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Kiedyś babcie i dziadkowie żyli razem z całą rodziną pod jed-
nym dachem, dziś przychodzą tylko z wizytą. Nie są już tak 
blisko młodych. To niesie ze sobą nowe, specy czne problemy 
we wzajemnych kontaktach. Christa Meves, przeżywająca wie-
le chwil w otoczeniu swych wnuków, przedstawia nam w tej 
książce, jak ważne dla psychicznego rozwoju dzieci są trwałe 
kontakty z dziadkami. Mogą one nawiązać się zarówno wów-
czas, gdy dziadkowie i wnuki mieszkają blisko, jak i wtedy, gdy 
są oddaleni o wiele kilometrów. Oczywiście babcie i dziadkowie 
niechcący mogą popełniać błędy. Christa Meves omawia je 
i przedstawia wiele porad, jak przezwyciężyć te trudne sytuacje 
w kręgu rodziny.

Christa Meves, urodzona w 1925 roku, studiowała germani-
stykę, geogra ę i  lozo ę na uniwersytetach we Wrocławiu 
i Kolonii. Egzamin państwowy zdała w Hamburgu; tam też 
odbyła studia psychologiczne. Wykształcenie zawodowe 
uzyskała w Instytucie Psychoterapii w Hannowerze i Göttin-
gen. Pracowała jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży 
w Uelzen. Żona lekarza i matka dwu córek, babcia sze-
ściorga wnucząt. 
Jest ona autorką 80 bardzo poczytnych publikacji książko-
wych, tłumaczonych na 11 języków.
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Z posługi myślenia i głoszenia słowa Bożego naro-
dziła się ta książeczka zawierająca dziewięć kazań, 
w których staram się opisać życie Maryi i wydo-
być z niego inspiracje do życia opartego na wie-
rze. W sposób szczególny powraca w nich wątek 
niepokalaności Maryi, który stanowi podstawę Jej 
życia, doświadczenia duchowego i świętości. (…)
Zebrane tutaj wypowiedzi o Maryi, Matce nasze-
go Zbawiciela, chcą być inspiracją do przepowia-
dania na temat Maryi, do wejścia do Jej szkoły 
duchowej i do nadawania maryjnego rysu naszej 
duchowości.

ze Wstępu

Starość czeka wszystkich, niezależnie od tego, czy za-
stanawiają się nad nią czy nie. Starość, tak jak życie, 
bywa różna, bo kowalem swego losu każdy bywa sam. 
Upływający czas kradnie młodość, przyjaciół… Kiedy 
umieramy, zostaje po nas jedynie miłość, którą daliśmy 
innym.

Zachęcam do przeczytania tej książki. Mam nadzieję, 
że ludzie starsi odkryją dobre strony starości, a mło-
dym posłuży za przykład, jak żyć, aby cieszyć się rado-
ścią życia niezależnie od wieku.

Książkę tę pomogło mi napisać samo życie. Większość 
opisanych historii jest prawdziwa, zmieniłam tylko 
imiona bohaterów. Pragnę zatem podziękować wszyst-
kim, którzy opowiedzieli mi bądź sami opisali zdarze-
nia ze swego życia i wyrazili zgodę na ujęcie ich w książ-
ce. Szczególne podziękowania składam mojej szkolnej 
koleżance Helenie oraz mężowi, Marianowi, z którym 
przeżyłam czterdzieści wspaniałych lat. Nie wiem, ile 
jeszcze nam ich zostało, dlatego od pewnego czasu 
dziękuję za każdy darowany nam dzień.

Autorka
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Książka powstała na życzenie czytelników mojej po-
przedniej publikacji Starość. Skarb do odkrycia. Temat 
starości jest mało obecny we współczesnej literaturze, 
stąd duże zainteresowanie przywołaną książką i proś-
ba o napisanie drugiej części. 
Każdy człowiek ma swoją historię i swoje problemy. 
I tak jak było w pierwszej części: wiele opisanych histo-
rii jest prawdziwych, bo opowiedzieli mi je czytelnicy 
na spotkaniach autorskich lub spisali i przysłali z na-
dzieją na opublikowanie, za co im serdecznie dziękuję. 
Mam nadzieję, że Starość niejedno ma imię zostanie 
przyjęta równie ciepło i niejednemu czytelnikowi po-
może godnie i mądrze przeżyć starość oraz przygoto-
wać się na odejście do wieczności. Tematowi odejścia 
poświęciłam sporo miejsca w niniejszej publikacji, po-
nieważ jest mi bardzo bliski, gdyż sama musiałam upo-
rać się ze stratą męża i żałobą. W wielu fragmentach 
książki opisałam moje osobiste przeżycia, rozmyślania 
i przedstawiłam próbę zmierzenia się z problemem 
utraty najbliższej osoby i wdowieństwem. Nie ja jedna 
straciłam męża i zostałam wdową. Problem ten doty-
ka wiele osób. Nie wszyscy dobrze sobie z nim radzą. 
Żywię nadzieję, że niniejsza książka im w tym pomoże. 

Autorka
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Niniejsza książka jest już trzecią z kolei moją pozycją o te-
matyce starości, cierpienia, odchodzenia do wieczności. 
Poprzednie dwie zostały bardzo dobrze przyjęte przez 
czytelników, dlatego ośmieliłam się jeszcze napisać ko-
lejną, bo temat jest tego wart. Materiału do napisania 
tej książki jak i poprzednich dostarczyło mi samo życie. 
Wiele z opisanych sytuacji i postaci jest prawdziwych.
Książkę zaczęłam pisać, współczując koleżance ze stu-
diów, że dotknął ją nowotwór piersi. Zakończyłam ją 
w sytuacji ciężkiej próby, kiedy u mnie również zdiagno-
zowano złośliwego guza piersi. Nie pytam, dlaczego ja? 
To właśnie w takiej sytuacji granicznej ujawniła się moja 
prawdziwa wiara i zaufanie do Boga. Jest to czas, kiedy 
człowiek jest bezbronny, boi się wymawiać słowo „rak”, 
bo ono onieśmiela. 

Autorka
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Juan Varela María del Mar Molina

Twoje 
małżeństwo się liczy

Związek małżeński jest niczym ogród. Musi być podle-
wany i nawożony. Juan i María del Mar chcą być naszy-
mi przewodnikami przy „pielęgnacji ogrodu”. Dlatego 
też książki tej nie powinno się przeczytać jednym tchem 
i odłożyć na półkę – to raczej podręcznik pracy nad sobą, 
do którego oboje małżonkowie powinni często zaglądać.

Z Prologu

Juan Varela Tytuł licencjata w dziedzinie teologii zdobył w Instytucie 
Biblijnym IBSTE w Hiszpanii, a magistra w seminarium teologicznym SETE-
HO w Hondurasie. Odbył studia podyplomowe z zakresu Systemowej Terapii 
Rodzinnej w KINE, Korekcji Zaburzeń Seksualnych w Centro Carpe Diem 
oraz Terapii Rodzinnej na Uniwersytecie w Sevilli. Założyciel i dyrektor Insty-
tutu Edukacji Rodzinnej i kierownik Ośrodka Orientacji i Mediacji Rodzinnej 
COMEFA w Sevilli. W latach 2007-2011 koordynator programu De Familia 
a Familia prowadzonego przez stowarzyszenie AGAPE. Autor kilku książek 
i prelegent na konferencjach o tematyce rodzinnej w Hiszpanii, Ameryce Ła-
cińskiej i Stanach Zjednoczonych.

Maria del Mar Molina Absolwentka wydziału pedagogicznego 
Uniwersytetu w Kordobie i wydziału teologicznego Instytutu Biblijnego IB-
STE. Ukończyła kurs Mediacji Rodzinnej na Uniwersytecie w  Sevilli i  Do-
radztwa Rodzinnego w Niche College w Anglii. Koordynatorka programu De 
Familia a Familia i współautorka wielu książek o tematyce rodzinnej pisanych 
wraz z mężem Juanem Varelą.
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Statystyki separacji i rozwodów podkreślają słabość 
rodziny i  jej elementów. Ale choć życie razem jest 
trudne, ludzie nadal zawierają związki małżeńskie, 
stawiają czoła rozczarowaniom i rozwiązują skompli-
kowane problemy. Życie domowe może się zamienić 
w konflikt, dialog przełożyć na nieporozumienie, róż-
nice emocjonalne mogą przejść w kłótnie, a w najbar-
dziej uderzających przypadkach – w ludzkie dramaty 
o tragicznych skutkach, o czym, niestety, ciągle dono-
szą gazety. Przynależność do grupy, wyznania religij-
nego czy szkoły psychoterapeutycznej przed niczym 
nie chroni. Ta książka jest skierowana do osób, które 
zastanawiają się, dlaczego relacje mogą się stać trud-
ne, jak można poprawić życie małżeńskie i rodzinne; 
które nie poddają się w obliczu konfliktów, a nieporo-
zumienia chcą przekształcić w możliwości przemiany.
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Fabrizio Mastrofini

Nie pałac 
i nie  

więzienie

Dzieci z natury są szalenie ciekawe świata i wielokrot-
nie potrafią zawstydzić dorosłych swoimi pytaniami. 
Dziecięce pytanie potrafić być prawdziwym wyzwaniem 
i niezłą łamigłówką. Nie powinno się jednak ignorować 
pytań małego człowieka. Dzięki nim poznaje on świat, 
zdobywa wiedzę, rozwija swoją osobowość.
Rozmowy babci z wnukami to wyjątkowa książka, któ-
ra powstała jako rezultat rozmów prowadzonych przez 
Autorkę z własnymi wnukami. Pytania stawiane Babci 
dotyczą codziennego życia, świata wiary i moralności. 
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Horacy mawiał, że stara miłość nie rdzewieje. Nie wiemy oczywiście tego, czy miał 
na myśli wyłącznie miłość. Pewne jest jednak, że z wiekiem człowieka zmieniają 
się jego rozmaite postawy czy przekonania. Można powiedzieć, że wiele z nich 

razem z nim dojrzewa z upływem czasu. Ten stanowi jedną z miar jego rozwoju. Na-
turalnie człowiek jest w swoisty sposób utkany z tego wszystkiego, co stanowi jego 
dziedzictwo. Jednocześnie, gdyby nie marzenia i nadzieje, jakie rodzą się w jego gło-
wie, nie widziałby sensu wyglądania kolejnego dnia życia. To, czego oczekuje on od 
przyszłości, w jakich barwach rysuje się ona w jego wyobraźni, świadczy bowiem 
o tym, w jaki sposób przeżywa i interpretuje własną historię i teraźniejszość. Marze-
nia nie pozwalają zardzewieć jego wspomnieniom. 

Niewątpliwie wraz z upływem czasu patrzymy na świat przez pryzmat tego, 
czego do tej pory byliśmy świadkami. Często twierdzimy, że z tej racji z każdym 
dniem jesteśmy mądrzejsi. Również od tych, którzy nie „dorośli” jeszcze do po-
dobnych odkryć. Może nas wówczas irytować fakt, że młodsi nie tyle nie mają  
podobnych do naszych doświadczeń, co ignorują ostrzeżenia starszych. Tych pierw-
szych z kolei wyprowadza z równowagi często nieprzezwyciężalna nieporadność 
ich przodków w rozmaitych wynalazkach współczesności, a przy tym jednocześnie 
narzucające się przekonanie o wrodzonych kompetencjach do cenzurowania życia 
potomków. Na tych i podobnych im tłach dochodzi do rozmaitych konfliktów mię-
dzypokoleniowych.

Czy istnieje na nie uniwersalnie i zawsze obowiązująca rada? Próbę odpowie-
dzi na to pytanie podejmują autorzy tekstów numeru, który macie w swoich rę-
kach. Przebija w nich przekonanie, że każdy wiek ma niewątpliwie swoje prawa 
oraz idące za nimi doświadczenia i oczekiwania. Dlatego młodzi chcą żyć po swo-
jemu, mieć aktywny wpływ na to, co się dzieje wokół i uczyć się na własnych błę-
dach. Starsi, najczęściej zapewne z miłości do potomków, mają świadomość, że nie 
zawsze trzeba wkładać rękę do ognia, by osobiście przekonać się o przykrych kon-
sekwencjach wpływu wysokich temperatur na organizm ludzki. We wzajemnych  
odniesieniach trzeba chyba zachować pewien umiar i świadomość, że kochające 
serce jest zawsze młode.

Życzymy pomyślnej lektury!

od cerowania do tweetowania

ks. Przemysław Bukowski SCJ
redaktor naczelny  
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TEMAT NA CZASIE

 6 Rodzinne ADHD
z Jaśkiem Melą oraz jego mamą Urszulą rozmawia 
Paulina Smoroń

CZAS KOŚCIOŁA

10 Chyba nie ma takiego, kto by się w pełni 
 do tego nadawał 
 z ks. Wiesławem Wielmańskim i ks. Marcinem 
 Stopką rozmawia Paulina Smoroń

12 Franciszek
 Między marzeniami a wizjami

Fenomen konfliktu pokolenio-
wego był obecny zawsze, we 
wszystkich epokach i kulturach. 

To zatem w jakimś sensie natural-
ne, że młodzi mają problem ze 
starszymi, a ci nie rozumieją swo-
ich potomnych.

s. 20

Robiłem wszystko na prze-
kór, byle tylko zrobić po 
swojemu. Miałem poczu-

cie, że oni mnie tylko ogra-
niczali i odcinali od piękne-
go świata. Pamiętam, że przez 
to, że nasze relacje były wręcz 
nikłe, zdarzało mi się czasa-
mi myśleć o tym, aby uciec 
z domu.

s. 6

CZAS SERCANÓW

14 Po prostu. Dla ludzi
 ks. Radosław Warenda SCJ

CZAS DUCHOWOŚCI

16 Dziecko o siwych włosach
ks. Karol Milewski SCJ

CZAS APOSTOLSTWA
18 Słuszny wiek w Kościele

Beata Zajączkowska

20 Każde pokolenie ma własny czas
ks. Andrzej Sudoł SCJ

CZAS ZAMYŚLENIA
22 Wszystko zrozumieć to wszystko 

przebaczyć
ks. Przemysław Bukowski SCJ
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CZAS ŚWIADECTWA

26 To, co się dzieje, odbija się na wizerunku
z Alicją Bartkowską i Wojciechem Nowakiem 
rozmawia Monika Godziemba-Dąmbska

28 Cenię prawdziwych kapłanów
z Bożeną Syc rozmawia  
Monika Godziemba-Dąmbska

30 Słoń w składzie porcelany
Michał Tomaka

CZAS RODZINY

32 Pomoc w trudnych sprawach 
 Jesteśmy jedną drużyną 

Aneta Pisarczyk

Istnieją oczywiście seniorzy, którzy ra-
dzą sobie nieźle z podążaniem za roz-
wojem technologii. (…) O ile robienie 

zakupów czy opłacanie rachunków przez 
Internet jest dla wielu często zbyt trudne, 
o tyle sprawdzanie pogody, przepisów ku-
chennych, rozkładu jazdy autobusów czy 
nawet wysłanie maila nie stanowi większe-
go problemu.

s. 30

34 Nożyczkami do paznokci czy tasakiem?
 Czyli jak odciąć pępowinę

Monika i Marcin Gomułkowie

CZAS MŁODYCH
36 Dać sobie radę z różnicą zdań
 Karolina Zuber

CZAS SŁOWA

38 Lectio divina
 Pan pochwalił nieuczciwego rządcę

ks. Krzysztof Napora SCJ

40 Święty Paweł o relacjach rodzinnych
Elżbieta Wiater

CZAS CZYTELNIKA
42 Krzyżówka
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Dziecko, które Jezus stawia po-
środku, jest naszym wyrzutem 
sumienia. My, dorośli, uważa-

my się za mądrych, a tak naprawdę  
nauczyliśmy się tylko psuć. Jeste-
śmy tak pewni siebie, że nie po-
zwalamy, by wydobył On z nas coś 
szlachetnego.

s. 16
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Bunt nastolatka, brak komunika-
cji, który z czasem przerodził się 
w dobro niesione innym i trudne 
życiowe doświadczenia… O tym, 
jak tworzyły się relacje w ich ro-
dzinie, opowiadają Paulinie Smo-
roń Jasiek Mela – podróżnik 
i działacz społeczny, oraz jego 
mama Urszula.
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rodzinne
ADHD

Prościej jest dojść do zrozumienia międzypokole-
niowego w rodzinie czy wśród obcych? Jak to wygląda 
u Was?

Urszula: To zależy. Z obcymi jest o tyle łatwiej, że 
nie dotykamy się z nimi głęboko emocjonalnie. Z włas- 
nymi dziećmi sprawa wygląda nieco inaczej, bo one mu-
szą przepracować to, co było trudne w relacji z nami, ro-
dzicami. Do tego dochodzi proces oddzielania się, kiedy 
dzieci zaczynają mieć swoje sprawy, niedostępne dla ro-
dziców. I my po prostu musimy to wytrzymać. Moim zda-
niem pewna dawka nieporozumienia w rodzinie jest po-
trzebna i rozwojowa.

Jasiek: Myślę, że czasami łatwiej wygadać się komuś 
obcemu. Sam nieraz wolałem opowiedzieć o problemach 
osobie postronnej. Moja mama jest psychologiem i odkąd 
pamiętam, wszyscy zakładali, że właśnie dlatego oczy-
wistym jest, że świetnie się dogadujemy. Nasze relacje 
często były jednak trudne. Ja też jestem osobą bardziej  
zamkniętą i nigdy nie podejrzewałem, że kiedyś nasze 
kontakty będą naprawdę dobre i głębokie.

W jaki sposób rozwijały się Wasze relacje?
Urszula: Krętymi drogami. Pomogło nam bardzo 

wejście moje i mojego męża do wspólnoty neokatechume-
nalnej i nasze wewnętrzne zmiany. To pozwoliło patrzeć 
na to, co się dzieje w naszym życiu i w naszej rodzinie 
w innych kategoriach. Na przykład przyjmować trudne 
doświadczenia jako krzyż i pozwolić Bogu przemieniać 
go w krzyż chwalebny. Jesteśmy we wspólnocie, w której 
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wydanie papierowe 
48 zł/rok

e-wydanie 
27 zł/rok

Jak zamówić prenumeratę? Ile kosztuje? 
wydanie papierowe

TELEFONICZNIE: 12 290 52 98
MAILOWO: prenumerata@czasserca.pl
LISTOWNIE: Redakcja CZASU SERCA, 30-715 Kraków, ul. Saska 2
LUB WYPEŁNIJ PRZEKAZ PONIŻEJ

e-wydanie www.czasSerca.pl
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WYDAWNICTWO KSIĘŻY SERCANÓW
UL. SASKA 2, 30-715 KRAKÓW
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PRENUMERATA „CZASU SERCA”. ZAMAWIAM EGZEMPLARZY. 

PÓŁROCZNA ROCZNAOKRES PRENUMERATY:

Prenumerata „Czasu Serca”. Zamawiam  egz. 
półroczna roczna

Czas SERCA
 dla Twojej Rodziny!
Chcesz zgłębiać Bożą Miłość?
  sięgnij po „Czas Serca”!

Chcesz wzrastać w miłości?
  czytaj „Czas Serca”!

Chcesz dzielić się miłością z innymi?
  obdaruj ich „Czasem Serca”!

WYDAWNICTWO 
KSIĘŻY SERCANÓW
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: 2905298, www.wydawnictwo.net.pl

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
OPŁATA POBRANA - TAXE PERÇUE

umowa z OR CUP w Krakowie nr ORCUP37/DH/HHK/II/P/2435/06 
– z dnia 07.09.2006.

NADANO w UP Kraków 52

Dnia: ............................................ (data nadania zgodna ze stanem faktycznym)



Nie możesz zatrzymać żadnego dnia,  
ale możesz go nie stracić.

Przysłowie chińskie



http://wydawnictwo.net.pl/1510/CZAS-SERCA-wrzesien-pazdziernik-2019.html
http://www.egazety.pl/wydawnictwo-ksiezy-sercanow/e-wydanie-czas-serca.html

