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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY 

RUCHU „MAITRI” W 2021 ROKU 

Drodzy Rodzice Adopcyjni, Darczyńcy 

Wolontariusze i Sympatycy Ruchu! 

Z wielką przyjemnością przekazujemy 

kolejne roczne podsumowanie 

działalności lubelskiej wspólnoty 

„Maitri” zawarte w  „Informatorze 

Lubelskim”. Za nami kolejny rok pod 

znakiem pandemii. Nie był to łatwy 

okres, ale dzięki zaangażowaniu Was 

wszystkich udało się zrealizować wiele  

 
projektów, podjąć kolejne adopcje, 

pomóc poszczególnym osobom. 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie 

podziękować za wszelkie wsparcie 

poprzez działania, finansowanie a także 

modlitwę.  

Patronka naszego Ruchu - Matka 

Teresa z Kalkuty pisała, iż „To my 

mamy wypełnić świat miłością, którą 

Bóg nas obdarzył”. Wyrażona czynem 

 
miłość do ludzi najbiedniejszych jest 

charyzmatem Ruchu "Maitri". 

Obecne wydarzenia sprawią, że tej miłości 

potrzeba nam coraz więcej. Wielu z nas 

stawia sobie pytanie co dalej, wielu jest 

zaangażowanych nie tylko w naszą misję, 

ale także w pomoc uchodźcom. W tych 

zatem niespokojnych czasach tym bardziej 

należy docenić troskę i pomoc, którą od 

Was otrzymujemy. 

„Adopcja Serca” 
31 grudnia 2021 r. programem „Adopcji 

Serca” objętych było łącznie 578 

podopiecznych z 6 krajów (w tym 422 w 

szkole podstawowej i 156 w szkole 

średniej), czyli o 12% więcej niż w roku 

poprzednim.  

W całym 2021 r. wpłaty ofiarodawców 

wyniosły 486.122,89 zł (co stanowi 

wzrost o 10,4%), 3.421,70 EUR oraz 

885,- USD. Środki były przekazywane za 

pośrednictwem misjonarzy w 5 krajach 

Afryki i 1 w Azji. Szczegółowe 

zestawienie przekazywanych środków  

znajduje się obok, w tabeli 1. Łącznie do 

wszystkich placówek misyjnych, z 

którymi współpracujemy przekazaliśmy 

następujące kwoty: 200.305,70 zł, 33.959 

EUR oraz 37.100 USD. Koszty 

administracyjne w całym 2021 r. 

wyniosły 22.649,86 zł, co stanowi 4,66% 

wpływów. 

 Tabela 1. Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2021r. 

 
Kraj 

Ośrodek 

misyjny 
Zgromadzenie 

Misjonarz 

odpowiedzialny 

Kwota 

przekazana 

 
Kongo Dem. Ntamugenga Siostry od Aniołów 

s. Agnieszka  

Gugała 

18.346,10 PLN  

31.000 USD 

 
Kamerun Esseng Siostry od Aniołów 

s. Mirosława 

Leszkowska 
16.560,00 PLN 

 
Burundi Bujumbura  

Siostry Kanoniczki  

Ducha Św. 

 s. Teofila  

Tudryn 
2.304 EUR 

 
Rwanda Nyakinama Siostry od Aniołów 

s. Agnieszka 

Czajkowska 
27.255 EUR 

 
Uganda Kampala Misjonarze Afryki 

o. Jean Paul 

Basikabe Evi 
52.108,80 PLN 

 
Uganda Katakwi Misjonarze Afryki 

o. Josephat 

Diyuo 
34.075,20 PLN 

 
Syria Aleppo 

Siostry Franciszkanki 

Misjonarki Maryi 

s. Brygida  

Maniurka 
2.400 EUR 

     

Jednorazowe projekty pomocowe zrealizowane w 2021 r. 

• budowa klas w przedszkolu na Zanzibarze: 5.500 EUR - parafia św. Marka na 

Zanzibarze, o. Jean Claude Malu, Zgromadzenie Ducha Świętego; 

• budowa szkoły w Ghanie – 13.559,40 PLN – o. Josephat Diyuo, Stowarzyszenie 

Misjonarzy Afryki; 

• budowa szkoły w Karamoja – 8.496,20 PLN – o. Jean Paul Basikabe Evi, 

Stowarzyszenie Misjonarzy Afryki; 

• dożywianie dzieci w szkole podstawowej – 9.060 PLN – placówka misyjna Sióstr od 

Aniołów w Esseng w Kamerunie, s. Mirosława Leszkowska; 

• leczenie dzieci w ośrodku zdrowia – 13.800 PLN - placówka misyjna Sióstr od 

Aniołów w Essengu w Kamerunie, s. Barbara Pustułka; 

• wykonanie zasilania fotowoltaicznego do studni – 2.000 EUR – parafia św. 

Bonawentury w Morogoro w Tanzanii, o. Jacek Górka, Zakon Braci Mniejszych; 

• zakup wyposażenia do rozpoczęcia pracy dla osoby niepłenosprawnej - 2.050 PLN – 

parafia św. Bonawentury w Morogoro w Tanzanii, o. Jacek Górka, Zakon Braci 

Mniejszych; 

• pomoc w utrzymaniu i nauce dzieci - 450 USD – parafia św. Marka na Zanzibarze, o. 

Jean Claude Malu, Zgromadzenie Ducha Świętego; 

• pomoc w utrzymaniu i nauce dzieci – 1.755 USD - parafia św. Bonawentury w 

Morogoro w Tanzanii, o. Jacek Górka, Zakon Braci Mniejszych;  

 

  

 
Wpłaty na aktualny projekt jednorazowy 

(opisany na str. 2), można kierować na konto 

złotówkowe lubelskiej wspólnoty Ruchu 

„Maitri” z dopiskiem „Dożywianie w 

Sudanie Południowym” Numer rachunku: 

76 1240 2382 1111 0000 3926 0677 

Dane konta: Ruch „Maitri” przy 

Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w 

Lublinie. 

Jak co roku prosimy również o wsparcie 

przez ofiarowanie 1% swojego podatku 

dochodowego za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi 

Trzeciego Świata „Maitri”, które jest 

prawnym ramieniem gdańskiej wspólnoty 

Ruchu Maitri: 

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi 

Trzeciego Świata „Maitri” KRS 0000364214 

Cel szczegółowy: leki dla Burundi 
  

 



Aktualny projekt jednorazowy  

Dożywianie 100 najbiedniejszych rodzin w 

Yirolu w Sudanie Południowym – projekt 

realizowany przez o. Krzysztofa Zębika ze 

Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów – 

lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” 

zadeklarowała chęć wsparcia poniższego 

projektu kwotą 9.500,- USD. Pisze o. 

Krzysztof Zębik: „Na terenie miasta 

Yirol znajduje się spora liczba rodzin, które 

żyją w ekstremalnej biedzie. Często są to 

rodziny wielodzietne, osierocone dzieci bez 

rodziców, trędowaci, starcy i opuszczeni, 

rodziny z nieuleczalnie chorymi dziećmi. Na 

obrzeżach Yirolu w wiosce Kadula znajdują 

się uchodźcy, którzy przybyli z Chartumu. 

Rodzinom tym trudno o przeżycie - nie 

posiadają pola do uprawy. Miejsca te i 

rodziny zostaną przez nas odwiedzone i 

zarejestrowane do pomocy. Po części mamy 

już gotową listę rodzin, którym pomogliśmy 

w zeszłym roku i je znamy. Po ich 

zarejestrowaniu rozpocznie się dystrybucja 

żywności; część naszym samochodem i 

część lokalnym motorem, ponieważ niektóre 

domostwa są trudno dostępne. Podczas 

odwiedzin i rejestracji rodzin pomagają nam 

nasi katechiści […]  

 Jednorazowy koszt na rodzinę to 95 USD, 

aby zakupić 25 kg ryżu, 25 kg fasoli, 5 l 

oleju i sól. Sudan Południowy jest wciąż 

niszczony przez panujące konflikty. To już 

nie tylko konflikt pomiędzy Nuerami i 

Dinkami, ale także konflikt pomiędzy 

pasterzami i konflikty wynikające z 

panującej tu kultury zemsty. W 

Południowym Sudanie każdy ma broń i 

wszelkie konflikty rozwiązywane są 

przemocą. Poruszanie się po drogach robi się 

coraz bardziej niebezpieczne. Yirol otoczony 

jest wieloma konfliktami, a możliwości 

poruszania się są ograniczone. Samochody 

napadane są na tle rabunkowym, pasterze 

napadają na siebie w celu kradzieży krów, 

przy czym ginie wielu ludzi. Ludzie 

praktykują prawo zemsty nie tylko tego, kto 

zabił, ale całej grupy etnicznej. Te wszystkie 

rzeczy dzieją się naokoło nas. Wszystkie te 

sytuacje powodują, że ludziom trudno 

zdobyć żywność. Wciąż [w lutym 2022 r.] 

panuje u nas pora sucha, a żywność jak sorgo 

czy kasza jaglana uzbierane w zeszłym roku 

są na wyczerpaniu. Do naszej parafii 

napływają rodziny z północy kraju, która 

została dotknięta powodziami, przeważnie 

jest   to   ludność   Nuerów.    

 Muszą   się  oni  zadomowić na jakiś czas i 

przeważnie zaczynają od zera. Najtrudniej żyje 

się rodzinom, które są opuszczone, nie mające 

krewnych, którzy by ich wspomogli żywnością, 

rodzinom wielodzietnym, osieroconym 

dzieciom […] albo chorym. W Yirolu zaczyna 

panować głód i będzie coraz gorzej. Dzieci 

zaczynają jeść raz na dzień, a sama żywność 

nie ma żadnych wartości odżywczych. 

Przeciętna rodzina je ugotowaną mąkę 

kukurydzianą z ugotowanym sosem i tzw. 

Kudrą (popularną zieleniną). Rano najczęściej 

nie ma nic do zjedzenia, komu się powodzi, to 

zje tzw. mandazi (coś jak małe pączki) z 

herbatą. Niedożywione dzieci coraz częściej 

chorują. Brak pieniędzy sprawia, że dzieci nie 

mogą być leczone, zaś nieleczona malaria czy 

tyfus mają straszne skutki uboczne. Coraz 

częściej dzieci mnie zaczepiają i proszą o coś 

do zjedzenia. Niektóre przychodzą do nas na 

misję, abym dał im kilka ciastek i tak próbują 

przeżyć. Dzieci, które nie mają nic do 

zjedzenia, często nie chodzą do szkoły i 

próbują coś zarobić na targu na siebie i 

rodzinę; rozwożą wodę, sprzedają lizaki i 

cukierki, łowią ryby, gdyż Yirol usytuowany 

jest przy jeziorze. Jezioro jednak jest płytkie i 

muliste, ryb jest zaś w nim niewiele. 

Kwoty składek w 2021 r. 
 

Tabela 2. Kwoty składek w 2021 r. 

Szanowni Państwo! 

Jak co roku podajemy orientacyjne kwoty 

składek w programie „Adopcja Serca” w 

różnych wariantach pomocy w 

poszczególnych miesiącach. Prosimy o 

porównanie z podanymi wartościami swoich 

wpłat i ewentualne uzupełnienie zaległości. 

Tradycyjnie dziękujemy tym wszystkim, 

którzy płacą więcej, niż wynika to z 

podanych wartości. Pozwala nam to na 

wsparcie dzieci, dla których szukamy 

rodziców, oraz na finansowanie 

jednorazowych projektów pomocy, takich 

jak dożywianie i leczenie anonimowych 

dzieci, które nie mają innej pomocy. 

 Miesiące Szkoła podst. 13 EUR Szkoła średnia 17 EUR Adopc. Medyczna 26 EUR 

Styczeń 62 zł 80 zł 123 zł 

Luty 61 zł 80 zł 122 zł 

Marzec 62 zł 80 zł 123 zł 

Kwiecień 62 zł 81 zł 124 zł 

Maj 62 zł 81 zł 124 zł 

Czerwiec 61 zł 79 zł 121 zł 

Lipiec 61 zł 80 zł 122 zł 

Sierpień 62 zł 81 zł 123 zł 

Wrzesień 61 zł 80 zł 122 zł 

Październik 62 zł 81 zł 124 zł 

Listopad 62 zł 81 zł 124 zł 

Grudzień 64 zł 83 zł 127 zł 

Suma 742 zł 967 zł 1479 zł 
     

Odliczenie darowizn w rozliczeniu 

podatkowym za rok 2021 

Zasady  odliczenia wpłat przekazywanych na 

dzieci w ramach programu Adopcji Serca są 

następujące: Ruch „Maitri” działa przy 

Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym z 

siedzibą przy ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin, które jest 

kościelną osobą prawną. Wpłaty naszych 

ofiarodawców przeznaczane są na kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą.  

 Odliczanie wpłat, które dokonują 

ofiarodawcy reguluje art. 26 ust. 6b Ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, 

poz. 176 ze zm.), art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. o stosunku państwa do 

Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, 

poz.154 ze zm.). Wpłaty na działalność 

charytatywną odlicza się od dochodu w 

zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) gdzie 

należy podać kwotę przekazanej darowizny,  

 kwotę odliczonej darowizny oraz dane 

obdarowanego poprzez podanie m.in. jego 

nazwy i adresu Przypominamy, że nie ma 

limitu przy odliczaniu darowizn na 

kościelną działalność charytatywno-

opiekuńczą. Ofiarodawcy otrzymują od nas 

pokwitowanie odbioru darowizny, które jest 

konieczne do odliczenia. Otrzymane 

pokwitowanie w połączeniu z niniejszym 

Informatorem stanowi sprawozdanie o 

przeznaczeniu wpłacanych kwot.   

WYDARZENIA 2021 W NASZEJ WSPÓLNOCIE 

 

Odeszła do Pana 

30 maja 2021 r. zmarła w wieku 90 lat Róża Sternik, zaangażowana w Ruch „Maitri” od początku lat 80-tych. Jest to wielka strata dla Ruchu 

„Maitri”, a szczególnie dla naszej lubelskiej wspólnoty. Choć Róża należała do różnych stowarzyszeń zawsze podkreślała, że Ruch „Maitri” 

był dla niej najważniejszy. Pełna poświęcenia działała w nim od blisko 40 lat. Jeszcze w czwartek 27 maja podpisała list do naszego 

wspólnotowego dziecka adopcyjnego. Każdy, kto spotkał Różę, mógł doświadczyć jej niezwykłej pogody ducha i pokoju. Wspominała, że po 

przejściu na emeryturę poszukiwała w Kościele wspólnoty, w którą mogłaby się zaangażować. Wiele serca włożyła w niesienie i 

organizowanie pomocy dla najuboższych z ubogich. Połowę swoich oszczędności życia przeznaczyła na wsparcie budowy szkoły w 

Kamerunie. W ostatnich latach opuszczała już wiele spotkań, ale nie opuszczała modlitw Ruchu – modlitwy franciszkańskiej, modlitwy św. 

Pawła VI, modlitwy św. Kardynała Jana Henryka Newmana, modlitwy Założycieli Ruchu i Sł. Bożego Mariana Żelazka SVD. 

 

 



• 17 stycznia zostały rozstrzygnięte dwa 

konkursy nt. „Fauna i flora Afryki” i 

„Historia Afryki” przygotowane przez 
Anię Dominko (twórczynię naszej strony 
internetowej). Uczestnicy otrzymali 

nagrody książkowe o tematyce związanej z 

Afryką. Laureat obu konkursów, pasjonat 

światowego dziedzictwa UNESCO i 

jednocześnie rodzic adopcyjny,  przysłał 

dwa artykuły pt. „Przyrodnicze i kulturowe 

dziedzictwo Ugandy” i „Przyrodnicze 

dziedzictwo w Demokratycznej Republice 

Konga – cel pierwszej wycieczki do 

Afryki”. Ponadto, na naszej stronie są 

dostępne quizy i gra sprawdzająca 

podstawowe wiadomości o Afryce. 

https://maitri.diecezja.lublin.pl/. 

• W styczniu wraz ze wspólnotą gdańską 

Ruchu „Maitri” rozpoczęliśmy akcję 1% 

podatku. Naszym celem w tym roku było 

wykończenie wnętrz szkoły na Zanzibarze, 

której wybudowanie w poprzednich latach 

współfinansowaliśmy. W promocji akcji 

1% brał udział każdy, kto umieścił zdjęcie 

z info na swoim profilu na Facebooku. 

• 9 lutego przyjęliśmy trzy nowe projekty: 

dożywianie w szkole podstawowej i 

ośrodku zdrowia w Essengu (Kamerun) 

oraz stypendium na studia na Jordan 

University College w Morogoro dla 

zdolnej uczennicy (Tanzania). 

• 16 czerwca – w Międzynarodowy Dzień 

Dziecka Afrykańskiego – w holu Szkoły 

Podstawowej nr 28 w Lublinie została 

zorganizowana wystawa plakatów 

autorstwa Konrada Czernichowskiego, 

odpowiedzialnego za lubelską wspólnotę 

Ruchu „Maitri” pod tytułem ”Kameruńska 

codzienność”, którą z zainteresowaniem 

obejrzeli uczniowie i nauczyciele. Konrad 

wraz z Anią, studentką UMCS pochodzącą 

z Tanzanii, byli tego dnia specjalnymi 

gośćmi w szkole na lubelskiej „Skarpie”. 

• 17 sierpnia odwiedził nas o. Jacek Górka 

– misjonarz, który z Tanzanii przyjechał na 

urlop do Polski. O. Jacek jest gwardianem 

wspólnoty Braci Mniejszych z Morogoro, 

wicemagistrem uczelni, Prowincjonalnym 

 Sekretarzem Ewangelizacji i wykładowcą 

na katolickim uniwersytecie w Morongoro: 

Jordan University College. O. Jacek 

nadzorował budowę studni w Morogoro - 

jednym z projektów wspieranych przez 

lubelską wspólnotę Ruchu „Maitri”. 

• 7 września po Mszy św. odbyła się 

konferencja ks. Wojciecha Rebety 

dotycząca dzieła s. Elżbiety Róży Czackiej 

i jej dzieła w Laskach. W dwóch 

prezentacjach przedstawił wszechstronność 

dzieła Matki Czackiej, a także historię 

życia jednej z podopiecznych. 

• 14 września w wyniku wyborów na 

kolejne 3 lata (2021-2024) Odpowiedzialną 

za Ruch „Maitri” w Lublinie została 

Agnieszka Goliszek, Animatorem Ruchu – 

Barbara Mielecka, a skarbnikiem – Artur 

Salamon. Agnieszka Goliszek jest 

wieloletnim nauczycielem języka 

angielskiego w Szkole Podstawowej nr 28 

(wcześniej Gimnazjum nr 11) w Lublinie, 

w której prowadzi akcję „Adopcja Serca” 

od roku 2004 r., opiekując się trojgiem 

dzieci z Demokratycznej Republiki Konga. 

Organizuje wraz z uczniami liczne akcje 

charytatywne, koncerty, loterie, kiermasze 

na rzecz dzieci adopcyjnych. 

• 19 września obchodziliśmy 80. urodziny 

Basi Mieleckiej. Była to okazja do 

wspominek i wspólnego świętowania wraz 

z naszą wspaniałą Jubilatką. 

• 16-17 października w Jubileuszowym 

XLV Spotkaniu Krajowym uczestniczyło 8 

członków naszej lubelskiej wspólnoty. 

• 19 listopada w Klubie Inteligencji 

Katolickiej odbyło się spotkanie 

poświęcone kard. Stefanowi 

Wyszyńskiemu i Matce Elżbiecie Róży 

Czackiej, organizatorem była Rada 

Ruchów, Wspólnot Formacyjnych i 

Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji 

Lubelskiej, której wiceprzewodniczącą jest 

Monika Sidor, członkini Ruchu „Maitri” - 

inicjatorka tego spotkania.  

Niedziele misyjne i prelekcje 

W tym roku z powodu pandemii nie 

organizowaliśmy niedzieli misyjnych.  

 W zamian, z inspiracji nowej Głównej 

Odpowiedzialnej Ruchu „Maitri” Agnieszki 

Strycharczuk, zrealizowany został polsko-

tanzański projekt śpiewania kolęd w łacinie. 

Jego efekty można poznać na stronach 

internetowych: 

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

XE0mk3uhGkk, https://www.yputube.com/ 

watch?v=SYut02TzIXA 

Wystawa „Kameruńska codzienność” 

Dysponujemy własną wystawą – 11 plansz w 

formacie 100 cm na 70 cm. Instytucje (domy, 

kultury, biblioteki, szkoły) pragnące ją u siebie 

gościć prosimy o kontakt z Moniką Sidor (tel. 

600 527 428). Potrzebne są antyramy i stojaki. 

Jesteśmy także otwarci na zaproszenie do szkół 

z prezentacją multimedialną na tematy: 

• Życie ucznia w Afryce 

• Deficyt wody pitnej w Afryce 

• Ruch „Maitri” i „Adopcja Serca”. 

Ruch „Maitri” w mediach społeczno-

ściowych 

• strona lubelskiej wspólnoty: 

www.maitri.diecezja.lublin.pl 

• strona Duszpasterza Krajowego: 

www.maitri-duszpasterz.pl 

• Facebook: Ruch Solidarności z Ubogimi 

Trzeciego Świata „Maitri”;  

• Instagram: Ruch Solidarności z Ubogimi 

Trzeciego Świata „Maitri”; 

Formacja 

Ruch „Maitri” jest członkiem założycielem 

Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich. Mamy swoją formację: 

konferencje i rekolekcje, na które zapraszamy 

również Darczyńców i Wolontariuszy. W 

każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18:00 

Duszpasterz Krajowy, dr Andrzej Panasiuk 

wygłasza konferencję adresowaną do 

uczestników, darczyńców, rodziców 

adopcyjnych i wolontariuszy Ruchu „Maitri”. 

Można jej wysłuchać na żywo na stronie parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku: 

http://www.parafiamiescisko.pl/ lub na stronie 

Duszpasterza Krajowego: http://www.maitri-

duszpasterz.pl/. 

MAITRI – RUCH KATOLICKI 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

FRANCISZKA NA WIELKI POST 2022 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym 

osobistej i wspólnotowej odnowie, 

prowadzącej nas do Paschy Jezusa 

Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. 

Dobrze nam zrobi, jeślina początku naszej 

wielkopostnej drogi w 2022 roku, 

zastanowimy się nad napomnieniem św. 

Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie 

ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 

zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A 

zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy  
dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10). 

1. Zasiew i żniwo 

W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz 
zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi 

(por. Mt 13). Św Paweł mówi nam o chairós: 

czasie sprzyjającym, aby zasiać dobro z 

myślą o żniwach. Czym jest dla nas ten 

sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki 

Post, ale także cała nasza ziemska 

 

 
egzystencja, której Wielki Post jest w 

pewnym sensie obrazem [1].  Zbyt często 

nasze życie jest zdominowane przez 

chciwość i pychę, przez pragnienie 

posiadania, gromadzenia i konsumowania, 

jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej 

przypowieści, który uważał swoje życie za 

bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie 

zbiory, jakie zgromadził w swoich 

spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). Wielki Post  
zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany 

mentalności, tak aby życie miało swoją 

prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w 

dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w 

sianiu dobra i dzieleniu się nim. 
Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który 
hojnie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości” 
(Enc. Fratelli tutti, 54). W czasie Wielkiego 
Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć 

na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i 

skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie 

Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości  

 
wobec Jego działania (por. J 1, 21), które czyni 

nasze życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas 

powodem do radości, to tym większe jest 

wezwanie, abyśmy byli „współpracownikami 

Boga” (1 Kor 3, 9), dobrze wykorzystując 

obecny czas (por. Ef 5, 16), abyśmy i my siali 

ziarno dobra. To wezwanie do siania dobra nie 

powinno być postrzegane jako ciężar, ale jako 

łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy 

czynnie zjednoczyli się z Jego płodną 

wielkodusznością. 

A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z myślą 

o zbiorze? Z pewnością. Ścisły związek 

zasiewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w 

słowach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten 

i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie 

też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie 

zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego 

dobra odnajdujemy w nas samych i w naszych 

codziennych relacjach, także w najmniejszych 

gestach życzliwości. W Bogu żaden akt 

miłości, choćby najmniejszy, ani „żadne ofiar- 
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ne zmęczenie” nie są stracone (por. Evangelii 

gaudium, 279). Tak jak drzewo poznaje się 

po owocach (por. Mt 7, 16-20), tak też życie 

pełne dobrych uczynków jest świetlane 

(por. Mt 5, 14-16) i niesie w świecie wonność 

Chrystusa (por. 2 Kor 2, 15). Służba Bogu, w 

wolności od grzechu, przynosi owoce 

uświęcenia dla zbawienia wszystkich 

(por. Rz 6, 22). 

W rzeczywistości, jest nam dane zobaczyć 

tylko niewielką część owoców tego, co 

siejemy, ponieważ, według ewangelicznego 

przysłowia: „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 

37). To właśnie siejąc dla dobra innych, 

uczestniczymy w wielkoduszności Boga: 

„Zdolność do uruchomienia procesów, 

których owoce będą zbierali inni, z nadzieją 

pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra, jest 

wielce szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196). 

Sianie dobra dla innych wyzwala nas z 

ciasnej logiki osobistego zysku i nadaje 

naszym działaniom szeroki zakres 

bezinteresowności, włączając nas w cudowny 

horyzont łaskawych planów Boga. 
Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i unosi 

nasze spojrzenie: oznajmia nam, że 

najprawdziwszym żniwem jest żniwo 

eschatologiczne, żniwo dnia ostatecznego, 

dnia bez zachodu. Dojrzały owoc naszego 

życia i działania jest „owocem na życie 

wieczne” (J 4, 36), który będzie naszym 

„skarbem w niebie” (Łk 12, 33; 18, 22). Sam 

Jezus posługuje się obrazem ziarna, które 

obumiera w ziemi i przynosi owoc, aby 

wyrazić tajemnicę swojej śmierci i 

zmartwychwstania (por. J 12, 24); a św. 

Paweł używa go ponownie, mówiąc o 

zmartwychwstaniu naszego ciała:  „Podobnie 

rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa 

się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 

sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; 

sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się 

ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe” 

(1 Kor 15, 42-44). Nadzieja ta jest wielkim 

światłem, które zmartwychwstały Chrystus 

przynosi światu: „Jeżeli tylko w tym życiu w 

Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy 

bardziej od wszystkich ludzi godni 

politowania. Tymczasem jednak Chrystus 

zmartwychwstał jako pierwociny spośród 

tych, co pomarli” (1 Kor 15, 19-20), aby ci, 

którzy są z Nim ściśle zjednoczeni w miłości 

przez śmierć „podobną do Jego śmierci”, 

(Rz 6, 5), byli również zjednoczeni z Jego 

zmartwychwstaniem dla życia wiecznego 

(por. J 5, 29): „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć 

będą jak słońce w królestwie Ojca swego” 

(Mt 13, 43). 

2. „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” 

Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia 

ziemskie nadzieje „wielką nadzieją” życia 

wiecznego i już teraz wprowadza w czas 

teraźniejszy ziarno zbawienia (por. Benedykt 

XVI, Spe salvi, 3; 7). W obliczu gorzkiego 

rozczarowania     z      powodu     tak      wielu  

 złamanych marzeń, w obliczu niepokoju z 

powodu wyzwań, które stoją przed nami, w 

obliczu zniechęcenia z powodu ubóstwa 

naszych środków, pojawia się pokusa 

zamknięcia się w naszym własnym 

indywidualistycznym egoizmie i schronienia 

się w obojętności na cierpienia innych. 

Rzeczywiście, nawet najlepsze zasoby są 

ograniczone: „Chłopcy się męczą i nużą, 

chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 40, 30). 

Ale Bóg „daje siłę zmęczonemu i pomnaża 

moc bezsilnego [...] ci, co zaufali Panu, 

odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; 

biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” 

(Iz 40, 29.31). Wielki Post wzywa nas do 

pokładania wiary i nadziei w Panu (por. 

1 P 1, 21), ponieważ tylko wpatrzeni w 

zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa 

(por. Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę 

Apostoła: „W czynieniu dobrze nie 

ustawajmy” (Ga 6, 9). 

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, że 

trzeba „zawsze się modlić i nie ustawać” 

( Łk 18, 1). Potrzebujemy modlitwy, 

ponieważ potrzebujemy Boga. Bycie 

samowystarczalnym to niebezpieczna iluzja. 

Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy 

naszej osobistej i społecznej słabości, niech 

ten Wielki Post pozwoli nam doświadczyć 

pocieszenia płynącego z wiary w Boga, bez 

którego nie możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9). 

Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy 

jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz 

historii [2]; ale przede wszystkim nikt nie 

zbawia się bez Boga, ponieważ tylko 

tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa daje 

zwycięstwo nad ciemnymi wodami śmierci. 

Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale 

pozwala nam przejść przez nie w 

zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie, z 

wielką nadzieją, która nie zawodzi, a której 

zadatkiem jest miłość, jaką Bóg rozlał w 

naszych sercach przez Ducha Świętego 

(por. Rz 5, 1-5). 

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego 

życia. Niech post cielesny, do którego wzywa 

nas Wielki Post, umocni naszego ducha do 

walki z grzechem. Nie ustawajmy w 

proszeniu o przebaczenie w sakramencie 

pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg 

niestrudzenie nam przebacza [3]. Nie 

ustawajmy w walce z pożądliwością, tą 

słabością, która prowadzi do egoizmu i 

wszelkiego zła, znajdując w ciągu wieków 

różne sposoby pogrążania człowieka w 

grzechu (por. Enc. Fratelli tutti, 166). 

Jednym z tych sposobów jest ryzyko 

uzależnienia od mediów cyfrowych, które 

zubaża relacje międzyludzkie. Wielki Post 

jest odpowiednim czasem, aby 

przeciwdziałać tym pułapkom i kultywować 

bardziej integralną komunikację 

międzyludzką (por. tamże, 43), składającą się 

z „prawdziwych spotkań” ( tamże, 50), 

twarzą w twarz. 

 Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej 

miłości względem bliźniego. W czasie tego 

Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, dając 

z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który daje 

siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb do 

jedzenia” (2 Kor 9,10) troszczy się o każdego 

z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, 

ale także po to, abyśmy byli hojni w 

czynieniu dobra innym. Jeśli prawdą jest, że 

całe nasze życie to czas siania dobra, 

wykorzystajmy ten Wielki Post szczególnie, 

by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się 

do braci i sióstr poranionych na drodze życia 

(por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest czasem 

sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać 

potrzebujących; aby wołać, a nie ignorować 

tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; 

aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy 

cierpią z powodu samotności. Wcielajmy w 

życie wezwanie do czynienia dobra 

wszystkim, poświęcając czas na miłość do 

najmniejszych i najbardziej bezbronnych, 

opuszczonych i wzgardzonych, 

dyskryminowanych i zepchniętych na 

margines (por. Enc. Fratelli tutti, 193). 

3. „Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie 

ustaniemy” 

Wielki Post przypomina nam co roku, że 

„dobra, podobnie jak miłości, 

sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się 

raz na zawsze; trzeba je zdobywać każdego 

dnia” (tamże, 11). Prośmy więc Boga o 

cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), 

aby nie ustawać w czynieniu dobra, krok po 

kroku. Kto upada, niech wyciąga rękę do 

Ojca, który zawsze nas podnosi. Ci, którzy są 

zagubieni, oszukani przez uwodzenie złego, 

nie powinni zwlekać z powrotem do Tego, 

który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55, 7). 

W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie 

w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie 

ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje 

glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia. 

Mamy pewność w wierze, że „gdy pora 

nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w 

pracy nie ustaniemy” i że dzięki darowi 

wytrwałości otrzymamy obiecane dobro 

(por. Hbr 10, 36) dla naszego i innych 

zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). Praktykując 

miłość braterską wobec wszystkich, 

jednoczymy się z Chrystusem, który oddał za 

nas życie (por. 2 Kor 5, 14-15), smakujemy 

radości Królestwa niebieskiego, w którym 

Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 

Kor 15, 28). 

Niech Dziewica Maryja, której łono wydało 

Zbawiciela, która zachowywała wszystkie 

sprawy „i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 

19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech 

będzie przy nas ze swoją macierzyńską 

obecnością, aby ten czas nawrócenia 

przyniósł owoce wiecznego zbawienia.  

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 11 listopada 

2021 r., we wspomnienie św. Marcina 

Biskupa.                                     Franciszek 
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