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Noli me tangere (1440-44), Fra Angelico 

Niech Zmartwychwstały Chrystus, nasz Nauczyciel 

prowadzi nas przez mroki codzienności  

i pokazuje nam, jak na co dzień kierować się miłością, 

by także inni dostrzegli w nas jego uczniów. 

Niosących wiele nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzy 

Zarząd Fundacji FURCA 



 

WYDARZENIA I KWARTAŁU 2021 

1% dla Fundacji FURCA 

Obecnie Fundacja prowadzi działania promocyjne związane z pozyskaniem darowizn pochodzących z 1% podatku 
przeznaczanego na Organizacje Pożytku Publicznego. W kilkunastu rozgłośniach radiowych w całej Polsce został 
wyemitowany spot zachęcający do ofiarowania 1 % podatku na stypendia dla polskich kapłanów. W deklaracji 
podatkowej wystarczy wpisać KRS 521991. 
 

Zbiórka funduszy 

 
W Wielkim Poście przypada święto wszystkich kapłanów jakim jest Wielki Czwartek - pamiątka ustanowienia sakramentu 

kapłaństwa. Z tej okazji zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz stypendiów dla księży. Jej hasło brzmi: INWESTUJEMY W 

WYKSZTAŁCENIE I FORMACJĘ KAPŁANÓW! Ksiądz w naszym życiu jest jak latarnia morska, o którą warto dbać i wpierać, 

aby świeciła mocnym światłem. Czerpiemy z jego pracy i poświęcenia przez całe ziemskie życie, by na końcu tej drogi 

osiągnąć Niebo. 

Zachęcaliśmy znajomych, przyjaciół, rodzinę, sympatyków fundacji, placówki edukacyjne Sternik do wpłat środków na 

ten cel. Staraliśmy się dotrzeć do większego grona osób poprzez promowanie zbiórki na facebook’u fundacji FURCA. 

Zbiórka na rzecz stypendiów prowadzona jest przez okres Wielkiego Postu, finał został przewidziany symbolicznie w 

Wielki Czwartek. Dziękujemy za życzliwe i hojne przyjęcie tej inicjatywy i nadal zachęcamy do włączenia się do akcji.   

Dodatkowo o naszej inicjatywie oraz wszelkich działaniach Fundacji opowiadał w Wielkim Tygodniu na falach rozgłośni 

radiowej Radio Warszawa Pan Maciej Mazurkiewicz. 

 
 

WEBINARIUM – druga edycja 
W lutym 2021 została zorganizowana druga edycja seminarium w formie online „Homilia z perspektywy parafianina”. 

Także tym razem seminarium prowadził Pan Piotr Kociołek – mentor, konsultant zarządzania, trener, wykładowca. 

Tym razem uczestniczyli w nim nie tylko absolwenci papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie i Uniwersytetu 

Nawarry w Pampelunie, ale także wielu księży z różnych parafii w Polsce. 

 

 

 



WIELKI POST ZE STUDENTAMI FURCA 

Z uwagi, że  rok liturgiczny 2021 jest pod patronatem Św. Józefa, studenci Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego 

przygotowali rozważania na Wielki Post poświęcone właśnie temu Świętemu. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć w czym 

możemy go naśladować i czego nas uczy zachęcamy do zajrzenia do czytelni na stronę www.furca.org. 

 
Wielki Post czasem szukania ciszy ze św. Józefem – ks. 

Łukasz Duda 

„Z jego milczenia dowiadujemy się, że św. Józef był w pewnym 

sensie pierwszym „mnichem”. Był pierwszą osobą obok Matki 

Bożej, która uwierzyła we Wcielenie. Święty Józef zawsze 

pojawiał się z Panem i Matką Bożą, zawsze w ciszy. Święty Józef 

obserwował cuda naszego Pana w sposób, którego nikt z nas 

nie mógł sobie wyobrazić. 

Rodzice zawsze dbają o ochronę rodziny, którą tak bardzo 

kochają. Często cierpią w milczeniu, zamiast dzielić się swoimi 

troskami z dziećmi lub żonami. Święty Józef z pewnością nie był 

wyjątkiem. Nigdy nie narzekał ani nie bluźnił. Nigdy nie 

przeklinał ani nie żądał pocieszenia. Jego język był czysty, o 

czym mówi Pismo. Był niesamowitym przykładem dla swojego 

syna. Jakże łatwo byłoby świętemu Józefowi narzekać na swój 

pech. Musiał uciekać z rodziną do Egiptu i tam zarabiać na 

życie. Nie miał innych zasobów niż własne ręce. Jednak ani razu 

nie narzekał ani nie przeklinał Boga za to, co przeżył. Zniósł ból 

w milczeniu, prawdopodobnie ofiarując go Bogu Ojcu. W tym 

sensie Józef był nie tylko najważniejszym świętym po Maryi, ale 

był także doskonałym ojcem na ziemi. Dlatego święty Józef 

zajmuje jedno z najwyższych miejsc w niebie, tuż poniżej Matki 

Bożej.” 

 

Św. Józef, zwierciadło cierpliwości – ks. Michał 
Buraczyński 
 
„Rozważając wezwanie z Litanii, które przypisuje św. Józefowi 

tytuł „Zwierciadła cierpliwości” zastanawiamy się o jaki rodzaj 
cierpliwości chodzi. Można powiedzieć, że teksty Pisma 
Świętego, które opowiadają o świętym Józefie zawierają w sobie 
opowieść o cierpliwości Świętego wobec… Boga. Dobrze 
ilustrują to przedstawienia Bożego Narodzenia w ikonografii 
prawosławnej, w których to Maryja adoruje Pana Jezusa 
złożonego w żłobie, podczas gdy święty Józef na uboczu, 
strapiony rozmyśla nad tajemnicą, której nie może pojąć. Ten 
właśnie motyw oddaje dobrze istotę cierpliwości Józefa, który 
nie zbuntował się, nie zostawił Maryi i Jezusa, zaufał słowom 
Anioła w nadziei, że zrozumienie przyjdzie potem. Motyw 

cierpliwości wobec planów Boga i zrozumienia, które przychodzi 
potem, znajdujemy w prawosławnym apokryfie „Życie świętego 
Józefa”, który zawiera opis ostatnich dni życia świętego Józefa. 
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny na łożu śmierci powraca 
do wydarzeń sprzed narodzenia Pana Jezusa i usprawiedliwia 
przed nim swoje postanowienie, dotyczące oddalenia Maryi. 
Czytamy w tekście słowa, które Józef kieruje do towarzyszącego 
mu w momencie śmierci Jezusa: „Synu mój, bądź błogosławiony 
tysiąckrotnie (…) nie poczytuj mi za grzech tego, że chciałem 
oddalić Twoją świętą i czysta Matkę, kiedy zobaczyłem, że jest 
ciężarna. Nie wiedziałem co robić i anioł Pański wytłumaczył mi 
cudowną tajemnicę Twojego Wcielenia (…) Panie i Boże mój nie 
gniewaj się na mnie za to, wierzę, że jesteś prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym Synem Bożym”. 
Powyższy tekst oddaje bardzo dobrze czym była cierpliwość 
świętego Józefa wobec Boga i Jego planów. Pewnych rzeczy nie 
potrafił pojąc od razu, wydawały mu się zbyt trudne i zapewne 
kosztowały go wiele wewnętrznego wysiłku. Pomimo tego 
pozostał wierny natchnieniom, poprzez które Bóg go prowadził, 
tak że w momencie śmierci, patrząc na swoje życie ziemskie 
mógł zobaczyć w nim pewna Bożą logikę.” 

 
Święty Józef – mistrz sztuki słuchania – ks. Piotr Staryszak 
 
„Często mówi się o świętym Józefie jako milczącym człowieku. 
Jeśli patrzymy na niego w kontekście słuchania, nie powinno to 
wcale dziwić. Słuchanie zakłada bowiem milczenie. Słuchanie 
oddaje głos Bogu, który przemawia do ludzkiego serca. To 
milczenie wyraża głęboką wiarę, która karmi się słowem Boga. 
Benedykt XVI zachęcał, aby pozwolić się zarazić tym milczeniem, 
a przez to lepiej słyszeć Boga („Anioł Pański”, 18.12.2005). Jeżeli 
słuchanie oznacza przyjmowanie słowa, to przybrany ojciec 
Wcielonego Słowa powinien być mistrzem słuchania.  
W litanii do świętego Józefa znajdujemy wiele tytułów i cech, 
którymi próbujemy scharakteryzować tego patrona. Wśród nich 
jest także wezwanie: Józefie najposłuszniejszy. Gdyby 
prześledzić całą historię zbawienia, można by odkryć, że jest to 
historia posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. „Albowiem jak przez 
nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną 
się sprawiedliwymi” (Rz 5,19). Posłuszeństwo stało się 
warunkiem zbawienia – Jezus posłuszny woli Ojca dokonał dzieła 
odkupienia. Nic więc dziwnego, że w życiu duchowym tak wiele 
mamy problemów właśnie z tą cnotą. Jezus powiedział do św. 
siostry Faustyny: „Córko moja, wiedz, że większą chwałę 
oddajesz mi przez jeden akt posłuszeństwa niżeli przez długie 
modlitwy i umartwienia” (Dz.894), a odnośnie posłuszeństwa 
kierownikowi duchowemu rzekł: „niech na najdrobniejszej 
rzeczy będzie pieczęć posłuszeństwa” (Dz.362). Życie tej świętej, 
która też słuchała słów Jezusa, pokazuje ile trudu i poświęcenia 
wymaga posłuszeństwo. Im ktoś jest bliżej Boga, tym bardziej 
odznacza się posłuszeństwem.  
Widać zatem jasną zależność między słuchaniem Boga i 
posłuszeństwem, które za nim idzie. Wypadało aby ten potomek 
króla Dawida, który stał się oblubieńcem i stróżem Bogurodzicy, 
głową Najświętszej Rodziny i „rzecznikiem misteriów Bożych” 
(Ratzinger) odznaczał się tą cnotą w wybitny sposób. Mąż 
Dziewicy słuchającej i opiekun Najposłuszniejszego – Józef, 
Mistrz sztuki słuchania.” 



 
Święty Józef – Opiekun świętego Kościoła katolickiego – 
ks. Maciej Biedroń 
 
„Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Redemptoris custos” 
(1989), której treść poświęcona jest świętemu Józefowi, 
wspomina o wydarzeniu ogłoszenia Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny Patronem Kościoła katolickiego. Aktu tego 
dokonano podczas pontyfikatu Ojca Świętego Piusa IX Dekretem 
„Quemadmodum Deus” (1870), gdy jak wspomina Jan Paweł II 
nadeszły trudne czasy dla Kościoła (por. Jan Paweł II, 
„Redemptoris custos”, n. 28). Święty Józef staje się więc 
oficjalnie Patronem i Opiekunem Kościoła katolickiego, zarówno 
w czasie radości, ale i trudów przeżywanych przez wspólnotę 
eklezjalną.  
 Co zatem oznacza dla nas w praktyce, że święty Józef 
jest Opiekunem Kościoła świętego? Jak możemy to wezwanie, 
którym modlimy się także w Litanii do świętego Józefa, rozumieć 
dzisiaj, w obecnym kontekście kulturowym i społecznym? Co 
wnosi to wezwanie dla naszego rozwoju duchowego w czasie 
Wielkiego Postu? Święty Józef podczas swojego ziemskiego życia 
był „małżonkiem Maryi i domniemanym ojcem Jezusa 
Chrystusa” (Jan Paweł II, „Redemptoris custos”, n. 28). Już samo 

to stwierdzenie może wprowadzić nas na drogę 

wielkopostnych rozmyślań na temat Kościoła i jego Opiekuna – 
świętego Józefa.” 

 
Św. Józef wzór troski o rodzinę – ks. Tomasz Zych 
 
„Bóg stawia przed nami kolejny 2021 rok. Jest to czas, w którym 
zadajemy sobie szereg pytań związanych z ludzkim życiem, 
zdrowiem, pracą. Rozważamy na temat swojej przyszłości i 
powrotu do normalności. W niedalekiej przeszłości często 
zwracaliśmy uwagę, że na wiele spraw nie mieliśmy czasu, 
ponieważ obowiązki, praca, różne zajęcia. W dobie kiedy 
walczymy z wirusem, często jesteśmy zobowiązani pozostać w 
domu z najbliższymi, dla dobra swojego i innych. Może to być 
dobry czas do odnowienia relacji rodzinnych, bądź rozwinięcia 
swoich zainteresowań. Należy pamiętać jednak, aby ten czas 
wykorzystać dobrze, owocnie i przede wszystkim w bliskości z 
Panem Bogiem. W związku z powyższym, przeżywany czas 
Wielkiego Postu może być wyjątkowym impulsem do 
odnowienia więzi z Panem Bogiem w naszych rodzinach, do 
szczerej tęsknoty za Eucharystią i za wspólnotą kościoła. W tym 
wszystkim Kościół stawiam przed nami przykład świętego Józefa, 
patrona rodzin chrześcijańskich. Podczas tej krótkiej refleksji 
zwróćmy uwagę na wybrane sytuacje z życia Świętego Józefa 
patrona rodzin, następnie zastanówmy się jak możemy je 
odnieść do swojego życia.” 

 
Św. Józef wzór pokory i miłośnik ubóstwa – ks. Paweł 
Rybka 
 
„To autentyczne i szczere przywiązanie do ubóstwa przez św. 
Józefa zapewne wypływać musiało z jego osobistego umiłowania 
takiego stylu życia. Warto pamiętać, że Jego ubóstwo nie jest 
wynikiem jakiejś zewnętrznej sprawy. Nie utracił On majątku na  

 
 
 
skutek niesprzyjającego człowiekowi systemu podatkowego 
(ekonomicznego), czy też nieprzyjaciela pragnącego Jego zguby 
i zatracenia. Św. Józef nie został okradziony, ani nie przegrał 
swojego dobytku. Jego ubóstwo było świadome i dobrowolne. 
Było ono zdecydowanie wyborem człowieka wolnego, 
odpowiedzialnego i pokornego. Nasz Święty Patron wypracował 
w swoim sercu szczególna cnotę wolności od rzeczy 
materialnych! W tym miejscu należy zapewne bardzo mocno 
podkreślić, że św. Józef był od wszelkich dóbr i bogactw 
niezależny. Była i jest to ważna zdolność, która również dzisiaj 
jest nam bardzo potrzebna, a zwłaszcza względem wielkiego 
pragnienia posiadania, które zakotwiczone jest w każdym 
człowieku bez wyjątku od momentu grzechu pierwszych 
rodziców. Zapanować nad swoim pragnieniem posiadania, to 
zdolność, której bardzo potrzebuje człowiek współczesny, aby 
nie władało nim jego zdobyte bogactwo: telefon, komputer, 
telewizja czy Internet! Lecz by te dobra służyły, by otwierały oczy 
na Pana Boga i Jego spersonalizowany projekt na nasze życie! W 
tej życiowej, może wręcz i egzystencjalnej kwestii także z 
pomocą przychodzi nam św. Józef, który staje się dla nas 
wzorem pokory, chociażby względem projektu, który Stwórca 
Świata miał na Jego życie.” 
 

 
 
Św. Józef – obrońca życia – ks. Piotr Hoffmann 
 
„We współczesnym świecie, tak bardzo negującym wartości 
chrześcijańskie, święty Józef i postawa jego życia mogą być dla 
wielu ogromną ostoją na drodze wiary (życia duchowego) i 
trwałym, budującym dowodem na nienaruszalność ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Można by dziś 
powiedzieć, że święty Józef byłby zdecydowanie przeciwny 
dokonywanym w świecie aborcjom i eutanazjom. 
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i 
przyobleczony w godność dziecka Bożego. Powinna to być 
niezwykle ważna i cenna wartość duchowa dla wierzącego 
człowieka. Święty Józef jako Obrońca życia przypomina o 
świętości daru życia i zadaniu jego konkretnej realizacji w 
rzeczywistości. Uczy On nas również trwania w miłości Jezusa i 
niezachwianej, żywej wiary w relacji ze słuchającym Bogiem. 
Współczesnego człowieka wzywa do opieki i troski nad słabszym 
i potrzebującym pomocy, wsparcia, uwagi i zaprasza do 
naśladowania Jego moralnego, cnotliwego życia. Przykład jego 
osoby jest fundamentem w relacji ojca z synem- tak często 
obecnie zatartej i pomijanej w wychowaniu syna.” 

 


