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Czy starość udała się Panu Bogu, czy nie?
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Czy starość naprawdę się Panu Bogu nie udała? – na to pytanie starał się odpowiedzieć
wczoraj (21.02) ks. Adam Boniecki. Mówił o starości, śmierci, chorobie, akceptacji i nie tylko.
Spotkanie z ks. Bonieckim było jednym z punktów urodzinowego programu Zamku Cieszyn.

O starości mówił ks. Adam Boniecki / fot. SK

Zamek Cieszyn świętuje w tym roku swoje 15. urodziny pod hasłem Forever Young. Z tej okazji do niedzieli czekają na
gości różnego rodzaju spotkania, wystawy, spacery i koncerty.
Wczoraj (21.02) w sali wystawowej poruszono temat starości. Anna Dudzińska rozmawiała z ks. Adam Boniecki o tym
jak przygotować się na nadejście starości. Ksiądz podkreślał, że na starość pracujemy całe życie i powinniśmy się do
niej przygotować fizycznie, psychicznie i duchowo. Do 40. roku życia wszyscy myślą, że są nieśmiertelni.
Oczywiście wiemy, że ludzie umierają, ale ma się to poczucie, że to nas nie dotyczy. Potem przychodzi ten
moment kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że kurczy nam się czas – mówił Boniecki.
Ksiądz zwracał uwagę, aby myśleć o starości, oswajać się z nią i pogodzić. Ponieważ wraz z wiekiem jest już nie tylko
coraz mniej czasu, ale i możliwości. Życie ludzkie jest przegrane z definicji, ponieważ kończy się śmiercią. Dla
człowieka wierzącego nie jest przegrane, są jakieś jego etapy. Jednak to nie Bogu nie udała się starość, a
nam – podkreślał.
Według księdza by zaakceptować starość, trzeba pogodzić się ze sobą. Taka jest ludzka kondycja. Starość to dar
który Pan Bóg dał człowiekowi. Wiedział co nam daje. Starość się bardzo przydaje, jeżeli jest przytomnie
przeżywana – dodał Boniecki. 15. urodziny można wspólnie z Zamkiem świętować do niedzieli (23.02). Jutro m.in.:
Myszkowanie po Cieszynie– spacer po miejscach nieodkrytych, Willa na niedzielę( Willa, ul. Miarki 2 ) - Robótki ręczne

nie tylko dla zaawansowanych, Jerzy Kronhold nie tylko czyta wiersze… , Teatr Księżyc i Latarnia Magiczna.
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