
złości. Kiedy ktoś odrzuca uczucia, powinien się zastanowić, co takiego
dzieje się w jego wnętrzu, że powoduje odrzucenie uczuć. Zapewne by-
liśmy jako dzieci uczeni, że nie wolno się złościć, krzyczeć, gniewać,
płakać. Takie wychowanie spowodowało, że potrafimy tłumić emocje,
ale nie potrafimy ich wyrażać. Może dla niektórych to będzie zaskocze-
niem, ale wolno się gniewać, wolno się złościć, itd... tylko, że trzeba to
robić w sposób nie raniący innych. Trzeba się uczyć przeżywania uczuć
- nie tylko tych trudnych, ale także tych, które dają nam zadowolenie.
Bóg, którego znamy z Pisma Świętego jest zazdrosny, jest zakochany,
czuły. Objawia nam swoje uczucia. Ewangeliści zapisali, że Jezus pła-
kał, gniewał się na faryzeuszy i bał się w ogrodzie Oliwnym.
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Przeczytaj i rozważ:
„Strzeżcie się,  żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali
przed  ludźmi  po  to,  aby  was  widzieli;  inaczej  nie  będziecie
mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6,1)

„Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz
wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości” (Mt 23,27)

„Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I
od takich stroń” (2 Tm 3,5)

„Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i  nie
potrzebował  niczyjego  świadectwa  o  człowieku.  Sam  bowiem
wiedział, co w człowieku się kryje” (J 2,24-25)

„Czemu  to  widzisz  drzazgę  w  oku  swego  brata,  a  belki  we
własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu
bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka /tkwi/
w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka,
a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”
(Mt 7,3-5)

Pytania do refleksji:
1. Ile jest w tobie z faryzeusza? Ile jest udawania, obłudy, pozoranctwa
w tym, co robisz?
2. Jak bardzo zależy ci na ludzkiej opinii? A jak bardzo zależy ci na
tym, co Bóg myśli o tobie?
3. Jaki/jaka jesteś, gdy wydaje ci się, że nikt nie widzi? A jak wpływa
na ciebie wiadomość, że żyjesz w obecności Bożej?

KOMENTARZ–   Wdowi grosz.  
Co jest  przesłaniem dzisiejszej  Ewangelii?  O czym chce  powiedzieć
nam dziś Jezus? Opowiedzieć o obłudzie faryzeuszy? O ich pozornej
pobożności, będącej przykrywką do wygodnego życia? O tym, że nie
należy  ich  naśladować  poprzez  ostentacyjne,  wykonywane  na  pokaz
praktyki religijne, gdy sposób postępowania jest daleki od Ewangelii? Z
pewnością tak, ale czy to najważniejsze przesłanie? A może chodzi o
pokazanie, że nietrudno jest znów na pokaz być dobrym i ofiarnym, gdy
tak naprawdę to niewiele kosztuje? Tak jest w istocie …
Kontynuując tą myśl, że prawdziwym darem dla Boga i bliźniego jest
ofiarowanie, dzielenie się nie tym, co nam zbywa, lecz tym, czego nie
posiadamy w nadmiarze? Piękna, klasyczna interpretacja… A może to,
że Bogu należy oddać absolutnie wszystko, nic sobie nie zostawiając?
To interpretacja radykalna, tak postępować potrafią tylko wielcy Świę-
ci, gdzież nam do nich … I tu można odejść ze spuszczoną głową, to
nie dla mnie, nie potrafię … Lecz czy naprawdę o to chodzi w dzisiej-
szej Ewangelii? Czy to jest jej główne przesłanie? Zastanówmy się i po-
szukajmy pomocy i podpowiedzi w dzisiejszym pierwszym  czytaniu z
Pierwszej Księgi Królewskiej  (1 Krl 17, 10-16).  
Cóż w nim znajdziemy? Otóż podobnie jak w Ewangelii mamy tu Ubo-
gą Wdowę. Tą z Jerozolimy i tą z Sarepty. W Ewangelii oddała ona do
świątynnej skarbony swój ostatni wdowi grosz, wszystko co miała. W
Księdze Królewskiej  z  ostatniej  garści  mąki  i  ostatnich kropli  oliwy
sporządziła prorokowi Eliaszowi podpłomyk. Dlaczego? Gdzie tkwi ta-
jemnica  tej  desperackiej,  rozpaczliwej  wręcz  decyzji?  Jest  nią  Boża
obietnica: «Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni
się». I jak dalej czytamy, dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy
nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez
Eliasza.
Ewangelia jest jedną wielką Bożą Obietnicą, Dobrą Nowiną o zbawie-
niu, które daje Bóg. O tym, że warto oddać wszystko, całe swoje życie
Bogu, który w zamian daje nam wszystko, czego nam potrzeba. Daje
zbawienie, daje dobre życie, z perspektywą Nieba. W tą właśnie obiet-
nicę  uwierzyła  nasza  ewangeliczna  Uboga  Wdowa.  Była  Izraelitką.
Znała Święte Pisma. Wiedziała, co zdarzyło się w Sarepcie. Uwierzyła
w Bożą Obietnicę. I ze spokojem wrzuciła do skarbony swój wdowi
grosz, ucząc nas wiary. Ewangelia o tym milczy, ale spojrzenia Jezusa i
Wdowy  pewnie  się  spotkały…  Spojrzenia  pełne  miłości  i  zaufania.
Spojrzenie Boga ze spojrzeniem człowieka.                         (Nikodem)



Schody do nieba – Maria .

Macie także takie wrażenie, że czas biegnie tak szybko, że nie wiadomo
kiedy  zmieniają  się  pory  roku?  Jest  poniedziałek  i  już  jest  piątek,
wszystko, całe nasze życie biegnie jak w jakimś sprinterskich zawo-
dach.  Mamy tyle zajęć, że wszystko zlewa się w jedną masę, która nik-
nie za zasłoną naszego zmęczenia. Wieczorem padamy i pogrążamy się
w szybkim śnie, żeby rano wstać i znowu zacząć naszą „wielką Pardu-
bicką”. Codziennie wykonujemy bardzo dużo czynności, bywa, że bra-
kuje czasu na modlitwę, a gdy już do niej dotrwamy – często zmęczenie
bierze górę i zasypiamy. Później przychodzą wyrzuty sumienia. Nasze
życie staje się pozbawione uważności na drugiego człowieka, na piękno
świata, na cuda, które przynosi życie. Widzimy w sobie tylko Martę.
Marii nie ma. Jestem pewna, że wielu z czytających  odnajdzie w tym
krótkim opisie swoje własne życie. Nie jest moim celem, aby ten tekst
oddalił kogoś od modlitwy osobistej, absolutnie nie, nic także nie zastą-
pi czytania Słowa Bożego. To jest fakt bezsporny.  Zachęcam jednak do
takiej postawy, która sprawi, że nasze zajęcia przyjmą również ducho-
wy wymiar i wypełnią się Panem Bogiem. Zachęcam, aby inaczej popa-
trzeć na swój dzień i każdemu działaniu nadać odpowiednią intencję.
Bóg daje możliwość i łaskę, aby dostrzec, że możemy modlić się tym
co robimy i co nas zajmuje. Wśród zgiełku prac dostrzeżmy,  że może-
my  modlić się także w ten sposób. Idąc do pracy ofiaruj i drogę i cały
dzień Jezusowi. Gdy spotykasz  innych ludzi, to naucz  się błogosławić
im w myślach. 99% w ogóle nie znasz, ale pomyśl – „O, idzie Twoje
ukochane dziecko Boże i błogosławię tej osobie”. Każdą jedną czyn-
ność można ofiarować Bogu, nadać intencję i jej wykonaniem modlić
się. Nawet takimi prozaicznymi jak obieranie ziemniaków, gotowanie,
pranie,  prasowanie,  odkurzanie.  Dla przykładu przytoczyłam bardziej
„kobiece” czynności, ale mam na myśli wszelakie prace. Takie podej-
ście do życia nada sens duchowy  każdej nawet najbardziej błahej czyn-
ności.  Taka modlitwa nie  przynosi  może uniesień,  ale  daje  poczucie
łączności z Bogiem. Ostatnio pewna osoba powiedziała mi: Często wi-
duje cię, gdy wracasz do domu i masz jakby głowę w chmurach. No
mam  bo za każdym razem, gdy akurat ktoś do mnie nie dzwoni, śpie-
wam sobie w myślach pieśni uwielbienia.  Idąc dalej ta osoba powie-
działa: „Śpiewaj sobie dalej, to przepiękny obrazek widzieć cię taką, jak
wracam zmęczona do domu – od razu radośniej w duszy”. Wyobrażacie
to sobie? Niby takie nic, idę, śpiewem uwielbiam Boga i komuś jest ra-

dośniej, gdy mnie widzi. Bóg jest niesamowity. Schody nie są trudne w
tym tygodniu. Naucz się ofiarowywać i modlić swoją pracą, czyli od-
najdź Marię w Marcie. 
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POROZMAWIAJMY O UCZUCIACH, CZ. 1
Obserwuję wśród uczestników wtorkowych spotkań pewne rozdarcie w
przeżywaniu swojej wiary. Są tacy, którzy nigdy wcześniej nie byli na
żadnych rekolekcjach,  nie modlili  się z uniesionymi rękami,  ani tym
bardziej nie klaskali podczas uwielbienia. Są też tacy, którzy szukając
możliwości pogłębienia wiary, trafili do różnych wspólnot i takie do-
świadczenie modlitwy nie jest im obce. Ale jedni i drudzy pytają czy w
takim zachowaniu zbyt mocno nie akcentuje się uczucia, czy przeżywa-
nie wiary nie powinno być bardziej "rozumowe"? Może te wątpliwości
zrodziły się stąd, że nie wiemy czy dać pierwszeństwo temu, co się my-
śli, czy temu co się czuje i dlatego niektórzy z nas mają lękowe podej-
ście do uczuć, traktują je jako coś gorszego. Stąd pomysł, aby na ła-
mach gazetki porozmawiać trochę o świecie uczuć, a może nawet zna-
leźć odpowiedź na nurtujące pytania.
Uczucia pojawiają się w sposób niekontrolowany. Są spontaniczną re-
akcją na wydarzenia, spotkaną osobę czy miejsce. Uczucia nas ogarnia-
ją. Nie jest łatwo pojąć, dlaczego właśnie takie uczucia w nas się obja-
wiają, bywamy wtedy sobą zaskoczeni. Najpierw je przeżywamy, po-
tem uczymy się je nazywać, rozumieć jakie mają znaczenie, jaki mają
sens, o czym informują. Ponieważ wymykają się spod kontroli rozumu,
dlatego niektórym świat  uczuć jawi się  jako zagrożenie.  Nie lubimy
rozmawiać o uczuciach, bo ujawniając, co czujemy, odsłaniamy swój
intymny świat, boimy się zranienia, wyśmiania - a to boli.
Uczucia pojawiają się w związku z naszymi najgłębszymi potrzebami
kochania, poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, przynależności,
decydowania  o  sobie.  Jeśli  te  potrzeby są  zaspokajane,  to  rodzą  się
uczucia przyjemne. Jeśli potrzeby są ignorowane, powstają uczucia nie-
przyjemne. Uczucia są zmienne i bardzo cenne. Nie są ani dobre, ani
złe. Każde uczucie ma swój sens, nie pojawia się bez powodu i mówiąc
o jakiejś potrzebie, mówią coś o mnie. Jeszcze raz powtórzę, bo to waż-
ne: nie ma dobrych i złych uczuć. Uczuć nie oceniamy. Można nie rozu-
mieć  uczuć drugiej  osoby,  może być bardzo trudne być z  kimś,  kto
przeżywa smutek, złość, ból, ale nie oceniamy tych uczuć. 
Jak  postępować  z  uczuciami?  Jak  je  rozumieć?  Jak  przyjmować?
Zdarza się, że nie chcemy jakiegoś uczucia, nie chcemy np. gniewu, 


	Obserwuję wśród uczestników wtorkowych spotkań pewne rozdarcie w przeżywaniu swojej wiary. Są tacy, którzy nigdy wcześniej nie byli na żadnych rekolekcjach, nie modlili się z uniesionymi rękami, ani tym bardziej nie klaskali podczas uwielbienia. Są też tacy, którzy szukając możliwości pogłębienia wiary, trafili do różnych wspólnot i takie doświadczenie modlitwy nie jest im obce. Ale jedni i drudzy pytają czy w takim zachowaniu zbyt mocno nie akcentuje się uczucia, czy przeżywanie wiary nie powinno być bardziej "rozumowe"? Może te wątpliwości zrodziły się stąd, że nie wiemy czy dać pierwszeństwo temu, co się myśli, czy temu co się czuje i dlatego niektórzy z nas mają lękowe podejście do uczuć, traktują je jako coś gorszego. Stąd pomysł, aby na łamach gazetki porozmawiać trochę o świecie uczuć, a może nawet znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

