
Strapionych pocieszać

Pocieszenie nie oznacza tylko wypowiadania słów pocieszenia. To także słuchanie,
bycie obecnym, okazywanie zrozumienia i wsparcia. To uświadomienie drugiej osobie,
że nie jest sama, że ktoś ją rozumie i jest gotów pomóc. W ten sposób można pomóc
komuś odzyskać wiarę w siebie i nadzieję na przyszłość. Nie trzeba być profesjonalnym
psychologiem, aby pocieszyć kogoś, kto cierpi. Czasem wystarczy jedno ciepłe słowo,
uśmiech  lub  gest.  Warto  jednak  pamiętać,  że  każdy  człowiek  jest  inny  i  potrzebuje
innego rodzaju wsparcia. Dlatego ważne jest, abyśmy byli wrażliwi na potrzeby innych 
i dostosowywali nasze zachowanie do sytuacji. 

Spotkanie  ze  smutnym  człowiekiem  może  być  trudnym  doświadczeniem,
zwłaszcza gdy nie wiemy, jak się zachować i jak pomóc. Nie zawsze jest łatwo znaleźć
odpowiednie słowa lub dobrać gesty, które pomogą drugiej osobie. Zawsze jednak warto
pamiętać, że najczęściej osoba smutna potrzebuje bycia wysłuchaną. Posłuchaj zatem,
poświęć czas, by wysłuchać jej historii i okazać zrozumienie. Niezależnie od tego, czy
mówi o swoim bólu fizycznym, czy emocjonalnym, ważne jest, aby dać jej szansę, żeby
się wypowiedziała. W tym momencie nie należy przerywać ani narzucać swojego punktu
widzenia,  ale  po  prostu  słuchać.  Unikaj  udzielania  rad  czy  krytykowania  decyzji.
Wyrażaj empatię – pokaż, że rozumiesz emocje i doświadczenia osoby smutnej. Okazuj
zainteresowanie i troskę, a także próbuj zrozumieć, co się dzieje z jej życiem. Daj znać,
że  jesteś  dostępny  –  niech  osoba  smutna  wie,  że  może  na  ciebie  liczyć.  Daj  do
zrozumienia, że jesteś gotowy pomóc w jakikolwiek sposób. Udziel wsparcia, zapytaj,
czego konkretnie potrzebuje i jak możesz pomóc. 

Zaklinanie rzeczywistości  to pojęcie z  zakresu psychologii,  które odnosi  się  do
procesu  kreowania  własnej  rzeczywistości  przez  jednostkę.  Oznacza  to,  że  nasze
przekonania, oczekiwania i wierzenia kształtują naszą rzeczywistość, wpływając na to,
jak  postrzegamy  siebie,  innych  ludzi  oraz  świat  wokół  nas.  Proces  zaklinania
rzeczywistości polega na tym, że jednostka tworzy w swojej głowie pewien obraz, który
jest dla niej bardziej akceptowalny i korzystniejszy niż rzeczywistość, której doświadcza
na co dzień. W ten sposób człowiek tłumaczy sobie i innym, dlaczego rzeczy wyglądają
tak, a nie inaczej, i dlaczego różne wydarzenia mają miejsce. Jest to oczywiście związane
z samooszukiwaniem się, a kłamstwo, jakiekolwiek by było i skądkolwiek by się brało,
zawsze działa na człowieka destrukcyjnie. 

A  co  z  własnym  smutkiem?  Co  w  sytuacji,  w  której  jako  osoby  wierzące
pocieszenia potrzebujemy, jednak nie możemy się go doczekać? Po pierwsze: daj sobie
czas na smutek.  Nie musisz i  nie  powinieneś udawać,  że wszystko jest  w porządku,
nawet jeśli jesteś mężczyzną w średnim wieku, duszpasterzem, a może ojcem rodziny.
Poczuj swoje emocje, przyjmij smutek i pozwól sobie na niego. Ale szukaj też wsparcia
– rozmawiaj z bliskimi, daj im szansę pocieszenia siebie.

Kluczowe  w  tym  wszystkim  jest  poczucie  sensu.  Nadzieja  naprawdę  „umiera
ostatnia”. W rzeczywistości nie umiera nigdy, choć czasem odnosimy takie wrażenie. Tu
wraca temat „świętych ksiąg” – kiedy ostatni raz szukałeś w nich pocieszenia? 

Na podstawie art. ks. A. Pawlaszczak (GN 2023/10-11). Oprac. Akcja Katolicka

(Wyłącznie do użytku Kościoła)   Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 
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Ewangelia według Świętego Jana (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 - krótsza)

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

Jezus,  przechodząc,  ujrzał  pewnego
człowieka,  niewidomego  od
urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił
błoto  ze  śliny  i  nałożył  je  na  oczy
niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam» – co
się  tłumaczy:  Posłany.  On  więc
odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A  sąsiedzi  i  ci,  którzy  przedtem
widywali  go  jako  żebraka,  mówili:
«Czyż to  nie  jest  ten,  który  siedzi  
i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to
jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił:
«To ja jestem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego,
do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do
nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród
faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu».
Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?»
I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty,
co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rzekli
mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili
go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego:
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie,
abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz 
i  który  mówi  do  ciebie».  On  zaś  odpowiedział:  «Wierzę,  Panie!»  i  oddał  Mu
pokłon. 
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INTENCJE MSZALNE:

20. 03. Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Nowolesie – Msza św.  o godz.  1700:  W intencji  Parafian -  o  błogosławieństwo
Boże, potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę Maryi
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1815: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna oraz błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi dla Ireny 
i Michała
21. 03. Wtorek 
Nowolesie – Msza św.  o godz.  1700:  W intencji  Parafian -  o  błogosławieństwo
Boże, potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę Maryi
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1815: W intencji Parafian - o  błogosławieństwo
Boże, potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę Maryi
22. 03. Środa 
Nowolesie  - Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisława
Kwaśnickiego w miesiąc po pogrzebie – intencja od uczestników pogrzebu
23. 03. Czwartek 
Biały Kościół – Msza św. o godz.  1800: O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia  
i opiekę Maryi dla Lenki w 1. rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla Rodziców
24. 03. Piątek 
Biały Kościół – Droga Krzyżowa o godz. 1700 
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ludwiki Ciuła
w 7. rocznicę śmierci oraz Anastazji i Michała Rakszawa 
25. 03. Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Nowolesie – godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy i Mieczysława
Miazek
26. 03. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Przyszlaka
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny
Wrócińskiej w 6. rocznicę śmierci

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

2. Działająca  przy  naszej  parafii  wspólnota  charyzmatyczna  "Biały  Kamień"
zaprasza na Mszę św. w sobotę, 24 marca, o godz. 1830.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 



UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY: 
Wątpiącym dobrze radzić

Despero  znaczy  po  łacinie  nie  tylko  „wątpię”,  ale  i  „tracę  nadzieję”.  Słowo
„nadzieja”  jest  tu  ważne,  bo  to  łacińskie  „wątpię”  dosłownie  oznacza  zaprzeczenie
wyrażeniu „mam nadzieję”.

Wątpliwości  de  facto  zawsze  odnoszą  się  do  jednego:  obecności/nieobecności
Boga. Wszystkie inne, czy te dotyczące sensu własnego życia, czy wywołane kryzysem
miłości małżeńskiej, a jeszcze bardziej kryzysem kapłańskiej tożsamości, można do nich
sprowadzić. Piotr zaufał Jezusowi i wszedł na taflę jeziora. Szedł ku Niemu, a zatem
musiał  na  Niego patrzeć.  Kiedy jednak stracił  Go na  chwilę  z  oczu,  bo  jego uwagę
przyciągnęły szamoczące się z wiatrem fale, natychmiast zaczął tonąć.

Powiedzmy  wprost:  radzenie  wątpiącym jest  prawdopodobnie  najtrudniejszym  
z uczynków miłosiernych względem duszy. „Choć pokusy są silne, cała fala zwątpień
uderza o duszę, zniechęcenie jest do usług gotowe, ale Pan umacnia wolę, o którą jak 
o skałę rozbijają się wszystkie zakusy nieprzyjaciela. Widzę, jak wiele mi Bóg udziela
łaski  posiłkującej,  która  mnie  nieustannie  wspiera.  Jestem bardzo słaba  i  tylko łasce
Bożej  wszystko  zawdzięczam”  –  napisała  święta  siostra  Faustyna  w  swoim
„Dzienniczku” (nr 1086) 

Rachunek sumienia 
• W jakich sytuacjach najczęściej tracę zaufanie do Boga? 
• Kiedy najczęściej ogarniają mnie wątpliwości w wierze? 
• Czy są takie prawdy wiary, wobec których odczuwam wątpliwości? Jeśli tak – czy 

próbowałem kiedykolwiek rozmawiać o nich z kimś kompetentnym? 
• Czy potrafię ufać ludziom, przynajmniej niektórym z nich, kiedy udzielają mi 

rady? 
• Jak reaguję, gdy ktoś wyraża swoje wątpliwości, na przykład odnośnie do złej 

sytuacji panującej w jego rodzinie? Czy potrafię go wysłuchać? 
• Jak radzę innym, którzy zwierzają się ze swoich dylematów – czy słucham 

wówczas Ducha Bożego, czy raczej interpretuję wszystko zgodnie z duchem tego 
świata? 

• Czy nie rezygnuję z udzielenia rady potrzebującemu na skutek swojego lenistwa, 
tłumacząc się brakiem kompetencji? 

• Czy mam czas dla innych, którzy potrzebują wysłuchania, aby opowiedzieć mi 
o swoich wątpliwościach? 

• Czy proszę Ducha Świętego o pomoc w sytuacjach, w których bliźni poprosi mnie 
o radę? 

• Czy modlę się za tych, którym nie potrafię pomóc w ich rozterkach?

Trwaj w ciszy w obecności Boga. Uwielbij Go w swojej duszy za dar ludzi, którym
mogłeś w życiu pomóc radą, i za tych, którzy pomogli Tobie. Pomódl się: Panie Jezu
Chryste, Synu Boga Żywego, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dziękuję Ci za Twoją
obecność w moim życiu,  zwłaszcza wówczas,  gdy burze i fale  szarpią łodzią mojego
poczucia bezpieczeństwa. Pomóż mi, abym nigdy nie tracił z oczu Twojej Osoby, ale
bym zawsze wpatrzony w Ciebie mógł innych do Ciebie doprowadzać. Tobie chwała na
wieki wieków. Amen. 


