Wspomnienie Wielkiej Nocy

Choć święta Wielkanocne mamy w tym roku już za sobą to jednak
warto o tym wspomnieć. Upłynęły pod znakiem refleksji oraz radości ze Zmartwychwstania Pana. Przez trzy dni Triduum Paschalnego mieliśmy możliwość przypomnieć sobie oraz przemyśleć najważniejsze prawdy wiary. To najważniejsze dla każdego katolika święto
było czasem rozważań i przemyśleń. Okres wielkanocny trwa do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tzw. Pięćdziesiątnicy,
która w tym roku przypada 4 czerwca.
P.P.
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WYWIAD Z REKOLEKCJONISTĄ — KS. KRZYSZTOFEM WILKIEM
1.

Księże Krzysztofie, czy możemy dowiedzieć się skąd Ksiądz pochodzi i o drodze kapłańskiej, którą Ksiądz przebył?
Urodziłem się w Opocznie w 1969r. Mój dom rodzinny znajduje się w Topolicach, a kościół parafialny w Żarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk
śp. Ks. Biskupa Edwarda Materskiego — 28 maja 1994 w Katedrze Radomskiej. Pierwszy mój wikariat to Wierzbica /2 lata/, później Radom par. Chrystusa Króla /8 lat/. 2 września 2004 roku wyjechałem na Ukrainę. Przez 9 lat pracowałem w Białej Cerkwi. Ostatnie 4 lata to służba kapłańska
w Bogusławie, Taraszczy, Myroniwce, Rokitnym i Stawyszczu.
2. W jaki sposób dojrzewała decyzja wyjazdu i pracy na Ukrainie?
Po kilku latach służby w kościele w Polsce, wierzę, że od Pana, przyszła taka myśl, aby popracować dla kościoła powszechnego. Tam gdzie jest potrzeba. W tym czasie na Ukrainie pracowali: Ks. Marcin Andrzejewski i ks. Jarosław Pałka -kapłani z naszej radomskiej diecezji. Przy spotkaniach
mówili o potrzebach duszpasterskich na Ukrainie i tak dojrzewała myśl, aby tam podjąć służbę kapłańską. Ale przede wszystkim kierując się na Ukrainę
chciałem, aby jedynym moim zabezpieczeniem był Pan. Może nawet chciałem tak egzystencjalnie sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, że On zatroszczy się o mnie. I na dziś mam 13 lat pamiątek nieustannych interwencji i troski Boga o wszystko co duchowe i materialne. Ewangelia to czysta prawda.
Wiem o tym, bo doświadczyłem bardzo konkretnie Jej prawdziwości.
3. Czy pracę duszpasterską tam na ,, wschodzie” można porównać do zbierania rozproszonego stada owiec?
Nawet nie trzeba porównywać. Tak właśnie jest. A to rozproszenie trwa już ponad 80 lat. Kolejne pokolenia, które się rodzą bywa, że nie mają świadomości przynależenia do kościoła (Bożej owczarni). Dlatego, aby pomóc ludziom odkryć wspólnotę kościoła, potrzebna jest łaska mocnej modlitwy
i wiary i bardzo wiele konkretnych cierpliwych działań , aby mogli zobaczyć, że Bóg ich kocha i chce, aby byli przy Nim Dobrym Pasterzu.
4. Podczas nauk często Ksiądz wspominał o swojej parafii i jej mieszkańcach. Jak liczna to wspólnota i jakie grupy wiekowe ją tworzą?
Wspólnoty parafialne, którym służę są dosyć zintegrowane. Wynika to zapewne z tego, że są niewielkie liczebnie i wszyscy znają się. Nie ma anonimowości. Co z kolei sprzyja życiu w prawdzie i wzajemnej akceptacji. I tak uczymy się kochać jeden drugiego takim jaki jest, bez pozorów, udawań
i nakładania masek wielkiej pobożności. Bywają konflikty, nieporozumienia, kłótnie, ale wtedy jest też czas na dojrzewanie w przebaczaniu i miłosierdziu. Parafie, w których pracuję liczą po kilkanaście osób.
4. Z jakimi problemami boryka się Wasza wspólnota?
Komunistyczno -prawosławny Homo Sowietikus, który nieustannie siedzi w tutejszym społeczeństwie. I bywa bardzo aktywny i totalnie nie reformowalny. Do dziś w społeczeństwie kościół katolicki postrzegany jest jako religia Panów Polaków, od których panowania uwolniła społeczeństwo władza
radziecka. Przekłamania ideologiczne większe niż obszar Ukrainy. Tak wiele lat życia w kłamstwie zrobiło swoje. A prawosławni księża Batiuszkami
zwani, szczególnie moskiewscy głoszą, że tylko prawosławie jest prawdziwą religią. Zupełnie nie biorąc pod uwagę faktu, że gdy istniał już kościół
w Rzymie to Moskwa była puszczą, po której biegały dzikie świnie, a jej mieszkańcy kłaniali się drzewom i bykom. Bardzo trudno jest choćby trochę
poszerzyć horyzonty widzenia kościoła, cerkwi na Ukrainie. Myślę, że to wynika z braku szacunku dla prawdy. Tak jak przez kilkadziesiąt lat karmiono
ludzi ideologią, która stała w sprzeczności z faktami i społeczeństwo przyjmowało tę ideologię, utożsamiało się z nią, tak jest i dzisiaj. A do siewców
ideologii dołączyli Batiuszki. Niech przemówią fakty. W 2012 roku odrodziła się parafia w Stawyszczu. Rozpoczęliśmy porządkowanie polskiego cmentarza, katechezę dla dorosłych Liturgie i Nabożeństwa, a przez miejscowego Batiuszkę zostaliśmy określeni jako ”Szpiony Watykana„ /Szpiedzy Watykanu/.
Trudność, która często u ludzi przeradza się w cierpienie to jest brak jedności w rodzinie, wynikający z tego, ze jedna strona jest katolicka, a druga
prawosławna. Ciężko wtedy o chrześcijański model rodziny.
Problemem dla parafii, w których służę jest brak kościołów, kaplic, godnych miejsc na sprawowanie liturgii. Ale taki stan choć trudny to jednak pobudza
do wysiłku, pracy i jednoczy nas.
Przedłużający się konflikt wojenny na wschodzie Ukrainy zabiera ludziom radość, entuzjazm, a pojawia się przygnębienie i smutek co do przyszłości.
5. Słuchając nauk rekolekcyjnych ujęła mnie niezwykła ,,autentyczność wiary” ludzi, którzy przez komunistyczny system pozbawieni byli
miejsca modlitwy i posługi kapłańskiej. W jaki sposób przez te długie lata podtrzymywali oni światełko wiary?
Przede wszystkim to jest Łaska Boża, że Wiara została przechowana. Miejscem ochrony zabezpieczenia tego skarbu wiary była rodzina, dom rodzinny.
To naprawdę ogromne działanie Ducha Świętego, że w sercach i rodzinach łaska wiary przetrwała, a nawet są jej wielkie owoce. Po 90 roku w Ukrainie
było dużo powołań do kapłaństwa i do zakonu. Wydaje się, również, że do przechowania i pielęgnowania wiary katolickiej przyczyniła się chęć zabezpieczenia własnej polskiej tożsamości, przed jej utratą i niebezpieczeństwo totalnej sowietyzacji. Wielu jest męczenników tej Świętej Sprawy, prostych
ludzi, którzy jak baranki byli prowadzeni na rzeź. I oni się modlą i Oni działają.
6.
Polacy i katolicy byli bardzo doświadczeni przez totalitaryzm radziecki i nacjonalizm ukraiński. Jak pokolenie, które nosi jeszcze blizny
radzi sobie z tym cieniem z przeszłości?
Na Ukrainie cień bywa w cenie. Niemalże wszystkie samochody mają przyciemniane szyby. Wydaje się, że dla wielu pozostawienie właśnie w cieniu
tych trudnych spraw jest sposobem obejścia ich, aby nie dotykać, żeby nie bolało. A może również strach ma swoje znaczenie, aby nie stało się z tym
pokoleniem to co z przodkami.
Nacjonalizm ukraiński obecnie jest w modzie, a to pokolenie uznaje Ukrainę jako swoją ojczyznę, gdzie się narodzili. Bywa więc, że również Ci, którzy
czują się Polakami ubierają się w wyszywanki.
Wiadomość z ostatniej chwili. Przerwałem swoją relację dla was, bo przyjechało trzech Panów z Kijowa luksusową limuzyną oczywiście czarną z przyciemnionymi szybami. Rozmawiałem z nimi prawie godzinę. Okazało się, że reprezentują fabrykę tkacką, której oddział po zabraniu kościoła i rozstrzelaniu parafian i księdza był w nim zlokalizowany, a fabryka miała wdzięczną nazwę „PABIEDA”. Zamknęli tę pabiedę około 30 lat temu. A władze miasta sprzedały
Kościół prywatnemu właścicielowi, który robił w nim płoty betonowe. Kilka lat temu odzyskaliśmy kościół dużym wysiłkiem finansowym, dobrzy ludzie ofiarowali pieniądze. Mamy całą dokumentację, akt własności itp. Ale panowie od Pabiedy nie bardzo potrafią to pojąć. A dziwi mnie to trochę bo rozmawiali po
rosyjsku i wydaje się, że rozumieją słowo „poniał” , no nie „poniali”, że mają się odczepić od nas. Ta sytuacja dosyć dobrze odzwierciedla to co się dzieje na
Ukrainie.
Chrystus Pan Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. Miłosierdziu Bożemu powierzam i Kościoły i Parafie. Dla błądzących modlę się o światło i opamiętanie.
U Was w parafii było mi bardzo dobrze. Zauważyłem jak bardzo cieszycie się swoją Parafią i utożsamiacie się z Nią. Wspaniały czas przeżyty z Księżmi
i z Wami. Bardzo Dziękuję z całego serca księdzu Proboszczowi i Wam za przyjęcie mnie i ogromną dla mnie życzliwość. Módlcie się za mnie.
Ks. Krzysztof Wilk - Parafia Bogusław - Ukraina
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