
 10 marca w parafii św. Rafała Kalinowskiego swój Wielkopostny Dzień 
Wspólnoty  przeżywał  Rejon  Północ.  Z  ogromną  radością  powitaliśmy  
wszystkie  małżeństwa z Domowego Kościoła,       a także  młodzież z 
Ruchu Światło-Życie oraz naszego gościa – Ojca Duchownego z Seminarium 
Elbląskiego –  ks.  Jarosława  Kiełba,  a  także  wszystkich  kapłanów  –  ks.  
Wojciecha, ks. Macieja        i ks. Adama. W tym dniu pochylaliśmy się nad  
tematyką „MOJE OWCE SŁUCHAJĄ MEGO GŁOSU”. Posłuszeństwo Kościołowi i  
pasterzom. 

„Posłuszeństwo  jest  wyrazem  wiary.  Jest  wpisane  w  historii  
zbawienia. Jest wpisane w krzyż,   a więc jest bulwersujące, a nawet  
szokujące. Pismo Św. ukazuje, że Jezus nauczył się posłuszeństwa. 
Jak się nauczyć posłuszeństwa? Zmaganiem w Ogrójcu Jezus pokazał  
nam postawę posłuszeństwa wobec Ojca. Nie ma także prawdziwej  
miłości bez posłuszeństwa. Nie ma posłuszeństwa bez łaski pokory.  
Komu powinniśmy być posłuszni? Przede wszystkim Panu Bogu, ale z  
tego  wynikają  inne  postawy  posłuszeństwa:  rodzicom,  władzy 
państwowej,  cywilnej,  proboszczom,  kapłanom,  szefom  itd.  
Posłuszeństwo wobec Boga pojąć możemy         w świetle krzyża.  
„Kto  się  wywyższa  będzie  poniżony”  –  tak  mówi  Jezus.  Często  
słyszymy: żyjemy w trudnych czasach. Wszyscy tak postępują. Ktoś  
mnie  okrada,  to  ja  też  będę  tak  czynić  itd.  Taka  postawa  to  
zagrożenie krzyża. Z kolei posłuszeństwo w Kościele to poddanie się  
Trójcy Świętej.  Jezus jest  posłuszny Ojcu.  Czyni  to  w mocy Ducha  
Świętego.  Dlaczego  powinniśmy  być  posłuszni  w  Kościele?  Dzięki  
temu bronimy jedności w Kościele, daje to okazje do wzrostu, a także 
daję  nam łaskę  świętości.  Powinniśmy  być  jednomyślni  w  kwestii  
katechizmu,  wiary  i  dogmatów  z  biskupami.  Z  kolei  w  innych 
kwestiach  możemy  się  różnić.  Często  ulegamy  nieposłuszeństwo 
wobec naszych proboszczów, kapłanów w parafii. Posłuszeństwo nie  
zamyka nam ust.  Jeśli  chcę dobra mojej  parafii  to będę się starał  
rozmawiać z proboszczem. Bardzo ważna jest modlitwa za kapłanów.  
Wybaczać  im  to  co  złego  robią.  Okazywać  radość  dla  nowych 
kapłanów  w  parafii.  Posłuszeństwo  jest  najpiękniejszą  realizacją 
naszej wolności. Jezus jest posłuszny aż do śmierci. Jest przybity do  
krzyża, ale jest wolny. Miał władzę zejść z krzyża, ale został.” – tak 
mówił do nas ks. Jarosław podczas katechezy.

 Następnie  udaliśmy  się  na  spotkanie  w  grupach,  gdzie  małżeństwa  oraz  
młodzież pochylała się nad pytaniami: „Nasi przełożeni mogą się mylić, my 
nigdy się nie mylimy, gdy jesteśmy im posłuszni.” – o. Maksymilian Kolbe. Co  
myślisz o tych zdaniu? oraz jak reagujesz na wydarzenia   w życiu, które nie  



są po mojej myśli? 

Wnioski z grup dzielenia:

Posłuszeństwo  według  naszej  wiary.  Łatwo  jest  być  posłusznym,  kiedy  
nasz przełożony ma takie samo lub podobne do naszego zdanie. Bardzo 
trudno być posłusznym, kiedy to zdanie się różni. Należy wtedy wykazać  
się dużą pokorą,  by przytaknąć i  być posłusznym. Pomaga nam w tym 
nasza  wiara  w  Jezusa  Chrystusa,  Jego  naśladowanie.  Doszliśmy  do  
wniosku,  że  inna  hierarchia  jest  być  posłusznym  kapłanowi,  inna  
przełożonemu  w  pracy.  Posłuszeństwo  kapłanowi  =  posłuszeństwo 
Kościołowi.  Łatwiej nam być posłusznym kapłanowi, łatwiej nam przyjąć  
jego różniące się od naszego zdanie.  Uznaliśmy też,  że lepiej  wybierać  
takie  środowiska,  w  których  nam  łatwiej  jest  funkcjonować,  trwać  w  
Jezusie Chrystusie. Wszystko zależy od naszych relacji z Panem Bogiem.  
Posłuszeństwo przyjąć z pokorą, starać się nie oceniać, nie krytykować.  
Skwitowaliśmy to w jedną myśl: "Módlmy się jakby wszystko zależało od  
Pana Boga ale róbmy wszystko - pracujmy tak jakby wszystko zależało od  
nas."
Nasza  wspólnota  Domowy  Kościół  ma  coś  takiego,  co  nazywa  się  
"zobowiązaniami".               Z posłuszeństwem odnieśliśmy się również do  
nich.  Posłuszeństwo  wobec  wypełniania  naszych  zobowiązań  jest  w  
pewnym  sensie  posłuszeństwem  wobec  Boga.  Nie  powinniśmy  się  
buntować, ale dążyć do ich realizacji, przyjmować je z pokorą. Wypełnianie  
tych  zobowiązań  pomaga  nam  w  drodze  do  świętości.  Doszliśmy  do  
wniosku,  że  posłuszeństwo  jest  też  krokiem  do  świętości.  Odnieśliśmy  
również  z  posłuszeństwem  do  małżonków.  I  tu  powinna  nam  pomóc  
rozwaga  i  rozsądek.  Winno  się  być  posłusznym  wobec  słowa  Bożego.
Podsumowaliśmy,  że  w  posłuszeństwie  ważnym  jest  by  kierować  się  
Słowem Chrystusa, obcować z Pismem Św.

Po spotkaniu w grupach udaliśmy się do Kościoła, gdzie przed Najświętszym 
Sakramentem mogliśmy rozważyć słowa Pisma Świętego 1P 5, 1-5.  Z kolei  
dzieci wraz z wujkiem Maćkiem, Krzyśkiem i ciocią Pauliną wykonali piękną  
pracę plastyczną – makietę Ostatniej Wieczerzy, którą na agapie uroczyście  
wszystkie dzieci prezentowali.

Uwieńczeniem  naszego  dnia  była  Eucharystia,  ze  wspólnotą  parafialną.  
Podczas homilii              ks. Jarosław kontynuował tematykę Dnia Wspólnoty.  
Po  Mszy  św.  wspólnie  spotkaliśmy  się  na  plebanii,  gdzie  dzieliliśmy  się  
owocami Dnia Wspólnoty przy chlebie z dżemem, z własnej produkcji 

Chcielibyśmy bardzo podziękować ks. Jarosławowi za „opiekę duchową”, ks.  



Wojciechowi,           ks. Maciejowi, o. Stanisławowi oraz  ks. Tomaszowi za  
wspólną modlitwę przy Ołtarzu Pańskim.

Naszym animatorom grup dzielenia, którzy nam służyli, a więc: Ani i Arkowi,  
Krysi  i  Marcinowi  oraz  Asi.  Maćkowi,  Krzyśkowi  i  Paulinie,  za  opiekę  nad  
naszymi dziećmi oraz pomoc gospodarczą. Diakonii muzycznej za zaproszenie  
nas  do  modlitwy  poprzez  śpiew.  Służbie  liturgicznej,  a  także  Krysi  za  
upieczenie chleba, który był przepyszny oraz Gieni i Stasiowi za soki i dżemy.  
I  Wam  drodzy  uczestnicy,  za  to,  że  dzięki  Wam  mogliśmy  się  spotkać  i  
zgłębiać tajemnicę POSŁUSZEŃSTWA. 

Sylwia i Tomasz Szczepanik


