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Kochani Uczniowie z Rodzicami! 

Drodzy Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi! 

Szanowni Przyjaciele i Dobroczyńcy KOSTKI! 

 

 Ostatki w KOSTCE były niesamowite! Ostatki to przecież ostatnie dni karnawału, karnawał 

natomiast to czas szczególnej radości trwający od Świąt Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej. 

Z tej okazji w ostatkowy wieczór w KOSTCE miał miejsce bal karnawałowy. To był piękny wieczór. 

Piękna zabawa, w przygotowanie której zaangażowało się wielu uczniów z rodzicami, nauczycieli oraz 

pracowników szkoły. Następnego dnia, w Środą Popielcową, rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. 

Wielki Post to czterdzieści dni przygotowań do Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych. 

Dlaczego to aż czterdzieści dni? Jak należy przeżyć ten czas? Do czego te dni mają przygotować 

wierzących w Jezusa? Jak w końcu przeżyć Wielki Post będąc uczniem i rodzicem, pracownikiem lub 

przyjacielem KOSTKI? Spróbuję odpowiedzieć na postawione pytania, tak aby pomóc, mam nadzieję, 

lepiej przeżyć nam wszystkim pierwszy dla  KOSTKI Wielki Post. 

 Zachęcam aby sięgnąć do fragmentów Ewangelii św. Mateusza z liturgii Środy Popielcowej, 

rozdział 6, 1-18. Znalazłem tam kilka wytycznych, których udzielił Jezus swoim słuchaczom, a które 

mogą nam pomóc przeżyć Wielki Post.  

 Po pierwsze Jezus przestrzega: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali 

przed ludźmi po to, aby was widzieli. Dla większości z nas pobożne uczynki to codzienne obowiązki 

takie jak: osobista praca, odrabianie lekcji, spędzanie czasu z dziećmi, przygotowanie lekcji, rzetelna 

ewaluacja wykonanych zadań, dla innych to organizacja i wspieranie wychowawczych i rozwojowych 

działań szkoły lub zawodowa praca! Innymi słowy to te obszary, którym każdy, w zależności od wieku 

i pozycji, powinien poświęcić się indywidualnie, najlepiej jak tylko potrafi. Jezus uświadamia nam, 

że nie powinniśmy stawiać sobie za cel jedynie ludzkiego uznania, lecz o wiele ważniejsze jest, aby 

na czynności, które wykonujemy popatrzeć w szerszej perspektywie. Wielki Post to dobra okazja, 

aby podjąć pracę nad tym, jak z uwagą wykonujemy codzienne obowiązki. Czy robimy je tak, 

aby rodzice, nauczyciele, dyrektor nas pochwalili, a może, aby jak najszybciej od nas się odczepili? 

Czy towarzyszy naszym wysiłkom jakiś dalszy cel? Jak wobec tego wypełniamy powierzone nam 

obowiązki jako uczniowie, rodzice oraz pracownicy KOSTKI? 

 Po drugie, Jezus uwrażliwia słuchaczy: Gdy się modlicie nie bądźcie jak obłudnicy! 

Jeśli uznamy, że modlitwa to spotkanie i rozmowa z kimś, kto nas kocha i pragnie naszego dobra, 

to nie ma nic gorszego, aby wobec takiej osoby przyjąć postawę obłudnika. Słownik języka polskiego 

definiuje, że obłudny to człowiek fałszywy, dwulicowy. Przypomnijmy sobie takie sytuacje z życia, 

kiedy poczuliśmy się oszukanymi, kiedy doświadczyliśmy zawodu, ponieważ ktoś wykorzystał 

lub nadszarpnął nasze zaufanie. Dlatego wszystkim nam potrzeba modlitwy, spotkania z Jezusem, 

aby zasmakować relacji, w której doświadczymy jak bardzo jesteśmy kochani i nie zostaniemy 

z tego powodu oszukani, wystawieni do wiatru, potraktowani z buta. Wielki Post jest okazją, aby 

pobyć z Jezusem odczuwając moc przyjaźni z naszym Stwórcą. 

 Po trzecie Jezus tłumaczy, kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Wykonując 

codzienne obowiązki nie powinniśmy trąbić na wszystkie strony, że robimy coś wielkiego, kiedy 

odrabiamy zadanie, że powinniśmy dostać pozytywną uwagę do dzienniczka, lub że wykonujemy coś 



extra lub po prosto to, co do nas należy. Nie powinniśmy też użalać się na wszystko, że kolejny raz 

ktoś czegoś od nas wymaga. Warto natomiast popracować nad osobistą wrażliwością, tak aby 

dostrzegać potrzeby i talenty tych, z którymi żyję na co dzień. Wielka to umiejętność pochwalić 

kolegę lub koleżankę, docenić wysiłek ucznia, podziękować rodzicom lub pomóc im np. sprzątając 

pokój lub wynosząc śmieci. Już nie mówię jak wiele pozytywnych uczuć wypełnia serce tych, który 

zostali zauważeni. Zastanawia, że większość wpisów na Facebooku oraz innych portalach 

społecznościowych, ma na celu przede wszystkim ośmieszyć, często w wulgarny sposób, tych którzy 

dzielą się tym, co dobrego zrobili. Zabawne jest również, jak często wygospodarowanie czasu na 

odrobienie lekcji lub spędzenie czasu z najbliższymi graniczy z cudem. Ile potrzeba w praktyce minut, 

aby wyrzuć śmieci lub posprzątać pokój? Jezus pokazuje, że mimo wielu trudnych spraw można 

patrzeć na życie z nadzieją i pogodą ducha. Zapytajmy się, jak podejmujemy wypełnianie 

codziennych obowiązków, jacy jesteśmy wobec innych, jakie maski zakładamy w kontakcie 

z kolegami, koleżankami, dziećmi, rodzicami, z tymi, których może nie lubimy lub dla których, 

nie mamy wystarczająco czasu? 

 Jezus udał się na pustynię aby pościć, to znaczy, aby być bliżej ze swoim Ojcem. Z tego 

powodu był On gotów odmówić sobie wielu przyjemności. Dzięki temu, po czterdziestu dniach 

pobytu na pustyni wrócił umocniony i gotowy do wypełnienia najważniejszej misji w historii świata. 

Dla każdego z nas pustynią jest uczenie się wypełniania codziennych obowiązków, jak chodzenie 

do szkoły, pomoc w domu, czas na zabawę, budowanie relacji z najbliższymi, budowanie atmosfery 

Naszej KOSTKI, to wszystko powinno być naszą modlitwą, o tym wszystkim warto rozmawiać 

z Jezusem. Wszystko po to, aby każdy z nas mógł dobrze przygotować się do wypełnienia misji 

swojego życia. Zadam sobie pytanie: Nad czym podejmę pracę w Wielkim Poście, aby być lepszym, 

aby moja rodzina, klasa, szkoła, osiedle, miasto, ojczyzna była lepsza? Co jest misją mojego życia? 

 Wielki Post to okazja, aby dostrzec, że wykonywanie codziennych obowiązków kształtuje nas 

i już dzisiaj wpływa na naszą przyszłość, która zależy od naszych codziennych wyborów i postaw. 

Bardzo lubię Wielki Post, lubię wpatrywać się w stacje drogi krzyżowej, wtedy odkrywam Jezusa, jako 

serdecznego przyjaciela, który uczy mnie podejmować codzienne wyzwania i przygotowuje mnie 

do wypełnienia misji. Zapraszając Jezusa w moje życie doświadczam szczególnej z Nim przyjaźni. 

Z tej relacji płynie dla mnie wielka moc, dzięki której wciąż mogę więcej tzn. Magis.  

 Rozpoczynając Wielki Post trzeba również pamiętać, że po czterdziestu dniach wyjdzie nam 

na spotkanie zmartwychwstały Jezus! On, Słońce, które nie zna zachodu, w którym jest prawdziwa 

nadzieja i radość. Do wiary w Zmartwychwstałego Jezusa zaprasza nas gorąco, ustępujący w tych 

dniach Wielkiego Postu, wielki świadek wiary i przyjaciel każdego z nas, Papież Benedykt XVI. Módlmy 

się za siebie wspólnie, prośmy w sposób szczególny Matkę Najświętszą o pomoc, byśmy mogli 

wzrastać w wierze wypełniając sumiennie codzienne obowiązki i tak przyczyniać się do rozwoju 

KOSTKI. 

 

Z modlitwą i pamięcią 

 

 

o. Paweł Brożyniak SJ 


