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„… słuchają słowa, 

lecz potem odchodzą i 

przez troski, bogactwa 

i przyjemności życia 

bywają zagłuszeni i 

nie wydają owocu” 

 

Łk 8,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

Dlaczego chcemy latać czyli o niedojrzałości [c. d.] 
 z o. Jackiem Krzysztofowiczem rozmawiają Jowita Guja i Sławomir Rusino 

Czy kobiet nie dotyka syndrom Piotrusia Pana? 
Dotyka, ale inaczej. U mężczyzn chęć „latania” bierze się bardziej z wygody, u kobiet natomiast 

z lęku. Mężczyzna, to syn Adama – stworzonego w samotności. Zna więc samotność i umie sobie 

z nią radzić. Kobieta jest córką Ewy, czyli tej, która nigdy nie była sama, od początku była przy 

Adamie i zawsze definiuje siebie przez odniesienie do innych. „Latanie”, brak chęci tworzenia 

dojrzałych więzi to u kobiety coś głęboko sprzecznego z jej naturą. Oznacza, że czegoś się boi. 

Kobieta, która nie chce kochać, jest – jak myślę – kimś skrzywdzonym, nie radzącym sobie 

z bagażem własnych doświadczeń, uciekającym od pragnień tkwiących głęboko w jej sercu. 

Przecież kobiety też decydują się czasem na bycie „singlami”. 
Wydaje mi się, że żadna kobieta nie jest w stanie trwale odwrócić się od miłości, nie rezygnując 

ze swoich najgłębszych pragnień, ze swojej tożsamości. Życie bez miłości jest dla niej bardziej 

„koślawe” niż dla mężczyzny. Bo mężczyzna często w ogóle nie rozumie, czym jest miłość i nie 

kochając, nie potrafi dostrzec ubóstwa czy wręcz bezsensu swego życia. Oczywiście, mówię 

o postawach płynących z wyboru, a nie o bardzo często bolesnej sytuacji samotności niewybranej 

i niechcianej. 

Czyli „latanie” jest bardziej naturalne dla mężczyzn? 
Kobieta prędzej czy później czuje się znużona „lataniem”, chce założyć dom. 

Ale jest jeszcze druga strona syndromu Piotrusia Pana, która dotyczy właśnie kobiet 
W bajce o Piotrusiu Panu pojawia się postać Wendy. Jest to dziewczyna Piotrusia, którą on pory-

wa ze sobą. Właściwie, to sama Wendy pozwala mu się porwać. Piotruś chce, żeby była jego ma-

mą, zajmowała się nim, była zawsze obecna, kiedy on wraca z zabawy. I Wendy to akceptuje. 

Zaczyna Piotrusiowi matkować, ale nie sprawuje nad nim żadnej kontroli. On cały czas robi to, na 

co ma ochotę, a ją to coraz bardziej niecierpliwi i unieszczęśliwia. Bajka kończy się tym, że Wen-

dy wraca do prawdziwego świata, a Piotruś znowu odlatuje. Właśnie w postawie owej Wendy 

przejawia się druga, „żeńska” strona syndromu Piotrusia Pana. Polega ona na tym, że kobieta 

wchodzi w głęboką relację z mężczyzną niedojrzałym, akceptuje jego niedojrzałość, „matkuje” 

mu i nie stawiając wymagań, nie pomaga mu w osiągnięciu odpowiedzialnej dojrzałości.. 

Przecież podtrzymuje te relacje przez swoją miłość. 
Podtrzymuje, ale też za to płaci. W końcu to ją zostawia mężczyzna, to ona zostaje sama 

z dzieckiem. Mężczyźni są często „latającymi” egoistami, skupionymi na sobie, ale kobiety po-

zwalają im na to, nie stawiając wymagań. A nie stawiają ich bo boją się, że zostaną wtedy zosta-

wione. A to budzi ich lęk – nade wszystko chcą być kochane i akceptowane. W ten sposób po-

wstaje błędne koło – obie strony, Piotruś i Wendy, wspierają się wzajemnie w tym, co jest w nich 

słabe, chore i niedojrzałe. 

Jakimi rodzicami są „Piotrusiowie”? 
To zależy. Jeżeli podejmą się pracy nad sobą, pozwolą postawić sobie wymagania, i ma im je kto 

postawić, to mogą dojrzeć i stać się dobrymi ojcami. Jeżeli nie, to „odlatują”. Ojcostwo, to nie 

tylko biologiczny fakt, to przede wszystkim postawa. Nie wystarczy spłodzić dziecko, by napraw-

dę stać się ojcem. To się dokonuje dopiero wówczas, gdy mężczyzna uznaje swoje dziecko 

i podejmuje za nie odpowiedzialność. 

Czy można powiedzieć, że macierzyństwo tkwi w naturze kobiety, a ojcostwa trzeba się do-

piero nauczyć? 
Tak. Kobieta rodzi się matką. Jeżeli odwraca się od macierzyństwa, to znaczy, że stało się z nią 

coś bardzo złego, ktoś ją skrzywdził. Mężczyzna ojcem zostaje lub nie.  

Czy bycie Piotrusiem Panem jest grzechem? 
Co to jest grzech? Grzech jest tym, co nas oddziela od Boga, co nas oddziela od miłości. Tak więc, 

można powiedzieć, że „piotrusiowatość” jest grzechem. Oczywiście, zawsze zostaje otwarte pyta-

nie o odpowiedzialność: na ile to, co robię jest moim wolnym i rozumnym wyborem, a na ile rze-
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czywistością, z której nie zdaję sobie sprawy lub wobec której pozostaję zupełnie bezradny. 

A czy nie jest to bardziej nieszczęście? Czy mężczyzna jest szczęśliwy jako Piotruś? 

Czy egoizm i egocentryzm unieszczęśliwiają? Chyba przede wszystkim dotykają wszystkich wo-

kół – tym mocniej im bardziej jest się od takiej osoby zależnym. Piotruś Pan, subiektywnie, nie-

koniecznie musi być nieszczęśliwy. Nie wie, że może być inaczej, bardziej, głębiej... Nie czuje 

tego w sobie. Natomiast na pewno żyje życiem ograniczonym. Nie jest dla niego dostępne, to, co 

stanowi o prawdziwej pełni i „smaku” życia. Na ogół też prędzej czy później odkrywa, jak bardzo 

jego życie jest samotne i puste. Często wówczas jest już jednak za późno. 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Mt 5,17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim 

 cz – Łk 11,14-23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie 

 pt – Mk 12,28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań 

 so – Łk 18,9-14 Przypowieść o faryzeuszu i celniku 

 n – Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym 

 pn – J 4,43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego 

 wt – J 5,1-3a.5-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed znie-

chęceniem.  

 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, ro-

zeznawania proroctw. 

 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych in-

strumentach muzycznych. 

 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa  i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).  

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 W intencji Męskich Rekolekcji, Seminarium Odnowy Wiary, warsztatów ewangelizacyj-

nych. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. "Wierzę w Boga, który umarł na krzyżu" - IV katecheza w cyklu: "Zrozumieć, aby 

uwierzyć", 16 marca, godz. 19.10, Bazylika OO. Bernardynów. Prowadzący: ks. Paweł 

Pietrusiak. 

2. "Drugie Męskie Rekolekcje", 18 - 20 marca, godz. 20, prowadzi o. Mirosław Bijata 

OSPPE, Bazylika OO. Bernardynów. 

3. II Męska Droga Krzyżowa, 22 marca, godz. 20, trasa: Bazylika OO. Bernardynów - 

Sanktuarium w Borku Starym. 

4. Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym pt. "Odnów się na wiosnę!” 

rozpoczynamy 21 marca 2013 r. Zapisy u Ani – animatorki diakonii wprowadzającej. 

Szczegóły na naszej stronie internetowej i na facebooku. 

5. Warsztaty Ewangelizacyjne - każda sobota kwietnia (jedna do wyboru), godz. od 9 do 17, 

miejsce: Dom Rekolekcyjny Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25, prowadzący: Mocni 

w Duchu. Nasza Wspólnota będzie uczestniczyć w warsztatach 6 kwietnia. Zapisy u Wiesi 

- animatorki diakonii organizacyjnej. 
6. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. Zamieszczamy tam 

wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień, 

opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą. 
  

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  


