraża ją w sposób widoczny i namacalny” (papież 
Franciszek). Objawia ją szczególnie w otwartym Sercu Jezusa. 

W niedzielę 5 czerwca 2016 roku będziemy mieli okazję spojrzeć na swe serce 
w świetle Chrystusowego miłosierdzia. Po wysłuchaniu homilii mszalnej zostaniemy 
poproszeni, by zmienić zajmowane przez nas dotąd miejsce. Poprzez trud, jaki ten gest 
budzi, będziemy mieli okazję zobaczyć, jak łatwo przyzwyczajamy się do pewnego sche-
matu naszego funkcjonowania. Te i inne przyzwyczajenia są granicami, których czasem 
boimy się lub nie chcemy przekroczyć. A przecież Serce Jezusowe nie zna granic. Dlate-
go może warto dostrzegać istniejące w nas bariery w kochaniu innych oraz uczyć się je 
przekraczać, szczególnie w stosunku do żyjących najbliżej nas, np. członków naszych 
rodzin, czy sąsiadów.  

W tym roku od 20 do 25 lipca będziemy 
mieli okazję gościć w naszej parafii uczestni-
ków Światowych Dni Młodzieży, z centralnym 
wydarzeniem Areny Młodych 23 lipca. Ich 
obecność może być dla nas okazją uświado-
mienia sobie, że to przekraczanie granic doko-
nuje się w codzienności, w prostych gestach 
życzliwości i otwartości na innych. 

Za przygotowanie Liturgii odpowiadają następujące rejony:
7.00  – rejon I
8.30  – rejon II
10.00  – rejon VII
11.30  – rejon III
13.00  – rejon IV
17.00  – rejon VI
19.00  – rejon V

Spotkania sąsiedzkie:
Ważnym elementem odnowy naszej parafii są spotkania sąsiedzkie. Dlatego zachęca-

my wszystkich parafian do ich organizowania. Terminy, tak jak dotychczas, uzgadniać 
będą łącznicy. 

Kochać bez granic



... według Serca TwegoWspomnienie o Marku
13 kwietnia 2016 roku, w godzinach 

porannych, odszedł do Domu Ojca nasz 
kolega, przyjaciel Marek Warchoł. Poże-
gnaliśmy go uroczyście dnia 18 kwietnia 
w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej. 
W koncelebrze Mszy Św., której przewod-
niczył ks. Proboszcz Adam Lewandowski, 
uczestniczyli także ks. Piotr Skwira – opie-
kun V rejonu, do którego należał Zmarły 
oraz ks. Marek Urban – długoletni duszpa-
sterz Archikatedry. Śp. Marek był zawsze 
skromny, pracowity i życzliwy wobec każ-

dego człowieka. Swoja postawą dawał 
przykład, jak należy żyć. Nasze wspólne 
wyjazdy na wycieczki czy rekolekcje, były 
zawsze zaopatrzone w oponki, które 
wypiekał. Swoją chorobę nowotworową 
zaakceptował i przyjął ze spokojem. Na 
pewno wiedział co się dzieje i jak to się 
może skończyć. Pogodził się z tym i nie bał 
się końca swojego życia ziemskiego. Ufa-
my, że jest już w niebie i wstawia się za 
nami.

Przyjaciele z V rejonu

Wezwanie i odpowiedź
Moje zaangażowanie w program odno-

wy parafii trwa już kilka lat. Początki mojej 
działalności to po prostu zwykłe dociera-
nie z listem parafialnym do jak największej 
liczby mieszkańców, zaproszenie na wyda-
rzenie parafialne i tyle. W momencie, kie-
dy zdarzały się jakieś nieprzewidziane 
sytuacje, obojętność mieszkańców, 
a nawet przykre słowa, przychodziło zwy-
kłe ludzkie zwątpienie, zniechęcenie. 
Z czasem zaczęłam coraz bardziej szukać 
sensu mojego trudu. Zrozumiałam, że sko-
ro Bóg postawił na mojej drodze osoby, 
które zachęciły  mnie do tej pracy, to zna-
czy, że nie był to przypadek, to znaczy, że 
Bóg chce mnie posyłać, zaprasza mnie, 
a ja Mu wierzę i wyrażam gotowość. 
Zastanawiałam się nad tym, czego Pan 
Bóg oczekuje ode mnie. Może pragnie, 
abym świadczyła o Nim, o Jego miłości. 
Może pragnie, abym wyszła do obcych mi 
ludzi i nie zważając na  przeszkody i trud-
ności, docierała do nich, uśmiechając się, 
modląc się razem z nimi, wysłuchując nie-
jednokrotnie bardzo osobistych opowieści 
z życia prywatnego, pomagając. Wraz 
z upływem czasu zauważyłam u niektó-
rych mieszkańców mojego rejonu, niesa-
mowite otwarcie się  na mnie, a także na 
moją koleżankę Teresę, z którą roznoszę 
listy. W moim rejonie namacalnie doświad-
czyłam tego, że wielu mieszkańców ocze-
kuje na list, na wydarzenie, ale nade 

wszystko pragnie spotkania i rozmowy, 
obecności drugiego człowieka. Bardzo 
często spotykam się z takimi reakcjami, 
jak: ,,czekałam na was…’’ albo z pyta-
niem, jak znajduję czas na taką pracę – 
pracując zawodowo. Odpowiadam 
z uśmiechem, że to Pan Bóg i wiara w Nie-
go dodaje mi sił. Nieustannie doświad-
czam niesamowitych przeżyć osobistych, 
przemiany wśród ludzi, których odwie-
dzam, nawet ich nawróceń. Moje serce 
napełnia radość, kiedy z pełnym zaufa-
niem proszą o pomoc w zamówieniu mszy 
św., dotarciu do sakramentów św., gdyż 
sami ze względów zdrowotnych nie mogą 
tego uczynić. Kiedy przy okazji wręczane-
go listu dowiaduję się o chorobie, kłopo-
tach rodzinnych, albo też o radosnych 
chwilach z życia rodzinnego, modlimy się 
wspólnie w danej intencji.  Ostatnio nie-
spodziewanie  z mojego rejonu odchodzą 
do Pana osoby, z którymi byłam zaprzyjaź-
niona. Uświadomiłam sobie, że jeszcze za 
mało poświęcałam im własnego czasu na 
spotkanie, na rozmowę, na zwykłe bycie 
razem. W tym momencie sprawdzają się 
słowa ks. Twardowskiego: „śpieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’. W tej 
chwili wiem, do czego Pan mnie wzywa 
i chcę to czynić z Nim. Pragnę, aby Bóg 
każdego dnia pokazywał mi, jak mam wia-
rę w Niego wyznawać słowem i czynem. 

B.J.

Wchodząc przez Drzwi Święte w naszej 
Archikatedrze idziemy drogą miłosierdzia do 
kaplicy Najświętszego Sakramentu. Kieruje-
my wzrok ku Jezusowi. To On objawia nam 
w pełni bezgraniczną, nieskończoną miłość 
Ojca – poprzez wszystko, co mówi i czyni, 
najgłębiej przez mękę, śmierć, zmartwych-
wstanie i dar Ducha Świętego. Jego otwarte 
Serce jest pełne współczucia i miłości dla 
każdego z nas. Chrystus zaprasza nas, 
byśmy kochali tak jak On - bez granic, 
kochali nawet nieprzyjaciół. 

To wydaje się takie dalekie i ponadludz-
kie, a może się przecież realizować już 
w konkretach naszego zwykłego życia. Jak? 
W miłości wobec najbliższych, którzy jak-
że często nas irytują i drażnią, nieraz ranią 
tak, że ból niesiemy latami. W codziennych 
relacjach wciąż napotykamy na granice 
w przyjmowaniu innych, otwarciu na nich – 
i kochaniu. Drugi człowiek nie zachowuje się 
tak, jak ja oczekuję, nie myśli tak samo - on 
jest inny niż ja! Niby oczywiste, a jednak… 
Tak - gdy spotkam osobę z innego kraju, (jak 
podczas Światowych Dni Młodzieży w lipcu) 
wiem, że może być trudno się porozumieć, 
bo mówi innym językiem, ma inne zwycza-
je…On po prostu jest z innego świata niż 
mój. Ale tak naprawdę każdy z nas, nawet 
ten najbliższy, ma swój - inny niż mój - 
wewnętrzny świat. Świat przeżyć, 
doświadczeń z dzieciństwa, uczuć, myśli - 
całkowicie odrębny od mojego.

Nawet w małżeństwie, relacji między 
rodzicem a dzieckiem czy w przyjaźni nastę-
puje spotkanie odmiennych osób. Powstają 
lub ujawniają się wielorakie bariery w nas - 
widoczne w życiu rodzinnym, sąsiedzkim, 
w pracy. Warto je sobie uświadomić. Niekie-
dy sami je budujemy – rozpamiętując bolesne 
słowa czy sytuacje lub nosząc w sobie żal 
o czyjeś zachowanie sprzed lat – można 
nawet obarczyć tym dzieci. Pewne granice 
wynikają z naszej historii i wychowania. Cza-
sem z dzieciństwa zostają w nas nieuświado-
mione uczucia: lęku, winy, gniewu, obawy 
przed bliskością, które przenosimy na innych. 
Czasem ograniczają nas stereotypy zacho-
wań.  Źródłem napięć i barier w małżeństwie 

staje się naturalna, ale radykalna odmienność 
kobiety i mężczyzny. W relacjach rodzinnych 
rodzice oczekują, że dziecko będzie myślało 
jak oni, postępowało wg ich zasad, a ono czę-
sto szuka swej własnej drogi, niekiedy wprost 
walczy z nimi o swą autonomię.

W zetknięciu z innością odkrywam 
w sobie granice - czegoś nie rozumiem, to 
mnie dotyka lub irytuje, tamto zachowanie 
mnie boli. Często coś się powtarza, nawar-
stwia - i już nie potrafię dalej kochać. Łatwo 
sobie powiedzieć - to on musi się zmienić, 
tego już za wiele, ja się tak poświęcam. 
Zatem nie będę się odzywać, zamknę się 
w sobie, wycofam albo zaatakuję. A właśnie 
wtedy dotykam istoty Jezusowego zapro-
szenia do miłości bez granic - aby kochać 
mimo tych barier, aby je w sobie przekra-
czać. Nie zatrzymywać się na tym, co 
zewnętrzne, lecz starać się dotrzeć do wnę-
trza. Tak bardzo potrzebna jest wtedy posta-
wa pokory, rezygnacji z moich wygórowa-
nych oczekiwań czy dochodzenia mej racji, 
szacunek dla inności i chęć zrozumienia. 
Bywają jednak sytuacje, gdy  trzeba się 
odizolować – chronić przed agresją męża, 
który bije dzieci, zareagować na zło. Chodzi 
o to, by pragnąć dobra drugiej osoby, nawet 
trudnego dobra. 

Zauważmy, że przełamywanie barier 
w sobie – choć trudne – już się w  nas doko-
nuje. Doświadczamy tego, gdy próbujemy 
zrozumieć różne od naszych potrzeby współ-
małżonka, inne nastawienie rodzica czy 
dziecka, w pomocy osobie, która nie okazuje 
nam wdzięczności. Ileż wychodzenia z ego-
izmu i cierpliwej miłości potrzeba przy opie-
ce nad małym dzieckiem czy osobą chorą! 
Ileż tego trudu pokonania swego „ja” trzeba, 
aby znosić czyjeś uciążliwe nawyki lub pod-
jąć drogę wybaczenia.

Każdego dnia, wobec postawionych na 
naszej drodze życia osób potrzeba otwarto-
ści – by ich przyjmować i uczyć się kochać 
mimo granic, nie wpadając w mechanizm 
zamknięcia w sobie lub wrogości. Wpatruj-
my się w Jezusa, wzór takiej postawy miło-
ści w stosunku do wszystkich. Jezu, uczyń 
serca nasze według Serca Twego.


