
Mów, a nie rozpowiadaj

Pismo Święte wskazuje, jak powinno się podchodzić do tych, którzy błądzą. „Bracia,  
a  gdyby komuś przydarzył  się  jakiś  upadek,  wy,  którzy  pozostajecie  pod działaniem
Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę” – zaleca św. Paweł
(Ga 6,1). Duch łagodności wynika z naśladowania Chrystusa, który „nie złamie trzciny
nadłamanej,  nie  zagasi  knotka o nikłym płomyku”.  –  W napominaniu chodzi  przede
wszystkim o to, żeby pozyskać drugiego człowieka. Słowo Boże mówi nam, że chodzi 
o  to,  żeby  pozyskać  go  dla  Chrystusa.  Napominanie  nie  może  być  zatem
moralizowaniem, wywyższaniem się, patrzeniem z góry na drugiego człowieka, nie daj
Boże  potępianiem go.  Przede  wszystkim jest  ukazaniem drogi  do  Chrystusa,  innymi
słowy:  do  szczęśliwego  życia.  Napominanie  może  mieć  za  cel  uratowanie  drugiego
człowieka, do którego mówimy, albo tych ludzi, z którymi on się spotyka. Czyli: „Nie
możesz tak robić, bo krzywdzisz innych” – zauważa franciszkanin. Zwraca uwagę, że
słowo Boże pokazuje nam pewien sposób upominania. Najpierw w cztery oczy. Jeśli to
nie pomoże, trzeba wziąć kogoś, kto dla tego człowieka jest autorytetem, i razem go
napomnieć.  Jeśli  i  to  nie  pomoże,  wtedy  należy  poinformować  wspólnotę,  żeby  ten
człowiek musiał się spotkać ze swoim grzechem w kontekście społecznym.
– Często problem polega na tym, że obmawiamy i gadamy o wadach drugiego człowieka
między sobą, a nie mamy odwagi mu tego wprost powiedzieć. Idź i powiedz mu to  
w cztery oczy, a nie rozpowiadaj dookoła, często uważając się za lepszego – wskazuje
zakonnik.

Kwestia wrażliwości

Istotną jest  też kwestia  osądu.  Jest  to zasadą,  żeby osądzać czyn,  a  nie człowieka.  –
Czyny osądzamy według różnych kryteriów. Gdy widzimy, że ktoś przez takie czy inne
zachowanie zrobił coś złego, musimy pamiętać, że nie ten człowiek jest zły, tylko czyn,
który wypływa z jego działania. Trzeba też wziąć pod uwagę, z kim mamy do czynienia.
Bo  to,  co  dla  człowieka  wierzącego  jest  złe  –  na  przykład  niespowiadanie  się,
niechodzenie do kościoła, brak miłości bliźniego, brak umiejętności wybaczania, brak
rozwoju  duchowego,  brak  konsekwentnego  wychowania  w  wierze  –  dla  człowieka
niewierzącego  nie  będzie  żadnym  złem,  bo  te  kryteria  go  nie  dotyczą.  Sposób
upominania i to, kogo upominamy, musi więc wynikać również z tego, kim ten człowiek
jest i jak rozumie to, co my określamy jako dobre lub złe – tłumaczy o. Leonard Bielecki.
Wyjaśnia, że moc napominania jest też uzależniona od rangi grzechu, jego szkodliwości
oraz od relacji, jaką mamy z tym człowiekiem – czy jest to ktoś nam bliski, czy zupełnie
obcy. – Im relacja miłości jest bliższa, tym większa jest nasza wrażliwość również na
życie moralne człowieka, a ostatecznie na jego zbawienie – akcentuje.

Przyjmowanie napomnień nigdy nie było prostą sprawą. Nie jest tym bardziej dziś. –
Problemem jest to, że żyjemy w środowisku, które nie lubi być napominane. Popularne
jest powiedzenie: „Dam ci spokój, jeśli pozwolisz mi żyć tak, jak ja chcę”. To sprawia,
że przestajemy również społecznie reagować na ewidentne zło.  Nie mówię już o złu
moralnym, które może być odczytywane na przykład w świetle Ewangelii, ale nawet  
o takich rzeczach jak agresja, przemoc, niekulturalne zachowanie – podkreśla duchowny.

Na podstawie art. Franciszka Kucharczyka GN 8/2023, s. 18-20
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Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 17, 1-9)

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś  stało się  białe  jak światło.  A oto ukazali  się  im Mojżesz i  Eliasz,
rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to,  upadli  na twarz i  bardzo się zlękli.  A Jezus
zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli
oczy,  nikogo nie  widzieli,  tylko samego Jezusa.  A gdy schodzili  z  góry,  Jezus
przykazał  im,  mówiąc:  «Nie  opowiadajcie  nikomu  o  tym  widzeniu,  aż  Syn
Człowieczy zmartwychwstanie». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 05.03.2023r.

INTENCJE MSZALNE:
06. 03. Poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1800:  O wieczną szczęśliwość dla śp. Elfrydy
Jesionki – intencja od uczestników pogrzebu
07. 03. Wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji misji katolickich na świecie
08. 03. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta -
gregorianka
09. 03. Czwartek 
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800:1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Janusza
Kupca – intencja od Moniki i Marcina Szwajkosz; 2) O wieczną szczęśliwość dla
śp. Jana Delekta – gregorianka
10. 03. Piątek 
Biały Kościół – Droga Krzyżowa o godz. 1700 
Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  1800:  O wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Elżbiety,
Franciszki i Mateusza Jankowskich oraz zmarłych z Rodziny
11. 03. Sobota 
Nowolesie –  godz.  1800  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  zmarłych  z  rodziny
Michułków: Władysława, Franciszka, Stanisława, Antoniego, Edwarda, Andrzeja,
Emila, Katarzyny i Wiesławy; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta –
gregorianka
12. 03. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii
Nazarkiewicz w 4. rocznicę śmierci, Piotra Nazarkiewicza i ich zmarłych Rodziców
i Rodzeństwa; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta - gregorianka
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1000:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny  
w rocznicę śmierci oraz Olgi, Krystyny, Jana, Jarosława, Józefa, Marcina i dusz  
w czyśćcu cierpiących.
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Heleny
Szulc z racji przypadających imienin; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Heleny
Fortunarskiej

1. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Sześć dni poprzedzających przemienienie
Jezus  we  fragmencie  poprzedzającym dzisiejszą  Ewangelię  wymienia  warunki,  jakie
musi spełnić każdy, kto chce być Jego uczniem i pójść za Nim. Te warunki to: godzić się
na krzyż, pragnąć naśladować Go, być gotowym oddać za Niego życie. Jezus mówi  
o tym sześć dni przed swoim przemienieniem. Nie wiemy, co się wydarzyło w ciągu tych
kilku dni. Ale te sześć dni rekolekcji to zbyt mało dla Piotra, aby przyjąć warunki Jezusa.
Proponuje rozstawienie namiotów, pozostanie na tej górze, jakby chciał powiedzieć: Nie
idźmy na górę krzyża (Golgotę). Piotr, który już raz został przez Jezusa upomniany: „Idź
za Mną, szatanie! Przeszkadzasz Mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku” (Mt 16,
23), nadal toczy walkę, aby całkowicie przyjąć wolę Bożą i nią żyć. Jak bardzo dobrze
rozumiemy Piotra, jak bardzo on jest nam bliski. Na nim Jezus zbudował swój Kościół. 

Panie Jezu, Ty na Piotrze zbudowałeś swój Kościół. Buduj także na mnie, uczyń mnie
fundamentem mojej rodziny, wspólnoty parafialnej, wspólnoty zakonnej. Tak mocnym, że
siły zła go nie zniszczą. Amen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY:
Grzeszących upominać

Grzeszących upominać to uczynek miłosierdzia, pod warunkiem,  
że miłosierdziem jest motywowany.

Masz prawo reagować
Sam Jezus każe  upominać. „Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go  
w cztery oczy…” – czytamy w Ewangelii według św. Mateusza (18,15). Stawka bywa
wysoka. „Kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci 
i zakryje liczne grzechy” – uczy apostoł (Jk 5,20). Zaniechanie upominania w pewnych
sytuacjach może się okazać brakiem dojrzałości i odpowiedzialności. Pytanie jednak, jak
upominać, żeby przyniosło to właściwy skutek, a nie stało się pustym moralizatorstwem.
Jest to tym trudniejsze dziś, gdy obserwujemy liczne upadki autorytetów. Okazuje się, że
niejeden z tych, którzy pouczali innych o zasadach moralnego postępowania, sam okazał
się słabym słuchaczem samego siebie. Czy w tej sytuacji jego upominanie traci wartość?
–  Każdy  człowiek  ma  prawo  i  obowiązek  reagować  na  zło  –  podkreśla  o.  Leonard
Bielecki OFM, prowincjał Prowincji Poznańskiej Braci Mniejszych. Wskazuje, że nie
można  przy  tym  zapomnieć  o  tym,  że  sami  nie  jesteśmy  idealni.  –  Istnieje
niebezpieczeństwo odrzucenia człowieka, który nas napomina, z powodu samego faktu,
że  on  też  popełnia  grzechy.  Niemniej  jednak  jeśli  złodziej,  który  kradnie,  mówi,  że
kradzież jest grzechem, będzie miał rację. Oczywiście sytuacja wzorcowa jest taka, że
człowiek, który napomina drugiego, sam tych grzechów nie popełnia, a najlepiej, żeby
nie popełniał żadnych grzechów. Jest to jednak niemożliwe.


