
 

     Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, 02.05.2020 

 

 

Moi kochani, 

 

„Wypłyń na głębię”- próba dla wiary. 

Oto kolejny tydzień za nami, być może kolejny także przed nami. Jeśli nie jesteś lekarzem  

ani pielęgniarką, jeśli nie jesteś ekspedientką, to całkiem prawdopodobne, że siedzisz teraz w domu. 

Próbujesz pracować zdalnie i w międzyczasie opiekujesz się dziećmi, które po kilku dniach izolacji 

zaczynają wchodzić Ci na głowę. Czasem wyjdziesz na zakupy albo wyprowadzisz psa na szybki 

spacer, żeby tylko zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Z braku zajęć nadrabiasz zaległości  

w rozmowach telefonicznych z przyjaciółkami albo kolejny raz sprzątasz całe mieszkanie.  

Dla nas ludzi wierzących ten czas może być świetną okazją, by pogłębić więzi w rodzinie, ale także  

by pogłębić swoje życie wiary. Zostaliśmy wyrwani z pewnych schematów, które od wielu lat 

kształtowały naszą relację z Bogiem. Przymusowa kwarantanna stała się świetną okazją,  

by dobrowolnie przemyśleć kwestie najważniejsze dla naszego życia. Podróż w głąb własnego serca! 

To najbardziej fascynująca i najtrudniejsza podróż życia. Prawdą jest ciągle to co powiedział  

św. Augustyn: „człowiek jest wielką głębią”. Co wyrośnie z tych głębin, nikt nie wie? Wielkie zadanie 

przed nami. Pogłębiać więzi z Bogiem i samym sobą. Jak powiedział ks. Joseph Ratzinger „Przyszłość 

Kościoła może wyrosnąć i wyrośnie z tych, których korzenie są głębokie i którzy żyją z czystej pełni 

swojej wiary. Nie wyrośnie z tych, którzy dostosowują się jedynie do mijającej chwili ani z tych, 

którzy tylko krytykują innych i zakładają, że sami są nieomylnymi prętami mierniczymi; nie wyrośnie 

z tych, którzy podejmują łatwiejszą drogę. Ujmując to bardziej pozytywnie: przyszłość Kościoła,  

po raz kolejny, jak zawsze, zostanie ukształtowana przez świętych, to znaczy przez ludzi,  

których umysły nie zatrzymują się na hasłach dnia, ale dociekają głębiej, którzy widzą więcej  

niż widzą inni. Głębię życia i głębię wiary osiąga się jedynie poprzez cierpliwość małych codziennych 

aktów samozaparcia, dzięki nim oczy człowieka powoli się otwierają. Widzi tylko na tyle, na ile 

przeżył i przecierpiał. Jeśli dzisiaj prawie nie jesteśmy już w stanie uświadomić sobie Boga,  

to dlatego, że tak łatwo przychodzi nam uciec od samych siebie, od głębi naszego jestestwa  

za pomocą takiej czy innej przyjemności. W ten sposób nasza własna głębia wewnętrzna pozostaje 

dla nas zamknięta. Jeśli prawdą jest, że człowiek widzi tylko sercem, to jakże jesteśmy ślepi!” 

 

Kochani zawsze jest właściwy czas, by pogłębiać wiarę. Wiem, że próbujesz jakoś wierzyć.  

Może nawet jeździsz na rekolekcje i dni skupienia, nasłuchujesz kaznodziejów na YouTubie i życia 

bez wiary nie możesz sobie nawet wyobrazić? A może już dawno temu odszedłeś sercem, 

zobojętniałeś, zwyczajnie nie widzisz w Kościele żadnej wartości dla siebie? Kimkolwiek dziś jesteś 

możesz pogłębić swoją więź z Twoim Bogiem i Człowiekiem. Mam dla Was kilka propozycji! 

Spędzamy w Internecie mnóstwo godzin, szukając nowinek w zakresie epidemii, dlaczego  
nie poświęcić tego czasu na modlitwę i Słowo Boże? 

 

• Ks. Piotr Pawlukiewicz – Jaka powinna być nasza modlitwa? 

https://www.youtube.com/watch?v=H51Wxo1ai2A 

• ks. Piotr Pawlukiewicz – Dobra modlitwa, czyli jaka? 

https://www.youtube.com/watch?v=WP74yB1-HRs 

• o. Leon Knabit OSB – Siła modlitwy https://www.youtube.com/watch?v=AeuWh2OC0ng 
• abp. Grzegorz Ryś – O modlitwie https://www.youtube.com/watch?v=lI4V1JabylE 

 

Życzę dużo odwagi dla wszystkich! Pamiętam w modlitwie i ściskam Was bardzo mocno! 

Szczególnie nasze dzieci, za którymi bardzo tęsknię. 

 

Ks. Jarek Krylik 

 

*pamiętajcie o codziennej koronce... o godzinie 20.00 

*rozpoczęliśmy miesiąc maj, pamiętajcie o Litanii Loretańskiej 

*za tydzień taca budowlana 

https://www.youtube.com/watch?v=H51Wxo1ai2A&fbclid=IwAR2yfdH8iXKTdmKHDSgFjE-z-GecEjdj1rTqGyErBbocAIij-72HmvsFhKg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWP74yB1-HRs%26fbclid%3DIwAR0-P_DTAaXDf1J5_qoZKsRmvqRtzA2kuptIiRRdc4g1TbeRkpVrfsUvi7w&h=AT31NlLFnVnjsyh0KresssRaWjUg8GOcVDorWCKoFDzbbPB3q_3IrC0uAotImQJz0dSf-r9jkJT5omxLIhXAw_NW5TADh0hEQ1QwMSfMLZYwfwviIAg6Y5ETt43z_x2iBj2NQxT9q6xCMVfRejgdFaBE15MlukHvuQwhHLnh0-zl6ACu2YuHhxx4njqX4X70fpKp30PFUmFyqchju9VI8JO0r8kwVQSUF483D63zigtN-xdBcReeGmHsEgsK-4UZaN-fVmlKRgt7Jr_cgD7bL88Srm-JInsgK4w99izdqoTtSu5zbpJ1OtQx2PXFAkqEnh59qZRhk5DD3DHz5VtqogrPjS391lzawDXu2D7StqhMKXeLrXAiyPtJMuCnb6golcywXsyfTZoq3sruqdmH42frYkea_bKtNkOoXp9eNt6rhRKyh7mqVUANmL_YkRHU9nK4XYRRr3bkyR6YIz0PW3asHb4i4gjzkGFpv-q2btjjWGmyiHXynInuc197MhzP1hNli1WZAPyfseXoZyl7AnJ9oTyvhvZVXoX9GgJnEMwHVJq-dhso_1dXH9TuNXxrwPg74PBSJvNqaO-HLvRpBKAULqouTT7CqmY7CNUEW_l_suUyIxFoC_CSVxWc5b21zmXGWA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAeuWh2OC0ng%26fbclid%3DIwAR1fMx1HeumURbZ0cCO8HUM2VxZMM1LV_srXwNAUs5FraJFTSiB1QLEmLuU&h=AT0KSE5nvNfAbh0FgrpH1nZyzVb5GVf3O9oxgmS83H7BsadePqhtTCXw8RsuIQECXy3i8Pr0bV8ZX8QvI382cMposEK7eC4vOO8aVkk_eIa1RS4FDsaErA43x4OtjveKBt9TXRkLJknZKilfZb4zsQT5VrkVRMUpF0P8cIephA9S_LvluZrksC75W5zDbdeX2ZX-NN91kpY6MJlMf7IDsfpq1NnCursVZRk-m0Ps9qry65sAdN3R878t1u8WpCnCo4k82vslMh8OBkHlLXvGFBCnhTO3X4E91qaHQ7_wuemnke5T3Ujo4fMI_LkymqigV-fwjqMu8Dy71rwUlcb5JMLNQAu2dlD2MYboVdmzRJENsZzTsCVCNrD4kdlYmp7wpTR-jQiU0V0KXHoYb8enoLH1Abd3Fe5zP535vufay73AyZTnscRrzunguEhuldvYf-6JFQQEZT6IO0tpjO4v_p8TrZK23tICXWebVUzR2jLNScVZ4uRS2XmVkCEyY5TKavnlg1fUuBnIV1eKfnuNkipKO3iuSxOaw9-Uq0zzUmn7RtxszjLZT7tIm_y5T5-8yZnsM0wLl63BhaSnnb7ynPY8hDYWONctKImWBhg3vW53IHh7Wsj09ANlTxVIBdGQRIRCHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlI4V1JabylE%26fbclid%3DIwAR11-XQ28HjS7HWf29lbQ5gCLNry9zsTz3gQvOVbBYgTKlh2Z9l12W7CNGY&h=AT0gna6o9LlfH38eC--_pYTURwq5FzYXUe40PnxpmSAOqjPyMuxJGfhpQKY-mEOgbkwwBpSsBK6F41J3hyDgbuP5nMhDZYZRukccgroTYOC5m74rsRNPIHajjIAlb4BDEqswcOHWhG1BKQ6hVxQxYV-4r4Iv92WhKDitMAz3J6PmbFJ0tEeoxI7uWyh2IuVjUk20fbAlTjr8P7f7tibLlnrZv9DMVJoNHujK9FBBvHAGAk1VkcCSV7McIdqDjwfcZ0rUDM23d0Qfr7ur8wrNbxPNthVxUdPQ_-R42K9KpFxBtoERvO8qm8qeNX-j84Y4l2elfY2GKwWHz9KkFDe9owOJnOh8JgYlczhCP0RQiTrcXQCXN0NwQMWQ7wLDB6_IXPXcN7OnNCA2g9DFCL01HpEDH5pMwAu8vhuz5Lig_9ypgVliZQEkZTvRqTyXP_nPcMunZ0gFPRXJ6MpREvlKA2O6axSTRknCLu49hn_ItTR2SI5RvL73Fwkwb_FSKB1gjYIDMMqANy-PERrv_TE0xjYngUExonkt_3i8yPuoHhjKb00VaA1ABp3aXB0irX1biB79JF2DYHCPP6nSJZ4rVkp2wQ7SOaCJRP6d4ecLBcOJr0SKAsTsw2pEB2DYrm8FB9vzcw

