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7 kroków do szczêœcia
Bardzo bym chcia³ us³yszeæ, jak kiedyœ us³ysza³ 

od Jezusa Szymon Piotr pod Cezare¹ Filipow¹, 
¿e jestem b³ogos³awiony, czyli szczêœliwy. Chyba 
wypada mi zacz¹æ od tego, ¿e jestem naprawdê 
szczêœliwym cz³owiekiem, szczêœliwym ksiêdzem. 
Co rzecz jasna nie oznacza, ¿e znam niezawodn¹ 
receptê na szczêœcie, ¿e sam nie mogê byæ bardziej 
szczêœliwy, i ¿e nie zdarzaj¹ mi siê dni i chwile 
nieszczêœliwe. Zapewne te¿ kwesti¹ sporn¹ jest 
samo rozumienie szczêœcia, gdy¿ s³owo to – 
podobnie jak i s³owo mi³oœæ – ma w œwiecie tysi¹ce 
znaczeñ, a mo¿e nawet i wiêcej, bo coraz czêœciej siê s³yszy, ¿e ka¿dy szczêœcie rozumie na swój w³asny, 
mniej lub bardziej szczêœliwy sposób. Zatem o jakim szczêœciu bêdê pisa³, kiedy spróbujê wskazaæ siedem 
kroków do jego osi¹gniêcia? Wiemy doskonale, ¿e s³owo szczêœliwy w Biblii bardzo czêsto wystêpuje jako 
b³ogos³awiony. W³aœnie z tej perspektywy bêdê chcia³ pisaæ o szczêœciu – jak ¿yæ, ¿eby byæ 
b³ogos³awionym.

Krok 1: Zobacz, kim jest Jezus
W tym dialogu, w którym Piotr odpowiada na pytanie Jezusa, „za kogo Mnie uwa¿acie”, kryje siê 

pierwszy krok do szczêœcia. „Jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego” – pada odpowiedŸ. I to jest 
niewyobra¿alne szczêœcie – znaæ Jezusa. Ta wiedza zmienia wszystko w ¿yciu. Tak naprawdê ka¿dy kolejny 
krok do szczêœcia jest konsekwencj¹ tego pierwszego. Rzecz jasna w tej wiedzy o Jezusie nie chodzi tylko 
o to, ¿e kiedyœ o Nim s³ysza³em, ¿e uczêszcza³em na katechezê, ani nawet, ¿e przeczyta³em o Nim m¹dr¹ 
ksi¹¿kê. Znam Jezusa w ¿ywym doœwiadczeniu, w relacji mi³oœci. Poznaæ Jezusa, to poznaæ Go jako 
zbawiciela, który mi przebacza i podnosi. Który nie przechodzi obojêtnie obok mojego ¿ycia, który 
poruszony mi³oœci¹ do mnie chce byæ moj¹ codziennoœci¹, chce mnie obdarzaæ swoim ¿yciem 
i szczêœciem. Je¿eli znasz Go takim, to jesteœ szczêœliwy.

Krok 2: Zobacz, ¿e nie jesteœ Bogiem
Kiedy wiem, kim jest Jezus, to wiem te¿, kim jest Bóg. Wiem tak¿e, ¿e to nie ja nim jestem. Ca³e moje 

nieszczêœcie bierze siê st¹d, ¿e ci¹gle próbujê zajmowaæ Jego miejsce, ¿e ci¹gle bawiê siê w Boga, który 
wszystko i wszystkich chce kontrolowaæ. Ca³y dramat polega jednak na tym, ¿e ile razy próbujê byæ 
Bogiem, tyle razy brutalnie doœwiadczam, ¿e kompletnie siê na tej robocie nie znam. Ani nie mam 
wystarczaj¹cej wiedzy, ani wystarczaj¹cej mocy. Po prostu nie jestem Bogiem. Nie muszê byæ wszystkim. 
Nie muszê wszystkiego robiæ sam, nie muszê we wszystkim byæ doskona³y, bo po prostu taki nie jestem. 
Nie muszê tak¿e przyw³aszczaæ sobie Bo¿ych przywilejów, nie muszê okradaæ prawdziwego Boga z Jego 
chwa³y, nie muszê mieæ na drzwiach swojego gabinetu tabliczki z napisem „Udaje, ¿e jest Bogiem”, 
bo wiem, ¿e – jak pisa³ czeski filozof ks. Tomáš Halík - „Bóg istnieje i wykonuje swój zawód dobrze, jaka¿ 
wtedy ulga, ¿e nie muszê po amatorsku dublowaæ tej roli, ¿e nie muszê byæ Bogiem”! Kiedy wiem, kim jest 
prawdziwy Bóg, wtedy mogê spokojnie wypuœciæ ze swoich r¹k stery kierowania œwiatem i mogê byæ 
sob¹ – ks. Krzysztofem Poros³o. „Jaka to bêdzie ulga - pisa³ ks. Halík – gdy wypuszczê œwiat z r¹k, jaka 
wolnoœæ, jaka radoœæ, ¿e nie jestem Bogiem”!
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 4, 26-34).

Jezus powiedzia³ do t³umów: «Z królestwem Bo¿ym dzieje siê tak, jak gdyby ktoœ 
nasienie wrzuci³ w ziemiê. Czy œpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kie³kuje i roœnie, 
on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw ŸdŸb³o, potem k³os, 
a potem pe³ne ziarno w k³osie. A gdy stan zbo¿a na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora ju¿ na ¿niwo». Mówi³ jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Bo¿e lub w jakiej 
przypowieœci je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy sieje wsiewa w ziemiê, 
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje siê wiêksze 
od innych jarzyn; wypuszcza wielkie ga³êzie, tak ¿e ptaki powietrzne gnie¿d¿¹ siê w jego 
cieniu». W wielu takich przypowieœciach g³osi³ im naukê, o ile mogli j¹ zrozumieæ. A bez 
przypowieœci nie przemawia³ do nich. Osobno zaœ objaœnia³ wszystko swoim uczniom.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZIARNO GORCZYCY

Dwie przypowieœci – o nasieniu zbo¿a i ziarenku gorczycy, 
o których mówi dzisiejsza Ewangelia, opisuj¹ pracê wielkiego 
Siewcy, Jezusa, oraz wszystkich pozosta³ych siewców: 
kaznodziejów, misjonarzy, nauczycieli, rodziców,… sportowców. 
Przypowieœci te s¹ dla siewców zachêt¹ do cierpliwoœci, a nawet 
mo¿na powiedzieæ, ¿e do anielskiej cierpliwoœci.

Jezus w swoim ziemskim ¿yciu bardzo szybko napotka³ 
na zniecierpliwienie cz³owieka. Pomimo t³umów, które Go 

s³ucha³y i z Nim by³y, mimo cudów, które dokonywa³y siê na ich oczach, ludzie czuli rozczarowanie, 
œwiat siê nie zmienia³ i ich ¿ycie tak¿e. Ale On sia³… Któ¿ móg³ przypuszczaæ, ¿e Ten Bo¿y Kaznodzieja 
i Jego kilkunastu uczniów dadz¹ pocz¹tek Koœcio³owi, ¿e zmieni¹ twarde zasady: oko za oko, z¹b 
za z¹b na: mi³ujcie waszych nieprzyjació³, dobrze czyñcie wszystkim. Prawo wzrastania i prawo 
wychowania to wielka tajemnica. Tutaj nie powinno siê zanadto œpieszyæ, a ostatnie zdanie nale¿y 
pozostawiæ Panu ¯niwa. Tylko On Jeden mo¿e oszacowaæ, jakie bêd¹ zbiory, gdy ¿niwo dojrzeje. 
Ka¿dy misjonarz, proboszcz, rodzic, nauczyciel, dzia³acz i sportowiec marzy o tym, aby jego ¿niwo 
zazieleni³o siê jak najszybciej. Bo któ¿ z nas nie doœwiadczy³ zniechêcenia, nie widz¹c szybkich, 
dostrzegalnych go³ym okiem efektów. Tak bardzo chcielibyœmy ujrzeæ owoc naszej pracy, 
tak pragnêlibyœmy, aby ziarno rzucone na stadiony Euro 2012 wyda³o owoc piêknego kibicowania.

*   *   *   *   *   *   *
„Ostatnia Wieczerza jest zwieñczeniem ¿ycia Chrystusa. Nie jest jedynie zapowiedzi¹ Jego 

ofiary, która dokona siê na krzy¿u, ale jest tak¿e syntez¹ ¿ycia ofiarowanego dla zbawienia ca³ej 
ludzkoœci. Dlatego nie wystarczy powiedzieæ, ¿e w Eucharystii obecny jest Jezus, ale trzeba 
zobaczyæ w niej obecnoœæ ofiarowanego ¿ycia i wzi¹æ w nim udzia³. Kiedy bierzemy i spo¿ywamy ten 
Chleb, jesteœmy zjednoczeni z ¿yciem Jezusa, wchodzimy w komuniê z Nim. Zobowi¹zujemy siê do 
realizowania jednoœci miêdzy nami, przekszta³cania naszego ¿ycia w dar, szczególnie dla 
najubo¿szych”.

„Chrystus jest w ka¿dym cz³owieku, nawet najmniejszym i bezbronnym. Eucharystia, bêd¹c 
Ÿród³em mi³oœci dla ¿ycia Koœcio³a, jest szko³¹ mi³oœci i solidarnoœci. Ten, kto karmi siê Chlebem 
Chrystusa nie mo¿e byæ obojêtny wobec tych, którzy nie maj¹ chleba powszedniego”. 

„Niech uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a inspiruje i posila w ka¿dym z nas pragnienie i zaanga¿owanie 
na rzecz spo³eczeñstwa goœcinnego i solidarnego. Z³ó¿my te ¿yczenia w sercu Maryi Panny, 
Niewiasty Eucharystii. Niech Ona wzbudzi we wszystkich radoœæ z uczestnictwa we Mszy œw., 
zw³aszcza w niedzielê, i radosn¹ odwagê œwiadczenia o nieskoñczonej mi³oœci Chrystusa”.

               papie¿ Franciszek
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7 kroków do szczêœcia (c.d.)
Krok 3: B¹dŸ sob¹
Byæ sob¹ to znaczy siebie poznaæ i siebie przyj¹æ, w ca³ej prawdziwie, z tym, co we mnie piêkne i dobre, ale i z tym, co we mnie z³e, 

grzeszne i niedoskona³e. ¯eby byæ sob¹ trzeba byæ pokornym, bo pokora to znajomoœæ i przyjêcie prawdy o sobie. Kiedy wiem, 
¿e jestem s³aby, kiedy wiem, w czym niedomagam, kiedy wiem i przyjmujê, ¿e wygl¹dam, jak wygl¹dam, to przestajê ¿yæ 
marzeniami, wyobra¿eniami o sobie i swoim ¿yciu. Przestajê budowaæ fasadow¹ osobowoœæ, która nijak siê ma do prawdy o mnie. 
Szczêœliwy jest cz³owiek, który jest sob¹. Wszelka nieprawda o nas – nawet najpiêkniejsza – szczêœcia nam nie da. Piêknie to wyrazi³ 
kiedyœ chasydzki rabin Mayer, który pisa³ o tym, ¿e nie mamy udawaæ kogokolwiek w naszym ¿yciu, ale po prostu ¿yæ swoim ¿yciem 
takim, jakim ono jest. „Bóg nie bêdzie ciê s¹dziæ za to, ¿e nie by³eœ Abrahamem, Moj¿eszem czy Samsonem. Bóg bêdzie ciê s¹dziæ
za to, czy i w jakim stopniu by³eœ Mayerem”. Jestem szczêœliwy wtedy, kiedy jestem sob¹ – z wadami, s³aboœciami, 
niedoskona³oœciami, ale sob¹ – kiedy jestem ks. Krzysztofem Poros³o, a nie utopijnym wyobra¿eniem siebie.

Krok 4: Przyjmij swoj¹ przesz³oœæ
 ̄ eby byæ sob¹ trzeba przyj¹æ swoj¹ przesz³oœæ, zaakceptowaæ j¹ i zobaczyæ, ¿e jest to moja w³asna historia zbawienia. Jak wiem, 

kim jest Bóg, to wiem tak¿e, ¿e moje ¿ycie ci¹gle jest w Jego rêkach i nigdy mu siê to ¿ycie z r¹k nie wymknê³o. On je trzyma, 
prowadzi mnie, i cokolwiek siê w moim ¿yciu wydarzy³o, do czegoœ by³o to potrzebne. I nawet jeœli by³o to zwi¹zane z grzechem 
moim, czy drugiego cz³owieka, nawet jeœli wydaje siê ta historia ¿ycia beznadziejna, to tylko przyjmuj¹c j¹, przebaczaj¹c krzywdê, 
i widz¹c w niej Boga dzia³aj¹cego, mogê odzyskaæ szczêœcie. Bóg tam by³, ca³a rzecz w tym, ¿eby Go w historii mojego ¿ycia zobaczyæ. 
Wiara i szczêœcie zaczynaj¹ siê tam, gdzie zaczynam widzieæ Boga dzia³aj¹cego, Chrystusa, który zbawia tak¿e moj¹ przesz³oœæ. 
Im bardziej Go znam, tym bardziej wiem, ¿e ca³e moje ¿ycie jest w Jego rêkach – a wszystko, co jest w Jego rêkach, jest szczêœliwe.

Krok 5: Zaufaj na przysz³oœæ
 Kiedy zaakceptujê przesz³oœæ, wtedy tak¿e wiem, ¿e i moja przysz³oœæ jest w rêkach Boga. Jak¿e nieszczêœliwi s¹ ludzie, którzy 

ci¹gle martwi¹ siê o jutro: o zdrowie, pracê, zarobki, mieszkanie, samochód, uznanie. Tak bardzo martwi¹ siê o swoje szczêœcie, 
¿e nawet nie widz¹, ¿e przez to zmartwienie ju¿ dawno je stracili. Wiara w Biblii zawsze jest rozumiana jako zaufanie, a nie tylko jako 
teoretyczna wiedza o istnieniu Boga. Zaufaæ, to zdecydowaæ siê na wszystko, co przychodzi z rêki Boga, wiedz¹c, ¿e to jest dla mnie 
dobre, najlepsze. Jak pisa³ ks. Andrzej Muszala: „woli Bo¿ej nie musisz nawet szukaæ – ona przychodzi do ciebie sama, w ka¿dej 
chwili. […] Dlatego pe³niæ wolê Bo¿¹ znaczy ¿yæ chwil¹ obecn¹. Anga¿owaæ siê ca³kowicie w to, co On na nas zsy³a. Dziœ, nie jutro”. 
Chrystus do nas powiedzia³: „nie troszczcie siê o to, co macie jeœæ, piæ…”. I dok³adnie tak jak jest napisane: NIE TROSZCZCIE SiÊ,
 a nie jak podaj¹ niektóre t³umaczenia zmiêkczaj¹c i zafa³szowuj¹c tekst: „nie troszczcie siê zbytnio”. Nie troszcz siê, bo jesteœ 
w rêkach Ojca, który nie jest obojêtny na ciebie, jesteœ we wspólnocie, która siê o ciebie zatroszczy. B¹dŸ szczêœliwy, bo tak wiele 
masz od Ojca.

Krok 6: Zobacz, ile masz
Tym, co nas najbardziej zamyka na doœwiadczenie szczêœcia jest niewidzenie tego, co mamy i zazdroœæ wobec tego, co maj¹ inni. 

Ci¹g³e porównywanie siê z innymi i stwierdzanie, ¿e gdybym mia³ to, co maj¹ inni, by³bym szczêœliwy, zamyka nam oczy na wszystkie 
dary, którymi obdarza nas Bóg. Jeœli doœwiadczasz tego, ¿e Bóg jest twoim Ojcem i ci¹gle siê o ciebie troszczy, i nie przechodzi 
obojêtnie obok twojego ¿ycia, wtedy zaczynasz dostrzegaæ to wszystko, co masz, czym jesteœ obdarowany. Uciesz siê autentycznie 
tym wszystkim, co jest twoim ¿yciem: tym, ¿e siê obudzi³eœ dzisiaj, ¿e masz zdrowie, masz co zjeœæ, ¿e masz dzieci, które mo¿e 
i trochê rozrabiaj¹, s¹ twoimi ukochanymi dzieæmi, ¿e twój m¹¿, choæ mo¿e nie zawsze potrafi okazaæ ci mi³oœæ, jest naprawdê 
dobrym ch³opem, ¿e masz telefon i tysi¹ce innych gad¿etów. Uciesz siê tym, co masz, a nie smuæ siê z tego powodu, ¿e ktoœ inny ma 
wiêcej ni¿ ty. Twoim szczêœciem jest twoje ¿ycie, a nie ¿ycie twojego s¹siada. Szukaj szczêœcia w tym, co masz, a nie 
w niezadowoleniu, ¿e kto inny posiada wiêcej ni¿ ty. Zobacz, jak wiele masz i po prostu siê uœmiechnij – bo masz powody do radoœci.

Krok 7: Uœmiechnij siê i przestañ narzekaæ
Konsekwencj¹ przejœcia wszystkich kolejnych kroków jest doœwiadczenie szczêœcia, 

które bêdzie wypisane na twojej twarzy. Uœmiech, radoœæ emanuj¹ca z twojego oblicza,
 z twoich s³ów, gestów, z ca³ego sposobu bycia. Albo to szczêœcie wynikaj¹ce ze spotkania 
z Chrystusem jest prawdziwe i wtedy je w tobie i po tobie widaæ, albo jest tylko iluzj¹, 
totaln¹ œciem¹. Nie wierzê w te wszystkie zdania, ¿e szczêœcie jest czymœ wewnêtrznym, 
¿e wcale nie musi siê ono na zewn¹trz objawiaæ. Po prostu w to nie wierzê, bo cz³owiek 
jest cia³em i jest duchem – to, co wewn¹trz, znajduje swój wyraz w tym, co zewnêtrze, 
w tym, co powie nasze cia³o. Zatem uœmiechnij siê, przyjmuj ka¿dy kolejny dzieñ 
z radoœci¹, z przekonaniem, ¿e to jest twój najszczêœliwszy dzieñ w ¿yciu. ObudŸ siê 
z przekonaniem, ¿e jesteœ szczêœliwy i uœmiechaj siê do ludzi, oni te¿ siê wtedy uœmiechn¹ 
do ciebie. Doskonale rozumiem papie¿a Franciszka, który w jednej ze swoich homilii 
mówi³: „Jest tyle osób, które nie umiej¹ podziêkowaæ Bogu, zawsze szukaj¹ powodu do 
narzekañ. Chrzeœcijanin nie mo¿e ¿yæ, ci¹gle narzekaj¹c: nie mam tego, nie mam 
tamtego. To nie po chrzeœcijañsku”. Zatem przestañ narzekaæ, wstañ i bierz siê za ¿ycie – 
takim jakim ono jest. Masz je tylko jedno. Albo siê uœmiechniesz i prze¿yjesz ¿ycie 
w doœwiadczeniu szczêœcia, albo bêdziesz ci¹gle marudzi³, ¿e chcia³byœ byæ szczêœliwym. Innego ¿ycia nie bêdziesz mia³! B¹dŸ sob¹ – 
to w tobie jest ukryty ca³y potencja³ twojego szczêœcia. Bo twoje ¿ycie jest darem dla ciebie od Boga.

To w twoim ¿yciu Bóg jest obecny, w nim siê wydarza. To Bóg jest twoim szczêœciem. Kiedy wiesz, kim jest Jezus, wtedy naprawdê 
jesteœ b³ogos³awiony. S³owa, które pod Cezare¹ Filipow¹ us³ysza³ Szymon Piotr, Jezus kieruje do ka¿dego z nas. Znaæ Jezusa 
to naprawdê gwarancja nieziemskiego szczêœcia. Od tego wszystko siê zaczyna – to pierwszy krok, szeœæ nastêpnych jest tylko 
konsekwencj¹ pierwszego.                      ks. Krzysztof Poros³o
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ – jedenasta niedziela w ci¹gu roku, która w liturgii s³owa przybli¿y³a nam 
tajemnice królestwa Bo¿ego. Zostaliœmy do niego w³¹czeni przez sakrament 
chrztu, a dzisiaj naszym zadaniem jest troska o rozwój tego królestwa w nas i wokó³ 
nas.

2. W œrodê o godz. 18  nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, a nastêpnie 
– Msza Œwiêta wieczorna.

3. W sobotê bêdziemy obchodziæ Miêdzynarodowy Dzieñ UchodŸcy, wyznaczony 
przez ONZ w roku 2000 na dzieñ 20 czerwca. W swoich modlitwach pamiêtajmy 
o tych wszystkich, którzy z obawy przed przeœladowaniem ze wzglêdu na rasê, 
narodowoœæ, religiê lub pogl¹dy polityczne opuœcili kraj ojczysty, by szukaæ 
schronienia i pomocy na obcej ziemi. 

4. Za tydzieñ po Mszach Œw. ofiary do puszek na Dom Wspólnoty Kap³añskiej 
(Ksiê¿y Emerytów) w £om¿y.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 15 czerwca – b³. Jolanta, zakonnica, siostra œw. Kingi. ¯y³a w XIII wieku. 
By³a wzorow¹ ¿on¹ i matk¹, a pod koniec ¿ycia zakonnic¹ klauzurow¹ – klarysk¹, godn¹ 
naœladowania w obecnym stuleciu;
• w œrodê, 17 czerwca – œw. Brat Albert Adam Chmielowski, artysta – malarz, uczestnik 
powstania styczniowego 1863 roku, a w koñcu zakonnik, który odda³ siê pos³ugiwaniu 
ubogim i z myœl¹ o nich za³o¿y³ dwa zgromadzenia zakonne. Zmar³ 25 XII 1916 roku 
w Krakowie.

*   *   *   *   *   *   *

Aby nauczyæ siê KOCHAÆ trzeba zacz¹æ kochaæ!

00
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