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CZAS NA WDZIĘCZNOŚĆ 
 

 

Słowo dziękuję 

Wielki mistyk niemiecki doby 

średniowiecza, dominikanin, Mistrz 

Eckhart w jednej ze swoich 

wypowiedzi zaznaczył, iż gdyby 

przyszło mu pomodlić się tylko raz 

w życiu, wówczas powiedziałby: 

dziękuję. 

Dziękuję to słowo należące do ka-

nonu słów podstawowych, takich jak 

proszę i przepraszam. Mimo iż posia-

da ono wiele znaczeń i może być 

używane w rozmaitych kontekstach, to 

jednak powszechnie posługują się nim 

ludzie, którzy pragną wyrazić swoją 

wdzięczność za otrzymaną dobroć. 

Choć słowo to jest bardzo popularne 

w użyciu, to jednak nigdy nie spo-

wszedniało, nie zdewaluowało się. Nie 

straciło też nic ze znaczenia.  
 

Postawa wdzięczności 

W życiu każdego z nas jest wiele 

powodów do okazywania 

wdzięczności – wyrażania jej postawą, 

gestem, konkretnym czynem, czy też 

artykułowania chociażby słowem. 

Wszyscy jesteśmy przede wszystkim 

dłużnikami wobec Pana Boga, 

a niejednokrotnie również i wobec 

innych ludzi. Dlatego też jako coś 

naturalnego pojawia się w człowieku 

postawa wdzięczności. Jest ona czymś 

nad wyraz cennym i bardzo 

potrzebnym. Wdzięczność bowiem 

niczego nikomu nie odbiera, nic się 

przez nią nie traci. Stanowi ona 

jedynie dar, z jakim się zwraca 

w stronę innych, dostrzegając 

w drugim przyczynę swojej radości.  

Wdzięczność nie ma nic do dania 

poza doznawaniem przyjemności, że 

coś się wcześniej otrzymało. Śmiało 

możemy więc stwierdzić, iż u podstaw 

wdzięczności leży nie co innego jak 

tylko miłość. Wdzięczność bowiem 

stanowi czytelną reakcję na konkretny 

gest uprzednio okazanej mi miłości. 

Tak postrzegana – jako odpowiedź na 

otrzymane od drugiego człowieka 

dobro – otwiera moje oczy 

i ukierunkowuje mnie, bym umiał 

dostrzec wokół siebie przyjazne dusze 

i ciepłe serca. To z kolei kreuje we 

mnie określone rozumienie bliźniego 

i pozwala być nieustannie gotowym, 

by samemu odwzajemnić się gorącą 

miłością. Jest rzeczą znamienną, iż to 

właśnie taka postawa otwierając mnie 

na drugiego, pomnaża liczbę 

przyjaciół i poszerza ich grono. 

Wdzięczność nie ma granic. Są 

jednak czynniki, które mogą 

ograniczać rozlewanie się jej obfitego 

strumienia. Tym co ów proces blokuje 
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jest z jednej strony występujące 

u niektórych przekonanie, iż coś nam 

się należy – nie dziękują, ponieważ 

nie zauważają, że coś otrzymują. 

Z drugiej strony może pojawiać się 

poczucie niezasługiwania na coś. 
 

Wdzięczność w praktyce 

Postawa wdzięczności – jak już 

zdążyliśmy zauważyć, a niejednokrot-

nie i w życiu sami się o tym przekonać 

– jest piękną lecz trudną zarazem, 

jeżeli idzie o jej praktykowanie. Bie-

żąca rzeczywistość – co daje się ze 

smutkiem zauważyć – zaświadcza 

o jej rzadkości. Wiele bowiem osób 

jest niezdolnych do jej świadczenia, 

bądź nieświadomych jej nieobecności 

w ich życiu. Martwi fakt – co pozwala 

nam zauważyć nawet dość pobieżna 

obserwacja codzienności – iż coraz 

bardziej narasta proces stopniowego 

zanikania jej we współczesnym życiu 

publicznym. Poczucie i gesty 

wdzięczności, które tę cnotę charakte-

ryzują, w pewnych kręgach czy śro-

dowiskach zdają się wręcz już nie 

istnieć. Niejednokrotnie też same, 

bądź również przez inne czynniki, są 

one przesuwane, czy wręcz nawet 

spychane na plan dalszy. Co ciekawe 

– ustępują tu miejsca tzw. postawie 

roszczeniowej: potrzebuję, należy mi 

się, wymagam. Tracąc na wartości, 

wdzięczność staje się postawą drugo-

planową.  

Zaprzeczeniem wdzięczności jest 

zazdrość. Kto zazdrości, ten wszędzie 

doszukuje się wrogów, widzi zagraża-

jących mu konkurentów. Brak mu jest 

też jasnej przyszłości, która rodzi się 

z cnoty wdzięczności. 

 
 

Wdzięczność cnotą zależności 

Tymczasem wdzięczność jest cno-

tą, czyli pewną doskonałością, stałą 

dyspozycją, pozytywnym nawykiem. 

Jest ona radosną pamięcią tego co 

było, miłością do przeszłości i zaufa-

niem do przyszłości. Takiej postawy 

uczy nas Pismo Święte, które na swo-

ich kartach poświęca jej wiele miej-

sca. Uczy jej też sam Pan Jezus. On 

bardzo pochwala postawę tego Sama-

rytanina, który jako jedyny z dziesię-

ciu uzdrowionych wrócił, by podzię-

kować Mu za dokonany cud (zob. Łk 

17,15-17). 

Inną rolą wdzięczności jest 

uświadomienie nam, iż nie jesteśmy 

całkowicie autonomiczni w swojej 

niezależności, ale zależymy od innych 

– od ich troski, dobroci, pracy, mądro-

ści. Ujmując to jednym słowem, nale-

żałoby stwierdzić, iż wszystko co jest 

nam konieczne do życia i prawdziwie 

cenne, otrzymaliśmy w darze. Dlatego 

też w nieskończoność możemy wy-

mieniać motywy wdzięczności. 

W nawale zdarzeń codziennej gonitwy 

i zabiegania, czy nawet małej, drobnej 

krzątaniny, jesteśmy w stanie to uczy-

nić. Zrozumiały więc winien się wy-

dawać na tym miejscu i nikogo dziwić 

gest św. Pawła. Zwracając się do adre-

satów swojego listu, wzywa ich: 

«Bądźcie wdzięczni. […] A cokolwiek 

mówicie lub czynicie, wszystko [niech 

będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując 

Bogu Ojcu przez Niego» (Kor 

3,15.17). 
 

Wdzięczność wyrazem pokory 

Autentyczna wdzięczność zawsze 

płynie z wewnętrznego pokornego 

uznania wielkości daru – chociaż 
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byłby on niewielki czy wręcz znikomy 

–nie zaś z dążenia do zapewnienia 

sobie nowych, obfitych dóbr. 

Prawdziwa bowiem wdzięczność 

wymaga ducha pokory, która chroni 

mnie przed jednostronnym 

zapatrzeniem się w moją rzekomą 

wielkość czy samowystarczalność.  

Kto czuje się obdarowany zawsze 

stara się w jakiś sposób podziękować, 

czyli odwzajemnić za doświadczone 

dobro. Usiłuje więc znaleźć 

odpowiednie formy – zewnętrzne czy 

wewnętrzne – wyrażenia swojej 

radości z otrzymanego daru: 

wdzięczną pamięć w sercu, szczerą 

modlitwę.  
 

Czynimy dzięki 

Szczególnym czasem wdzięczno-

ści jest okres Bożego Narodzenia. 

Wszyscy dziękujemy Bogu, za dar 

Jego Syna. Cieszymy się z przyjścia 

na świat Chrystusa, dziękując Mu, że 

«nie skorzystał ze sposobności, aby na 

równi być z Bogiem lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stając się podobnym do ludzi» 

(Flp 2,6-7), by dać nam zbawienie.  

Bożonarodzeniowy czas, to rów-

nież czas kolędowych odwiedzin. 

Dziękujemy Bogu, że po pandemii 

znowu stało się to możliwe.  

Ze słowem dziękuję spieszymy 

więc do Wszystkich, którzy przed 

swoimi duszpasterzami otwierając 

drzwi swoich mieszkań, otworzyli 

swoje serca. 

Dziękujemy za przyjęcie naszej 

modlitwy, z którą przyszliśmy i bło-

gosławieństwa, które przynieśliśmy.  

Dziękujemy za spotkanie – wyraz 

postawy otwartości, nawiązania ser-

decznej relacji oraz życzliwego przy-

jęcia. 

Dziękujemy za poświęcony czas, 

znaczony dzieleniem się swoim do-

świadczeniem i spostrzeżeniami – nie 

zmarnowany a ubogacający mądro-

ścią. 

Dziękujemy za każde słowo: to 

dobre, radosne, serdeczne, krzepiące, 

pocieszające, ale też i wyrażające 

przeżywany smutek, cierpienie, pesy-

mizm, rozgoryczenie, żal, niezadowo-

lenie; słowo napominające – przejaw 

zainteresowania i głębokiej troski. 

Dziękujemy za cierpliwość i wy-

trwałość w oczekiwaniu – nieraz dłu-

gim, a przede wszystkim za wyrozu-

miałość, ciche znoszenie niedocią-

gnięć oraz wielkoduszne wybaczenie 

wszystkich uchybień, czy braków, 

które były niezamierzone, a których 

nieraz nie sposób było uniknąć – za 

nie wszystkie z całego serca przepra-

szamy.  

Nade wszystko jesteśmy szczerze 

i głęboko wdzięczni za każdy gest 

dobroci, jaki stanowią kolędowe ofia-

ry – wyraz solidarności i materialny 

znak miłości oraz troski o wspólnotę 

Kościoła i jej duszpasterzy. 

Dziękując staropolskim Bóg za-

płać! Wszystkich zachowujemy we 

wdzięcznej pamięci, a wszelkie do-

świadczone dobro odwzajemniamy 

modlitwą i darem Mszy świętych 

w ostatnią niedzielę stycznia. 
 

Żyć wdzięcznością 

Żyjmy siłą wdzięczności. Niech to 

wielkie uczucie przepełnia nasze serca 

wobec tego wszystkiego, co spotyka 

nas w życiu. Albowiem wszystko, co 

każdy z nas ma, jest niezasłużonym 
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darem Opatrzności Bożej, która zaw-

sze prowadzi człowieka ku większemu 

dobru, aczkolwiek nie zawsze drogami 

prostymi i łatwymi do zrozumienia.  

ks. dr Krzysztof Biros 

* * * 

ŚWIĘTO 

OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
2 lutego 

Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. 
Podczas każdej Mszy św. poświęce-

nie gromnic. 

* * * 

XXVII DZIEŃ 

ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
ADOPTUJ SIOSTRY KARMELITANKI! 

To już nasza mała tradycja, że 

w Dzień Życia Konsekrowanego, 

podejmujemy adopcję Mniszek Bo-

sych Najświętszej Maryi Panny 

z Góry Karmel na kolejny rok.  

Adopcja jest rodzajem duchowej 

więzi z siostrami. Zobowiązujemy się 

do dowolnej, codziennej modlitwy 

w intencji karmelitanek (przykładowo 

może to być jedno Zdrowaś Mario 

albo dziesiątek różańca w zależności 

od naszej hojności) a także w miarę 

możliwości do wspierania ich dobro-

wolnymi ofiarami. Można je składać 

na furcie klasztoru, za pośrednictwem 

kancelarii parafialnej lub przelewem 

na konto. 

Klasztor karmelitanek bosych 

ul. Kopernika 44, 31-501 Kraków 

PEKAO S.A. III O/KRAKÓW 

13 1240 2294 1111 0000 3723 7736 

* * * 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZWIĄZANE 

Z KULTEM ŚWIĘTYCH 

 

W piątek 3 lutego, we wspomnie-

nie św. Błażeja, święcenie jabłek 

i specjalne błogosławieństwo 

świecami podczas każdej Mszy 

świętej.  

 

W niedzielę 5 lutego błogosławień-
stwo wody, chleba i soli ku czci 
św. Agaty podczas każdej Mszy 
świętej. Mają się one stać pomocą od 
klęski ognia i innych przeciwności. 

 

* * * 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

11 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia sakramentu namaszczenia 

chorych odbędzie się w kościele 

parafialnym w sobotę 11 lutego 

o godz. 9.00. Osoby przystępujące 

do tego sakramentu powinny wcze-

śniej skorzystać z sakramentu poku-

ty. Kapłani będą spowiadać od godz. 

8.30. Prosimy, aby każdy, kto chce 

zostać odnotowany w księgach para-

fialnych przyniósł karteczkę z wypi-

sanym imieniem, nazwiskiem oraz 

adresem. Prosimy także o ułatwienie 

osobom chorym i starszym dotarcia 

do kościoła. 

 

* * * 
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