




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Po ostatnim „mniejszym” numerze czas na kolejną dawkę
artykułów. Wychodzimy z założenia, iż dla nas nie liczy się
ilość a jakość, więc nie mamy parcia na ilość stron, ponieważ
wolimy, żeby gazetka miała 20 stron, które są zapełnione
ciekawymi dla Was artykułami niż tworzyć gazetkę na siłę,
dlatego gazetka ma zawsze tyle stron na ile mamy sił i pomy-
słów w danym okresie. Poprzedni numer liczył 34 strony.
Obecny numer posiada ciekawe artykuły, ruszyliśmy z „machi-
ną” na dobre, co nie znaczy, że numer ten jest lepszy, bo ma np.
więcej stron.

Czas na moje osobiste dla Was życzenia Drodzy Czytelnicy.
Boże Narodzenie jest po to aby wskrzesić w nas dziecko

którym byliśmy. To są dni, w których możemy odkryć jak bar-
dzo chcemy i pragniemy być kochani, jak potrzebujemy być
objęci przez kogoś i poczuć jak dziecko, że jesteśmy kochani.
Na tej ziemi, gdzie prawie już zapominamy smaku nadziei,
Boże Narodzenie i maleńki Bóg nadchodzą aby obudzić nas ze
strachu, by nauczyć nas patrzeć na życie z płonącymi oczami,
z jakimi całe lata wyczekiwaliśmy gwiazdkowego prezentu.
Osobiście chciałbym, żeby cały świat zamienił się w wielką
szkołę, żebyśmy wszyscy zasiedli w takich starych ławkach,
żeby Bóg był nauczycielem piszącym na tablicy odmianę
czasownika „KOCHAĆ”.

Dlatego zamiast długo pisać chciałbym jedynie złożyć wam
dzisiaj życzenia: Pozostańcie wierni dzieciństwu. Kochajcie
i bądźcie kochani. A wtedy na świecie zawsze będzie Boże
Narodzenie.

I kiedy dziś mówię Wam „Wesołych Świąt” to życzę abyś-
cie nie budowali swojego życia metodą „zrób to sam”. Religia,
moralność, duchowość skrojona przez siebie na miarę swojego
psychicznego komfortu nie daje odpowiedzi na pytania w sytu-
acjach granicznych: w załamaniu psychicznym, krzywdzie lu-
dzkiej . I właśnie dlatego w tych najtrudniejszych momentach
człowiek zostaje sam, a religia zrobiona na swoją miarę staję się
bezużyteczna. Dlatego pomóżcie ludziom odkrywać prawdziwą
Gwiazdę, która wskazuje Drogę: Jezusa Chrystusa.

Ks. Tomasz Kozioł

Redaktor Naczelny
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5 czerwca papież Franciszek ogłosił
dwoje świętych: Stanisława Papczyńskie-
go i Marię Elżbietę Hesselblad.

Święty Stanisław Papczyński (wsp.
18 maj) kapłan, zakonnik, kaznodzieja.

Urodził się 16 maja 1631 roku w Po-
degrodziu (pow. Nowosądecki), zmarł 17
września 1701 w Górze Kalwarii. Na
chrzcie otrzymał imię Jan, które w dniu
przyjęcia do nowicjatu pijarów dnia 2 lip-

ca 1654 r., zmienił na Stanisław od Jezusa
i Maryi.

Data beatyfikacji i cud: 16 wrzesień
2007 (Licheń Stary); przywrócenie życia
obumarłemu w łonie matki płodowi.

Data kanonizacji i cud: 5 czerwiec
2016; wyleczenie 20 letniej dziewczyny
z silnej choroby układu oddechowego.

Patron: dzieci nienarodzonych, rodzi-
ców pragnących potomstwa, dzieci mają-
cych problemy w nauce.

Święta Maria Elżbieta Hesselblad
(wsp. 24 kwiecień) szwedzka brygidka
(O.SS.S)

Urodziła się 4 czerwca 1870 roku
w Faglaviku (Szwecja), jako piąta z trzy-
naściorga dzieci w rodzinie luterańskiej .
Zmarła 24 kwietnia 1957 roku w Rzymie.
Zmarła w 1957 roku, ale jej rozpoczęte
dzieło nie umarło razem z nią. Kolejne
pokolenia kontynuują jej świętą misję.

Data beatyfikacji: 9 kwiecień 2000
(Plac św. Piotra).

Katarzyna Woźniczka

Bibliografia: Księga imion i świętych,
Matka Teresa z Kalkuty – M. Muggeridge,
Błogosławiony ojciec Stanisław Papczyń-
ski Ojcem i przewodnikiem mariańskiego

powołania, vatican. va, brewiarz. pl, stani-
slawpapczynski. org, opoka. org, deon. pl,
beatificacionesmexico. com

Papież Franciszek mobilizuje nas do po-
djęcia misyjnego zapału. W tym duchu
Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej
we współpracy ze Stowarzyszeniem Ini-

cjatywa Młodzi Misjom - twórcą tego
kwartalnika - przekazuje Wam pierwszy
elektroniczny numer Diecezjalnego New-
slettera Misyjnego „Na cały świat”. Co
kwartał dotrze on do Waszych parafii, lub
- dla chętnych - na Wasze prywatne
skrzynki mailowe, aby w trzech rubry-
kach: Za nami, Przed nami i Wieści z mi-
sj i, poinformować o bogactwie misyjnych
działań podejmowanych w waszych pa-
rafiach, jak również na różnych konty-
nentach, gdzie pracują nasi tarnowscy mi-
sjonarze. Znajdziecie go również na na-
szej stronie internetowej . Pragniemy, aby

DNM stał się gotową propozycją na nasze
parafialne i szkolne gazetki misyjne, a ta-
kże aby stanowił forum do dzielenia się
misyjnymi inicjatywami podejmowanymi
w naszych misyjnych środowiskach.
Po otrzymaniu, prześlij go dalej ! Owocnej
lektury.

http://www.misje.diecezja.tarnow.pl
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Święci 201 6

Kącik Misyjny
DIECEZJALNY NEWSLETTER MISYJNY

Św. Stanisław Papczyński
Św. Maria Elżbieta Hesselblad
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Kolędnicy misyjni zawitają do naszych domów
„Jesucristopa sutimpim”

>>

Nieświąteczne misyjne Święta

Hasło wzięte jest z języka keczua,
którym posługują się m.in. Indianie peru-
wiańscy, wśród których głoszą Ewangelię
tarnowscy misjonarze. Oznacza ono do-
słownie: „W imię Chrystusa” i nawiązuje
do 25-lecia posługi misyjnej naszych
księży w Peru, i w szerszym sensie ozna-
cza: „Posłani w imię Chrystusa na peru-
wiańską ziemię”.

Już po raz dwudziesty czwarty Ko-
lędnicy Misyjni diecezji tarnowskiej poja-
wią się na drogach i ulicach naszych pa-
rafii, by dzielić się radością z pamiątki
narodzin Zbawcy świata. Będą oni odwie-
dzać domy, a w nich na drzwiach, które

dla nich się otworzą, tradycyjnie umiesz-
czą napis: C+M+B 2016 (/Christus man-
sionem benedicat/ – niech Chrystus bło-
gosławi temu domowi). Z tym bowiem
przychodzą: żeby dobrze życzyć.

By wizyta małych misjonarzy była
owocna dla nich i dla przyjmujących ich
osób, nie możemy nie dołożyć starań
o przygotowanie całego przedsięwzięcia.
Kolędnicy przychodzą też i po to, aby
nam przypomnieć, że Chrystus narodził
się dla wszystkich, również dla tych, któ-
rzy Go nie znają lub znają tylko powierz-
chownie. Tak więc za uświadamianie, że
„wiele jest serc, które czekają na Ewan-

gelię”, winniśmy być im wdzięczni.
Przyjmijmy ich z miłością, doceńmy
przygotowaną przez nich scenkę, w której
występują zarówno postaci z szopki, jak
i przedstawiciele tych dzieci, którym pos-
pieszymy z materialną pomocą. Dlatego
pamiątkę, którą od nich dostaniemy, po-
traktujmy jako symbol wdzięczności tych
dzieci, które będą się cieszyć z naszej
pomocy i dziękować Bogu za naszą wia-
rę.

Ks. T.K

Wyobraźcie sobie Święta i Adwent,
który tak naprawdę niewiele różni się
od zwyczajnych dni w ciągu roku. Bra-
kuje atmosfery wielkiego oczekiwania,
po której może eksplodować radość zwią-
zana narodzinami Zbawiciela. Patrząc
na dziesiątki wiosek, które tworzą misję
na której jestem, można stwierdzić,
że są miejsca na ziemi, gdzie ten czas jest
przeżywany w bardzo, ale to w bardzo
ubogi sposób, bo nawet posiłek nie różni
się od tego, co każdego zwyczajnego dnia
jest w domu. Tak króciutko można
by scharakteryzować obecną atmosferę
wśród ludzi na mojej misj i w Bousso
w Czadzie.

Jak się tutaj znalazłem?
Misja w Bousso jest jedną z naj-

trudniejszych w Czadzie. Położona trzysta
km na południe od stolicy Czadu N’Dja-
meny rozciąga się na przestrzeni 250

Ks. Piotr Skraba i dzieci



na 300 km. Jest to więc teren większy niż
diecezja tarnowska, a do tego kompletnie
zapomniany przez świat. Nawet księża
czadyjscy stwierdzają z rozbrajającą
szczerością, że to dla nich za ciężki teren.
Niejednokrotnie znaleźć można wioski
gdzie jeszcze nie słyszano o Jezusie i nikt
nie jest ochrzczony. Zresztą nie ma się co
dziwić, ponieważ chrześcijaństwo w Cza-
dzie zagościło dopiero 60 lat temu. Można
więc powiedzieć, że jest to teren iście
apostolski, gdzie dopiero sadzi się zia-
renka Słowa, które kiedyś może wykieł-
kują.

Nieświąteczne Święta
Skoro chrześcijaństwo nie zakorzeniło

się jeszcze dobrze w mentalności tutej-
szych ludzi, to co dopiero mówić o śla-
dach w ich kulturze i zwyczajach. Mimo
wielu ludzi ochrzczonych, ich kultura
przesiąknięta jest starymi wierzeniami
i zaczyna dopiero powoli nasiąkać Ewan-
glią. Adwent mimo wszystko nie jest
czymś niezwykłym. Dla Czadyjczyków
jest to czas kończenia zbiorów na polach,

trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik,
żeby dzikie zwierzęta czy też pasterze

ze swoimi stadami nie zniszczyli plonów.

A w tym roku pasterze przyszli wcześniej

ze swoimi stadami liczącymi po kilkaset
a czasami nawet kilka tysięcy sztuk. Mo-
żna sobie tylko wyobrazić co może zrobić
takie stado z kilkoma hektarami upraw.
W sferze materialnej jest więc to dla nich
czas podziękowania Panu Bogu zazbiory
już skończone.

W sferze duchowej zaczynamy nau-
czanie katechezy i przygotowania do
chrztu oraz innych sakramentów. Tak na-
prawdę w katechezie na naszej misj i bie-
rze udział około tysiąca osób. Samo
to przygotowanie kończy się Świętami
Wielkanocnymi, więc to te święta są przez
nich głębiej zrozumiałe.

Narodzenie Jezusa jest czymś troszkę
zaniedbanym. Takie tradycje jak mocne
adwentowe oczekiwanie, choinka, wie-
czerza wigilijna czy ogromna radość
płynąca betlejemskiej stajenki, niejedno-
krotnie rozkwitają tylko w głowach pol-
skich misjonarzy, którzy tu pracują.

Chrześcijaństwo powoli wrasta w lu-
dowe tradycje, a my jako misjonarze oglą-
damy dopiero tego początki wśród ludzi
na piaskach czadyjskiej ziemi.

Po więcej odsyłam do mojego bloga
www.piotrskraba.pl chociaż mam nadzieję
spotkać się z Tobą, drogi Czytelniku
w następnych numerach „Głosu Serca”.

Ks. Piotr Skraba
(misjonarz fidei donum posłany z diecezji

tarnowskiej do diecezji N'Djamena w Czadzie)
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Kaplica w Mafling

Spotkanie we wiosce

Pasterka w szopce

Stajenka na piasku
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Mukonchi - Zambia
Parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

PODZIĘKOWANIE

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodny Księże!

Serdecznie pozdrawiam. Jest mi bardzo miło, że moja ostatnia prośba
o pomoc finansową w pracach wykończeniowych prezbiterium kościoła
w Misji Mukonchi w Zambii została tak życzliwie przyjęta.

W imieniu własnym jak i całej Wspólnoty Parafialnej z Mukonchi pragnę
złożyć gorące podziękowanie za okazane wsparcie finansowe na ten cel.
Dzięki Księdza ofiarności możliwym stało się pokrycie kosztów wykonania
krzyża i rzeźbionej figury Jezusa Chrystusa, jak również zakupu taber-
nakulum.

Wyrażając wdzięczność Bogu i ludziom, ogromnie cieszę się, że po 7
latach od rozpoczęcia budowy kościoła, dzieło to zostało zwieńczone
konsekracją świątyni, która miała miejsce dnia 14 maja 2016 roku. Była
to pierwsza konsekracja kościoła w diecezji Kabwe.

We wrześniu br. - po 21 latach pracy misyjnej w Zambii, a w tym 18
latach posługi duszpasterskiej w Misji Mukonchi - zakończyłem moją pracę
na misjach i powróciłem do rodzimej diecezji radomskiej , gdzie będę kon-
tynuował posługę kapłańską. Misja Mukonchi została przekazana zambijskim
księżom do dalszej pracy duszpasterskiej .

Z całego serca pragnę Wszystkim podziękować za wszelką dotychcza-
sową pomoc, duchową i materialną. Cenię sobie niezmiernie wszystko, czego
doświadczyłem i otrzymałem dla Misj i Mukonchi. Składam serdeczne „Bóg
zapłać! "

Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej pamięci, modlitwie i wdzię-
czności. Życzę wielu łask Bożych, zdrowia, radości i pokoju serca. Niech
Bóg wynagradza każdy gest ludzkiej życzliwości, dobroci i ofiarności zło-
żony dla misj i. Niech misyjny nakaz Chrystusa Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody.. . będzie wciąż żywy pośród nas.

Z modlitwą

Ks. Grzegorz Zbroszczyk

Dn. 20 września 2016 r.

P.O. Box 80307 Kabwe, Zambia - Africa
E-mail: gzbroszczyk@gmail.com
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Pomagamy misjonarzom na różne spo-
soby. To podziękowanie jest świadec-
twem, że ofiary nie trafiają nie wiadomo
gdzie. Wiadomo. Świątynia w Mukonchi
(Zambia) jest tego świadectwem. Po-
mocne były w jego budowie ofiary ze
składek w pierwsze środy miesiąca.

Modlitwa za misje

Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, który nas odkupiłeś ceną prze-
najświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzrokiem biedną ludzkość, która
w znacznej części jest jeszcze pogrążona w mrokach niewiary. Spraw, by cała
ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii,
wspomagaj ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość
i za ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj wysiłki
wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba prowadzi do prawdy i mi-
łości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. Przy-
spiesz, o Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.

Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą w sens poświęcenia i ofiary.
Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do ochotnej i wielkodusznej służby.
Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i świec-
kich rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.

VI Tarnowskie Dni Cecyliańskie
Co roku 22 listopada obchodzimy

wspomnienie św. Cecylii – dziewicy i mę-
czennicy. Jest ona powszechnie uznawana
za patronkę muzyki kościelnej . Z tej oka-
zj i – w tym roku już po raz szósty –
w dniach 19-26 listopada, odbyły się Tar-
nowskie Dni Cecyliańskie. Już od kilku
lat, w okolicach wspomnienia św. Cecylii,
mieszkańcy Tarnowa i okolic mogą spoty-
kać się w czasie różnego rodzaju koncer-
tów, podziwiając piękno muzyki związa-
nej z liturgią. W tym roku jednak impreza
była z kilku powodów wyjątkowa. W na-
szym kościele wybudowane zostały nowe
organy piszczałkowe i to właśnie nasza
parafia była centrum tegorocznych obcho-
dów święta patronki muzyków. Ponadto
we wcześniejszych latach ilość koncertów
nie była aż tak imponująca. Kolejnym
wydarzeniem, które wyróżniło tegoroczne
Dni Cecyliańskie, była konferencja nau-
kowa zatytułowana Wokół nowych orga-
nów w kościele NSPJ w Tarnowie. Wcześ-
niej tego typu wydarzenia nie miały miej-
sca.

Obchody święta św. Cecylii rozpo-
częły się w sobotę w Diecezjalnym Stu-
dium Organistowskim im. Ks. Kazimierza
Pasionka w Tarnowie, gdzie uczniowie tej
szkoły, wraz z uczniami zespołu Szkół
Muzycznych w Tarnowie, zaprezentowali
swoje umiejętności w czasie audycji orga-
nowej . Wydarzeniem dnia był wieczorny
recital organowy w wykonaniu dra Karola
Gołębiowskiego, wybitnego polskiego or-
ganisty, który na stałe mieszka w Bruk-
seli. Zainaugurował on oficjalnie koncerty

organowe na nowych organach w kościele
Serca Jezusowego. Trzeba też dodać,
że w październiku nagrał on na tych orga-
nach piękną płytę, która w dniu koncertu
trafiła już do sprzedaży.

Z kolei w niedzielę 20 listopada, rów-
nież w kościele na Grabówce, mogliśmy
wysłuchać koncertu organowego w wyko-
naniu prof. Wiktora Łyjaka, kierującego
Zakładem Historii, Teorii i Edukacji Mu-
zycznej Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach.

Następnego dnia w kościele Serca Pa-
na Jezusa odbyły się warsztaty organowe
przeznaczone dla uczących się gry na or-
ganach. Poprowadził je prof. Julian Gem-
balski z Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, niegdyś jej rektor. Dla młodych or-
ganistów była to nie tylko wspaniała oka-
zja do pracy pod okiem tak wybitnego
muzyka, ale również możliwość gry
na wielkim, koncertowym instrumencie.
Już wieczorem tego samego dnia prof.
Gembalski wykonał na tych organach
koncert, w którego programie, oprócz u-
tworów z literatury organowej , znalazły
się także improwizacje.

Wtorek 22 listopada to dzień wspo-
mnienia św. Cecylii. W tym dniu odbył
się VI Ogólnopolski Konkurs Uczniów
Diecezjalnych Studium Organistowskich.
Na konkurs zgłosiło się kilkanaścioro
młodych organistów z Tarnowa, Opola,
Łodzi i Gniezna. Przewodniczącym jury
konkursowego był prof. Julian Gembal-
ski. W tym roku pierwsze miejsce ex
aequo przypadło Mikołajowi Szczęsnemu

z Opola oraz Kindze Szaleckiej z Tarno-
wa. O godz. 1 8 w kościele NSPJ odpra-
wiona została uroczysta Msza św. z okazji
wspomnienia św. Cecylii. Mszę św. cele-
brował ks. prof. Andrzej Zając, który wy-
głosił również homilię. O muzykę w cza-
sie liturgii zadbał Chłopięcy Chór Kate-
dralny Pueri Cantores Tarnovienses pod
dyrekcją ks. dra Grzegorza Piekarza.
Na organach zagrał mgr Wojciech Szczer-
ba – organista parafii Serca Jezusowego.
Po liturgii Chór oraz organista wykonali
wspólnie koncert muzyki chóralnej i orga-
nowej , zaś po koncercie miało miejsce
ogłoszenie wyników wspomnianego już
konkursu oraz wręczenie nagród laurea-
tom.

Konferencja naukowa Wokół nowych
organów w kościele p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Tarnowie odbyła się
w środę w budynku Diecezjalnego Stu-
dium Organistowskiego w Tarnowie. Pre-
legenci omawiali głównie zagadnienia



Św. Teresa z Los Andes
Rzecz o młodej Świętej z Chile. Na podstawie artykułu:
Osoba i dzieło - chronologia życia - CzesławGil OCD

Jako dziewiętnastolatka pisała: Dzię-
kuję Bogu, że wszędzie czuję się dobrze,
wszędzie, gdzie się znajdę, jestem szczę-
śliwa. Nie rozumiem tych dziewcząt, które
zawsze na wszystko narzekają.
iu religijnym swojej rodziny. Matka
zabierała ją codziennie na Eucha-rystię.

W trosce o dobro dziecka, siedmiole-
tnią Juanitę umieszczono w kolegium
sióstr Terezjanek. Wytrzymała tam tylko
miesiąc. W domu była oczkiem w głowie
dla wszystkich, w kolegium stała się
jedną z wielu. Niektóre koleżanki
wykorzysty-wały jej skłonność do gniewu

i celowo ją drażniły, a ona nie potrafiła się
obronić. W 1910 roku przystąpiła do
pierwszej Komunii. Tak zrelacjonuje
wydarzenie
ta dziesięcioletnia dziewczynka: Nie po-
trafię opisać co czuła moja dusza po przy-
jęciu Jezusa. Tysiąc razy prosiłam Go,
aby mnie zabrał i po raz pierwszy usły-
szałam Jego kochany głos. (. . . ) Od tego
pierwszego uścisku Jezus mnie nie wypuś-
cił i zatrzymał mnie dla siebie.

Ona również była wierna tej przyjaźni.
Codziennie długie chwile spędzała na mo-
dlitwie traktowanej jako rozmową z Jezu-
sem. Nadeszły jednak oschłości, modlitwa
stała się dla niej trudem, zdawało się jej ,
że Jezus ją opuścił, Jej niebo otoczyła
ciemna noc. Noc była jej potrzebna, aby
oczyścić miłość z tego, co ludzkie, aby
pokochać Jezusa dla Niego samego, a nie
dla darów, które od Niego otrzymywała.
W tym czasie Juanita szukała światła
w pismach Teresy od Jezusa, Teresy od
Dzieciątka Jezus i Elżbiety od Trójcy
Świętej .

Sprawa kształcenia ciągle powracała
w rodzinie. Matka nie zrezygnowała
ze swego planu i tak siedmioletnia Juanita
rozpoczęła uczęszczanie do kolegium
sióstr Najśw. Serca Jezusa z możliwością
codziennego powrotu do domu. Kiedy zaś

skończyła 15 lat matka podjęła decyzję,
aby zamieszkała na stałe w internacie.
Juanita gwałtownie buntowała się przeciw
nowej sytuacji. Równocześnie była na ty-
le dojrzała, by zdać sobie sprawę, że po-
byt w internacie pomoże jej usamodziel-
nić się i stać się w końcu zdolną do życia
poza rodziną.

Warto zajrzeć do jej listów z tego
czasu. Są bardzo zabawne. Pod koniec
wakacji pisała do przyjaciółki: Pomyśl,
już tylko siedem dni i trzeba będzie wrócić
do tego więzienia. Na samą myśl o tym
krew mi się ścina w żyłach. W internacie
jestem bardzo nieszczęśliwa. . . Chętnie
puściłabym go z dymem. W tym czasie
jednak myślała już o życiu zakonnym,
dlatego rozsądnie dodaje: Ale Bóg żąda
więcej i ja muszę iść za Jezusem aż na ko-
niec świata, jeśli On tego będzie chciał.
Tylko On bowiem wypełnia moje serce,
a wszystko poza Nim jest ciemnością,
udręką i próżnością. I dalej : Chociaż to
mi się nie podoba, powinnam dziękować
Bogu, że pozwala mi się przygotować
do życia poza rodziną przed wstąpieniem
do Karmelu. Wbrew początkowym bun-
tom i lękom Juanita przywykła do życia
poza rodziną i zżyła się z nowym śro-
dowiskiem. Dzięki pobytowi w kolegium
zdobyła odpowiednie wykształcenie,
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związane z organami, a także historyczne
i liturgiczne. Wieczorem w kościele
na Grabówce odbył się ostatni recital or-
ganowy. Wykonał go dr hab. Jarosław
Wróblewski, który na co dzień jest wykła-
dowcą Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina Warszawie.

Zwieńczeniem VI Tarnowskich Dni
Cecyliańskich była uroczysta Msza św.
połączona z błogosławieństwem nowych
organów w naszym kościele parafialnym.
Liturgii przewodniczył ordynariusz diece-
zj i tarnowskiej bp Andrzej Jeż. Śpiewy
liturgiczne wykonała Schola Chłopięcego
Chóru Katedralnego Pueri Cantores Tar-
novienses, którą dyrygował ks. dr Grze-
gorz Piekarz. Improwizacje organowe
w czasie Mszy św. oraz koncert bezpo-
średnio po niej wykonał dr Henryk Jan

Botor z Tych, jeden z najwybitniejszych
polskich improwizatorów. W improwizo-
wanej czteroczęściowej symfonii na temat
pieśni Bogurodzica pokazał znakomicie
zarówno dramaturgię historii Polski, jak
i ogromne możliwości brzmieniowe no-
wych organów.

Na koniec kilka słów o samym in-
strumencie. Organy są dziełem firmy or-
ganmistrzowskiej Dariusza Zycha z Woło-
mina. Posiadają 45 głosów, trzy manuały
i klawiaturę pedałową. Nawiązują one
do tzw. nurtu symfonicznego w budow-
nictwie organowym, który zrodził się
w XIX-wiecznej Francji.Instrumenty fran-
cuskie z tamtego okresu miały naślado-
wać brzmienie wielkiej orkiestry symfoni-
cznej i są uznawane za największe osią-
gnięcie w dziejach budownictwa organo-

wego. Trzeba powiedzieć, że niełatwe za-
danie osiągnięcia brzmienia organów zbli-
żonego do francuskich wzorców zostało
bardzo dobrze wykonane. Jest to zgodna
opinia wszystkich organistów, którzy grali
na tym instrumencie. Cieszy to tym bar-
dziej , że w Polsce takich instrumentów
nie ma prawie w ogóle. Jako parafianie
możecie więc być dumni z tego wielkiego
dzieła, które zrodziło się dzięki Waszej
ofiarności. Oby nowe organy nie tylko to-
warzyszyły Wam w czasie śpiewów litur-
gicznych, ale także by przyciągały swoim
wspaniałym brzmieniem podczas różnego
rodzaju koncertów, które, jak ufam, będą
się na nich regularnie odbywać.

mgr Wojciech Szczerba

>>
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a przede wszystkim miała możliwość sy-
stematycznej pracy w zapanowaniu nad
wadami swego charakteru. Juanita często
wspomina w swoim dzienniku o napadach
gniewu z byle powodu, o histerycznym
płaczu, którym usiłowała terroryzować
otoczenie, o trudnościach z pokorą, o za-
gniewanym sercu, które nie potrafi za-
pomnieć przykrości i upomina się o swo-
je. . . Nie zrażała się jednak niepowodze-
niami w pracy nad swoim charakterem.
Wciąż zaczynała . . .

Mimo wad, Juanita miała wiele po-
zytywnych cech: była otwarta na przy-
jaźń, radość, zabawę i żart.

Jako dziewiętnastolatka pisała: Dzię-
kuję Bogu, że wszędzie czuję się dobrze,
wszędzie, gdzie się znajdę, jestem szczę-
śliwa. Nie rozumiem tych dziewcząt, które
zawsze na wszystko narzekają.

Kochała góry i morze. Od dziecka
pasjonowała się jazdą konną. Często były
to brawurowe wypawy po stromych zbo-
czach górskich. Z pasją grała w tenisa,
lubiła pływane, szybką jazdę samocho-
dem, dobre sztuki teatralne, śpiew i grę
na pianinie, długie spacery nadmorskie. . ,

Odkrycie i rozwój powołania zakon-
nego był u Juanity owocem jej życia re-
ligijnego. Po raz pierwszy myśl o powo-
łaniu karmelitanki pojawiła się w jej
dzienniku w czternastym roku życia. Pra-
gnęła swoim życiem wynagrodzić Bogu
obojętność innych ludzi. Napisze kiedy jej
powołanie stawało się już bardziej kon-
kretne: Marzę o dniu, kiedy wstąpię
do Karmelu, aby myśleć tylko o Nim, żyć
tylko dla Niego. Kochać i cierpieć,
by zbawiać dusze.

W 1919 roku, wybrała się z matką

do Los Andes w celu porozmawiania
z tamtejszą przełożoną Karmelu. Wstąpiła
tego samego roku; po pięciu miesiącach
postulatu, otrzymała habit zakonny. Nie-
wiele musiała zmieniać w sposobie życia.
Już wcześniej żyła jak karmelitanka: mil-
czenie, regularna modlitwa, odpowiednia
lektura, codzienna praca.. .

W marcu 1920 roku, na początku
Wielkiego Postu, powiedziała swojemu
spowiednikowi, że umrze w ciągu mie-
siąca. I rzeczywiście tak się stało.
W Wielki Piątek dostała wysokiej gorą-
czki. Nie pomagały żadne lekarstwa. Była
chora na ostrą odmianę tyfusu. 7 kwietnia
złożyła śluby zakonne na łożu śmierci.
To była jej ostatnia radość na ziemi.
Zmarła 12 kwietnia 1920 roku, mając 19
lat. Wyniesiona na ołtarze jako najmłod-
sza z karmelitanek, stała się patronką
swego narodu. Co roku do jej grobu
w Los Andes pielgrzymuje milion osób.
Jest pierwszą Świętą narodu chilijskiego.

Dziecięca miłość do Maryi i głębokie
przeżywanie obecności Chrystusa w Eu-
charystii to dwa filary życia religijnego
Teresy z Los Andes. Od trzeciego roku
życia Maryja była powierniczką małej Ju-
anity. Zachęcona postawą dziadka od szó-
stego roku codziennie odmawiała róża-
niec. Zwłaszcza po I Komunii św., Maryja
i Jezus byli po prostu obecni w jej życiu.
Z Nimi rozmawiała o swoich sprawach
i dziwiła się, że inni tego nie czynią.
Z biegiem lat jej pobożność dojrzewała.
Zdała sobie sprawę, że skoro jest córką
Maryi, to powinna być podobna do swojej
Matki i starała się o to podobieństwo
przez naśladowanie Jej życia.

Szczególnie była bliska Teresie ta-
jemnica Niepokalanego Poczęcia.

Od 1907 roku figurka Najśw. Maryi
Panny z Lourdes zawsze stała przy jej
oknie. A w 1917 roku odbyła z matką
nawet pielgrzymkę do Lourdes. Swoje
przeżycia opisała w dzienniku: Ty jesteś
Matką, niebieską Madonną, która nas
prowadzi. . . Nie wierzyłam, że jest możliwe
szczęście na ziemi, ale wczoraj moje ser-
ce, spragnione szczęścia, znalazło je. Mo-
ja dusza, zachwycona u Twoich dziewi-
czych stóp, wsłuchiwała się w Twoje sło-
wa. . . Moja Matko, w Lourdes znalazłam
niebo.

W ten sposób drogę do Chrystusa
Teresa realizowała przez Maryję. l wobec
Matki Chrystusa określała się córką. Jes-
tem córką Maryi - to motto życia naszej
karmelitanki z Chile: Jestem nie tylko
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oblubienicą Jezusa. . . -. jestem jego sios-
trą. Jestem córką Maryi. . . I ta przyjaźń
była bardzo za¬żyła. Pisze: Za każdym
razem, gdy pragnęłam coś wiedzieć, pyta-
łam Ją, a Jej odpowiedź dawała mi pe-
wność. Teresa nazywa Ją wręcz swoim
zwierciadłem: Moim zwierciadłem ma być
Maryja. Ponieważ jestem Jej córką, mu-
sze być podobna do Niej, a w ten sposób
podobna do Jezusa. I pragnęła znaleźć się
w Jej ramionach jak dziecko w ramionach
matki: Składam siebie w Twoje macie-
rzyńskie ramiona, abyś Ty mogła złożyć
mnie w ramiona Jezusa. Oddaję się Jemu.

Jej celem było żyć pod płaszczem Ma-
tki Chrystusa, który według Juanity naj-
skuteczniej chroni przed szkodliwym:
wpływami. Tam, pod macierzyńską szatą,

przez którą spływa błogosławieństwo,
chciała spotykać swoich przyjaciół.
W tym duchu zachęcała innych: Kiedy
czujesz się samotna, podziwiaj Ją, a zo-
baczysz, że uśmiechnięta powie ci, że Ona
zawsze była samotna. Kiedyś smutna i o-
puszczona, biegnij do swojej Matki, która
ci powie: "Nie ma bólu nad mój ból. ";
Ona cię umocni, wlewając w twoją duszę
kroplę pociechy, która ukoi twoje zbolałe
serce. Sama mówiła: Kiedy cierpię, patrzę
na Matkę Bolesną z Jezusem umarłym
w Jej ramionach. Porównuję swój ból
z Jej i nie widzę żadnego podobieństwa.
Jezus jest Jej jedynym Synem, umarłym
i zabitym za grzeszników. I patrząc na
spływające łzy Matki, na pokrwawione
ciało Jej Boga, uczę się pocieszania Naj-

świętszej Dziewicy, opłakując grzechy.
Łatwo zauważyć, że nabożeństwo Te-

resy z Los Andes do Maryi było oparte
na podstawowych prawdach i praktykach
maryjnych. Nazywała Ją Matką Jezusa
i własną Matką, czując się wobec Niej
córką. Wyrazem jej zewnętrznej poboż-
ności był codzienny różaniec i jej figura.
Nic nadzwyczajnego, ale wszystko prze-
żyte dogłębnie o czym świadczy jej nie-
zwykła dojrzałość u końca życia w wieku
zaledwie 19 lat. I Kościół daje nam ją
za przykład codziennej prostoty wiary,
która nie wymaga tego co nadzwyczajne,
ale wierności w tym co najbardziej zwy-
czajne i wszystkim dostępne.

*Przynależymy do rodziny zakonnej Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel, zreformowanej przez św. Teresę od Jezusa.

*Uczestniczymy w charyzmacie karmelitańskim, realizując
go zgodnie ze świeckim stanem życia.

*Jesteśmy włączeni w struktury Krakowskiej Prowincji Zakonu
Karmelitów Bosych, którzy troszczą się o naszą formację.

*Składamy przyrzeczenia życia w duchu rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

*Spotykamy się regularnie w naszych wspólnotach w celu
formacji duchowej .

*Staramy się podejmować rozmaite zadania apostolskie
w łączności z Zakonem oraz Kościołem lokalnym.

*.. .sięga swymi korzeniami Starego Testamentu. Jego tradycję
reprezentuje prorok Eliasz, który jest inspiratorem życia w obe-
cności Boga i poszukiwania Go w samotności i milczeniu,
z żarliwą troską o chwałę Pana.

*Charyzmat ten został określony przez doświadczenie duchowe
i pisma św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

*Główne wymiary charyzmatu karmelitańskiego:
•pogłębianie relacj i z Jezusem poprzez modlitwę wewnętrzną;
•naśladowanie Maryi jako tej , która przyjęła, nosiła i rozważała
Słowo;
•troska o wewnętrzną samotność i milczenie w przestrzeni
modlitwy;

Kim jesteśmy? Charyzmat karmelitański
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Apostołka dobroci i miłosierdzia

*.. .pielęgnuje ducha modlitwy w atmosferze skupienia, aby
lepiej poznać Jezusa Chrystusa.

*W ramach wspólnoty stara się naśladować Kościół pierwszych
wieków, ożywiany „jednym sercem i jednym duchem".

*Uświęca się pod szczególną opieką Maryi, która jest dla niego
przykładem wierności w słuchaniu i służbie Bogu.

* Ponadto świecki karmelita:
• żyje w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi;
• pilnie rozważa słowo Boże;
• zachowuje praktykę czytania duchowego;
• aktywnie uczestniczy w liturgii i życiu Kościoła;
• troszczy się o potrzeby innych we wspólnocie;
• dba o wewnętrzne wyciszenie i samotność w życiu modlitwy.

*. . .spotyka się raz w miesiącu w celu stałej formacji członków,
wspólnej modlitwy i ożywienia wzajemnej miłości.

*Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zos-
stać praktykujący katolik (kobieta lub mężczyzna), który:
• ukończył osiemnasty rok życia;
• jest przekonany o swoim powołaniu przez Boga;
• ma możliwość pełnego korzystania z życia sakramentalnego;
• nosi w sobie pragnienie pogłębionego życia duchowego i mo-
dlitwy kontemlacyjnej .

*Po pięcioletnim okresie formacji kandydat składa definitywne
przyrzeczenia życia w duchu rad ewangelicznych czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa.

Sekretariat świeckiego zakonu Karmelitów Bosych prowincji Krakowskiej ul. A. Lubomirskiego 11/3 31-509 Kraków
telefon: +48 512 172 268; e-mail: sekretariat@ocds.org.pl; strona intemetowa: ocds.org.pl
W Tarnowie już istnieje Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i działa przy parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach. Tel. kontaktowy: 606 127 507.

Trudna była droga życiowa hiszpań-
skiej zakonnicy, która otrzymała treść
orędzia o nieskończonym miłosierdziu
Boga w aspekcie Najświętszego Serca Je-
zusowego. Wizjonerka, posługując się o-
pisami wydarzeń z życia i śmierci Jezusa
Chrystusa, usiłowała ukazać największy
przymiot Boga, którym jest Jego nieskoń-
czone miłosierdzie dla świata.

Józefa Menendez urodziła się 4 lutego
1890 r. w Madrycie, jako drugie dziecko
Leonarda i Łucji del Moral. Wychowana

w atmosferze religijnej , w dzieciństwie
spotkała św. Jose Marię Rubio, jezuitę,
który stał się jej kierownikiem ducho-
wym. Już wtedy złożyła Bogu wieczysty
ślub czystości i podjęła decyzję pójścia
drogą rad ewangelicznych. Ukończyła
kurs szycia i kroju, i ze względu na sy-
tuację rodzinną podjęła się samodzielnego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
organizując zakład krawiecki.

Po śmierci ojca w 1910 r. i wstąpieniu
młodszej siostry Mercedes do Zgromadze-
nia Najświętszego Serca Jezusa Sacre

Coeur, musiała jeszcze w większym sto-
pniu przejąć odpowiedzialność za utrzy-
manie rodziny. Jednak w 1912 r. opuściła
dom rodzinny i znalazła się w klasztorze
reparatorek, pozostając tam niecałe osiem
miesięcy. Przyczyną jej odejścia była in-
terwencja matki, która nie mogła zapew-
nić środków utrzymania dla swojej rodzi-
ny. Następna próba przekroczenia furty
klasztornej miała miejsce 24 września
1917 r., ale i tym razem argumentacja
matki uniemożliwiła Józefie wstąpienie
do klasztoru. Wreszcie 2 stycznia 1920 r.
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Przesłanie adwentowe zawsze aktualne

30-letnia Hiszpanka została przyjęta do
sióstr reparatorek i znalazła się w klasz-
torze w San Sebastian. Po miesiącu zosta-
ła przeniesiona do pocysterskiego klasz-
toru w Poitiers we Francji, który w 1806 r.
został przekazany św. Zofii Barat, założy-
cielce Zgromadzenia Serca Jezusa Sacre
Coeur.

DUCHOWE ORĘDZIE
5 czerwca 1920 r. 30-letnia Hiszpanka

rozpoczęła nowicjat, przeżywając wewnę-
trzne trudności wywołane rozłąką z ro-
dziną, nieznajomością języka i tęsknotą
za Ojczyzną. Z drugiej strony w tym cza-
sie miała już mistyczne doświadczenia,
o których informowała mistrzynię m. Ma-
rię Antoniettę Girval i swojego spowied-
nika dominikanina o. Filipa Boyera. Pier-

wszą profesję zakonną
złożyła 16 sierpnia 1922 r.
na ręce m. Marii Te-resy de
Lescure, która jako
przełożona klasztoru rów-
nież uczestniczyła w wyda-
rzeniach związanych z mis-
tycznymi doświadczeniami
młodej profeski.

Pracowała głównie w ku-
chni. Choć przez współsio-
stry była postrzegana jako
„osoba bardzo zjednoczona
z Bogiem, cicha, wycofana,
z dystansem", to jednak po-
trafiła żartować i przez
śpiew, a nawet tańcem oka-
zywać swoją „hiszpańską na-
turę".

Całe życie zakonne s. Jó-
zefy związane było z kla-
sztorem w Poitiers, gdzie do-
znawała doświadczeń misty-
cznych i spisała treści orę-
dzia dla świata, stając się
„apostołką miłości i miło-
sierdzia". Z powodu słabego
zdrowia przełożeni postano-

wili dopuścić ją wcześniej do złożenia
profesj i wieczy-stej , chociaż od złożenia
pierwszych ślu-bów minęło zaledwie
półtora roku. Ce-remonia miała miejsce
12 grudnia 1923 r. w celi, gdzie leżąc
chora złożyła akt ślubu na ręce
miejscowego biskupa Marii Au-gustyna
Oliwiera de Durfort.

S. Józefa otrzymywała prawie każdego
dnia treść orędzia, które dokładnie spisy-
wała. Przełożona opracowywała jej nota-
tki, dostrzegając w nich zgodność z nauką
Kościoła. Pozostawiona przez mistyczkę
spuścizna duchowa przedstawia się jako
„sprawozdanie godziny po godzinie" z dy-
ktowanego przez Boga orędzia miłosier-
dzia dla świata, którego elementami są:
„ufność, przebaczenie, miłość, sprawiedli-
wość, miłosierdzie, ofiarowanie się Ojcu

Przedwiecznemu". Głównym akcentem
tego orędzia były słowa: „Pragnę, aby
uwierzyli w moje miłosierdzie, aby po-
kładali nadzieję w całej mojej dobroci,
aby nie wątpili w moje przebaczenie!".
Mistyczka hiszpańska pod koniec życia
otrzymała treść orędzia, które dotyczyło
uformowania Ligi Miłości, zaadresowanej
szczególnie do osób konsekrowanych.
Celem tego dzieła miało być „nauczanie
i publikacje na temat miłości i miłosier-
dzia Boga".

MISTERIUM SERCA
S. Józefa Menendez zmarła 29 grud-

nia 1923 r. i została pochowana na cmen-
tarzu komunalnym w Poitiers. Odeszła
w opinii świętości i dlatego tuż po jej
śmierci rozpoczęto opracowywanie po-
zostawionych rękopisów, zbierano świa-
dectwa na temat jej życia i zabezpieczono
przedmioty osobistego użytku. Z różnym
skutkiem wydawano publikacje z treścią
orędzia, ale dopiero edycja z 1938 r. zna-
lazła dużą popularność wśród czytel-
ników. W 1944 r. ukazała się pierwsza
książka rzetelnie przedstawiająca biogra-
fię mistyczki, przybliżając jej posłan-
nictwo i misję. W 1948 r. zakończył się
proces informacyjny na szczeblu diece-
zjalnym, nadając s. Józefie tytuł sługi
Bożej . Niestety, w 1958 r. proces beaty-
fikacyjny został zawieszony i odłożony
w czasie. Rok Miłosierdzia, ogłoszony
przez papieża Franciszka, stanowi wielką
okazję do podjęcia kolejnych wysiłków,
aby otrzymane przez s. Józefę Menendez
przesłanie o nieskończonym miłosierdziu
Bożym, objawionym w Najświętszym
Sercu Jezusowym, mogło zostać ogło-
szone całemu światu.

Ks. JózefMandziuk
Rycerz Niepokalanej - czerwiec 2016 -
Sylwetki rycerskie

Piękny czas adwentu. Niestety wielu
tego piękna nie dostrzega albo je marnuje.
Zanim odpowiemy sobie dlaczego, wyja-
śnić trzeba w świetle teologii samo słowo

„Adwent”. W tłumaczeniu łacińskim czy-
tamy adventus, a to słowo oznacza „przyj-
ście”. Stąd też wynika cała teologia, która
mówi, że adwent to okres przypominający

oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa
Chrystusa. Jednocześnie jest to czas po-
przedzający pamiątkę pierwszego przyj-
ścia – wcielenia, znanego pod nazwą na-
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rodzin Chrystusa. Adwent to po prostu co-
roczne przygotowywanie duszy na przyj-
ścia Chrystusa – to ostateczne na końcu
czasów i to w pamiątce Bożego Naro-
dzenia. Dlatego ten czas jest tak piękny.
Nakłania chrześcijan do refleksj i czy ży-
cie jest wystarczająco poukładane by od-
dać je przychodzącemu Panu. Mamy
na to każdego roku cztery tygodnie ad-
wentowego oczekiwania.

Ale niestety to co piękne to rzecz ja-
sna musi być zeszpecone. Oczekiwanie
na Boga zostało zamienione na bieganie.
Dziś już ludzie nie mają czasu oczekiwać,
bo trzeba nieustannie za czymś biegać.
Po prostu komercja wykurzyła z ludz-
kiego życia zadumę i duchowe napięcie
przed doświadczeniem Boga w narodze-
niu. Uważam, że nienormalne jest oglądać
już 3 listopada na sklepowych wystawach
Bożonarodzeniowe ozdoby i produkty.
Tak samo nienormalne jest karmienie lu-
dzi o tejże samej tematyce reklamami.
Byle tylko kupili więcej . Ledwo sprzą-
tnięto z półek znicze to już powystawiano
czekoladowe gwiazdorki albo sztuczne
choinki.

Z pierwszym tygodniem adwentu,
będziemy zapewne, jak nie ofiarami,
to świadkami tego przedświątecznego
szału. Jako, że jesteśmy pokoleniem ga-
lerii handlowych, to właśnie tam będzie
najwięcej ludzi. Zostawią tam w galer-
iach, w kasach fiskalnych fortunę. I tak
z tygodnia na tydzień coraz więcej ludzi,
coraz szybciej , coraz bardziej szałowo
i nerwowo. I tak oto miną cztery tygodnie
adwentu. W tym przypadku już nie ocze-

kiwania lecz bezsensownego biegania,
tracenia cierpliwości w kolejkach i poz-
bywania się ciężko zarobionych pieniędzy
(oby były wydane na rzeczy naprawdę
potrzebne – niezbędne).

Nie o to chodzi w adwencie. Adwent
to coś więcej niż gonitwa za karpiem
i prezentem. Oczywiście nie chcę uznać,
że to wszystko jest niepotrzebne. Pewnie
musi być, lecz nie powinno nam zaśmie-
cać naszego wnętrza, które na dzień Bo-
żego Narodzenia ma być niczym żłóbek
dla Jezusa, gotowe na Jego przyjęcie
i przyjście. Każdy prezent, który otrzyma-
my na święta utraci swoją atrakcyjność
i wartość. Wiara w Jezusa natomiast za-
wsze jest bezcenna na dzień Jego przyj-
ścia. Tej wiary nie znajdziemy raczej
na półkach supermarketu. Wiary nie znaj-
dzie się raczej w galerii handlowej , lecz
w kościele na adwentowych roratach,
na których często świeci pustkami. Zasta-
nawiam się często dlaczego tak mało
chrześcijan przybywa na Msze św. ro-
ratnie, dlaczego nie trzymają w rękach
zapalonych lampionów, na znak, że wypa-
trują przyjścia Jezusa. Coś nam się po-
przewracało, gdyż galerie handlowe pę-
kają w szwach, a świątynie świecą pus-
tkami.

Przed nami oby jeszcze nie jeden
adwent. Nie zmarnujmy tego czasu. Wy-
korzystajmy go na oczekiwanie z Biblią,
z modlitwą na ustach, na roratach, na spo-
wiedzi adwentowej . A to wszystko
po to by święta Bożego narodzenia nie
były świętem prezentu, karpia, choinki
ani nawet opłatka. Niech to będą święta

obecności Jezusa Chrystusa pośród nas
i w naszych sercach. To jest prawdziwy
powód do świętowania. Do obecności Bo-
ga w życiu trzeba się nadzwyczaj przy-
gotować.

x. T.K

Zastanawiając się nad tematem do ni-
niejszej gazetki tradycyjnie chciałam sku-
pić się na okresie adwentowym, bo upar-
cie twierdzę, że jest to wyjątkowy czas,
piękny czas, który niestety notorycznie
jest gdzieś zaniedbywany. Niby koncen-
trujemy się na nim, uczęszczamy na ro-
raty, zastanawiamy się nad sensem tego
wszystkiego jednocześnie oczekując z na-
dzieją i radością na przyjście Pana Jezusa.
Tylko czemu ciągle ma się wrażenie,
że to nie do końca tak, jak być powin-
no…?

Nie ukrywam, że natknęłam się na
przepiękny artykuł jednego z duchow-
nych na łamach portalu wiara.pl i pragnę
właśnie w tym miejscu go Państwu przy-

toczyć. Mnie osobiście bardzo poruszył.
Uwielbiam taką formę pisania tekstów.
Jest ludzka i przystępna dla każdego, a za-
razem zmuszająca do refleksj i. Niech sło-
wa ks. Tomasza Jaklewicza wzruszą rów-
nież Was.

Ja w tym roku pragnę przeżyć ten okres
nieco inaczej , odnajdując Jezusa w tym
wszystkim, co mnie otacza, a szczególnie
w mojej rodzinie. W zeszły adwent będąc
przy nadziei dzielnie ruszałam każdego
dnia na poranne roraty. Mimo zimna,
a przede wszystkim słodkiego ciężaru,
który w tym okresie już solidnie „do-
kuczał” bardzo pragnęłam być w tym cza-
sie z Maryją i tak jak ona oczekiwać
na przyjście Jezusa, ale i mojego syna.

Patrząc z perspektywy minionego roku
pragnę dziękować Bogu za wszystko,
co mi ofiarował i dostrzegać Jego Osobę
w każdym geście moich dzieci i męża.
W tym roku pragnę szczególnie by ten
czas, jak i czas Świąt był czasem blis-
kości i miłości rodzinnej . Tymczasem za-
chęcam do poniższej lektury.

„Adwent to czas tęsknoty. Czas bliski
wszystkim, którzy żyją w poczuciu nies-
pełnienia. Z różnych powodów. Niespeł-
nieni w małżeństwie, w karierze zawo-
dowej , w relacjach z rodziną, z dziećmi,
przyjaciółmi, w powołaniu zakonnym, ka-
płańskim. Zawsze coś nas uwiera, zawsze
coś jest nie tak, jak być powinno. Na co
dzień zagryzamy zęby i ruszamy do co-



Czas Bożego Narodzenia, ubogacony
m.in. piękną tradycją śpiewania kolęd,
to także okres nieustannego przypomina-
nia prawdy, że Syn Boży, który stał się
człowiekiem, przyniósł światu Pokój , któ-
ry mogą głosić i zrozumieć tylko ludzie
dobrej woli.

Każdy człowiek obdarowany został
przez Boga-Stwórcę wolną wolą. Ta pra-
wda jest tak głęboko wtopiona w ludzkie
serca, że jeżeli pojawia się zaledwie po-
czucie braku wolności, wzbudza to nie-
pokój i złe samopoczucie. I nawet jeśli
owo poczucie braku poszanowania wolnej
woli nie łączy się obiektywnie z brakiem
wolności, to trudno jest pohamować nie-
racjonalne postępowanie. Nierzadko daje
się zauważyć, iż człowiek, który może de-
cydować o tym, co dzieje się wokół nie-
go, który swoim postępowaniem może

wpływać na rozwój sytuacji i zdarzeń
w jego środowisku, rezygnuje z wolności,
unika zarówno z podjęcia decyzji, jak
i odpowiedzialności, uciekając często
w przestrzeń narzekactwa. Może zatem
warto wsłuchać się w głębię treści kolęd,
w których powtarza się refrenem słowa:
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli…

Człowiek dobrej woli to taki, który
zachowuje gotowość na przyjęcie prze-
słania Miłości, które przekazał nam Syn

Boży. Zadanie, którego najważniejszym
elementem jest Prawo nakazujące szczere,
czyli płynące z serca dzielenie się do-
brem, czyli miłością, zaś owocem miłości
jest Boży pokój . Unaocznia to zadanie
piękny zwyczaj dzielenia się chlebem-
opłatkiem przed rozpoczęciem wieczerzy
wigilijnej . A tak naprawdę chodzi o to,
aby życzliwość i dobro okazywane przy
stole wigilijnym była zaczynem, które nie
kończy się wraz z wybrzmieniem osta-
tniej kolędy. Nie jest to zadanie łatwe, ale
też niezwykle ważne w czasach, kiedy tak
agresywnie przeciwstawia się wartościom
chrześcijańskim ludzki egoizm.

Ks. T.K
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Syn Boży stał się Człowiekiem.
Nauka płynąca z kolęd.

dziennej gonitwy. Nie ma czasu na roz-
czulanie się nad sobą. Każdy dzień zło-
żony z tysięcy obowiązków. Coraz tru-
dniej wyrobić z tym wszystkim. Poma-
gamy więc sobie apapem, gripexem, neo-
spasminą. Czasem jeden, no najwyżej
dwa, kieliszki na znieczulenie. Łapiemy
się na układaniu mimowolnie innych sce-
nariuszy życia, przecież gdyby to i tamto
wtedy się wydarzyło, wszystko potoczy-
łoby się zupełnie inaczej . Może z kim
innym, gdzie indziej… byłbym szczęśli-
wszy. Co to wszystko ma wspólnego
z Adwentem? Odprawiając dziś pierwszą
adwentową Mszę moje myśli krążyły wo-
kół tego, czy ta kolejna kościelna zmiana
dekoracji (inne śpiewy, wieniec adwen-
towy, fioletowe szaty, dekoracja na ro-
raty) ma się jakoś do mojego życia. Czy
to się dzieje obok mnie czy oznacza też
coś dla mnie? Co mówi mi Kościół dając
mi kolejny Adwent w życiu? Czy nie uod-
porniłem się na to wszystko? Czy rutyna,
zapatrzenie w siebie, w swoje problemy
i grzechy, nie przesłoniły mi światła, któ-
re pokazuje mi mój Kościół? Jak to wła-
ściwie jest? Skoro mamy w Adwencie
wołać „Marana tha! Przyjdź, Panie! ”, czy
to znaczy, że Go nie ma tutaj , teraz? Jeśli
traktujemy tę modlitwę na serio, to tak.
Ale przecież wierzymy, że jest z nami,
bo tak nam obiecał. Mamy Jego Słowo,

Eucharystię, sakramenty… Ale niedosyt
pozostaje. Dodajmy szczerze, dość potę-
żny! Wiara mówi, że w tych znakach On
daje nam siebie. Owszem. Ale te znaki
jednocześnie jakoś Go ukrywają. Może są
po to właśnie, by zatęsknić za spotkaniem
pełnym, bezpośrednim, face to face. Para-
doks bliskości i oddalenia, wiary i zwą-
tpienia, już przyszedł i jeszcze nie Go nie
ma. Adwent mówi mi, że to napięcie jest
normalne, że muszę nauczyć się z nim
żyć, że jesteśmy w drodze, ale On kiedyś
przyjdzie wreszcie tak, że wszystko mi
wyjaśni, ułoży, uspokoi. Że się wreszcie
spotkamy tak, że czas nie będzie już nas
niepokoił. Jak to wszystko się ma do mo-
jej codzienności? Tłumaczę to sobie tak,
że wszystkie moje życiowe niespełnienia
są stanem normalnym. Adwent uczy rea-
lizmu. Zgody na siebie, akceptacji prze-
bytej drogi, pogodzenia się z tym, że nie
mam do dyspozycji kilku alternatywnych
wersj i życia, które mogę dowolnie testo-
wać. „Jest, co jest. Mówi miłość” –
dźwięczy w uszach werset z wiersza
Ericha Frieda. A zarazem Adwent mówi:
„to co jest, to nie wszystko”. Czyli tę-
skniąc, marząc, cierpiąc, czując głód – je-
steś w porządku. Nie musisz wstydzić się
przed Bogiem nielogicznych podszeptów
serca. Coś w nas ciągle wyrywa się, gdzie
indziej , do jakiegoś innego, lepszego

świata. Tak jest dobrze. Wiara mówi, że
czeka cię coś większego niż myślisz.
Tylko nie pozwól, by twoje niespełnienia
przemieniły się w gorycz, która zatruje
cię smak życia. Nie zmienisz świata, nie
zmienisz innych. Możesz zmienić tylko
siebie. Nadzieja oznacza to, że żyjemy
pogodzeni z głodem serca i zarazem wier-
ni drodze. A każda droga z natury ogra-
nicza, ale prowadzi do celu. Nie próbu-
jemy więc naszych wszystkich pragnień
na siłę zaspokoić byle czym i od razu, nie
próbujmy ich też sztucznie dusić, udawać,
że ich nie ma. „Wciąż do przodu, gdzieś
wyrywa głupie serce”. Tak to było? Słu-
sznie, niech wyrywa do przodu, czyli
w stronę przyszłości. Ale niech pamięta,
że „nieskończoność, której człowiek pra-
gnie, może przyjść tylko od Boga” (B16).
Więc właśnie tam, gdzie uwiera cię życie,
gdzie jest twój ból i niespełnienie, tam
zaczyna się twój osobisty Adwent. Tam,
niech twoja samotność przemienia się
w modlitwę „Panie, przyjdź! ”. Jak powia-
da Simone Weil „tego, co najcenniejsze
się nie szuka, ale się oczekuje”. Panie, daj
nam mądrość serca! ”

Przytoczony artykuł pt.”Adwent – po
co ta zmiana dekoracji” autorstwa ks. T.
Jaklewicza
Źródło: www. wiara.pl
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Czy Maryja mogła powiedzieć NIE?
Już tylko chwila i cieszyć się bę-

dziemy świętami Bożego Narodzenia.
Atmosfera tych świąt jest niezwykła, bar-
dzo rodzinna. Wszystko przez widok fi-
gurek małego Jezusa leżącego w żłobie,
kolęd opłakujących warunki w jakiej na-
rodziła się boża Dziecina. W oczekiwaniu
na to wydarzenie, słyszymy na Mszy
Świętej słowa boże mówiące o wydarze-
niach tuż poprzedzających tajemnicę
wcielenia. I bardzo dobrze, że tak się
dzieje – w końcu tajemnica wcielenia Bo-
ga jest niezwykłą tajemnicą, trudno pojąć
jak dobry i święty Bóg mógł przyjąć
ciało, przez 9 miesięcy być w łonie Matki,
rozwijać się wewnątrz Jej ciała by osta-
tecznie ujrzeć świat już ludzkimi oczami
w dniu rozwiązania.

Czy Maryja miała świadomość kim
będzie dziecko, które ma urodzić? Z pe-
wnością wiedziała, iż będzie ono kimś
niezwykłym, skoro sam moment poczęcia
był niezwykły, bez udziału mężczyzny.
Już sam ten fakt z pewnością był dla Ma-
tki Jezusa czymś nad czym nie można
przejść do porządku dziennego. Wcześ-
niej jeszcze wizyta anioła Gabriela i spo-
tkanie z postacią nie z tego świata.
W pierwszych chwilach było dla niej na
pewno niezwykłym wydarzeniem, wręcz
wstrząsającym. Słowa, które usłyszała
wprawiły ją w osłupienie –„Jakże się to
stanie skoro nie mam męża?..” – pyta.
Nawet dla Maryi to wydarzenie było
po ludzku czymś nie do ogarnięcia rozu-
mem, a co dopiero do urzeczywistnienia.
Od tego momentu jej życie już nigdy nie
było takie same, przez kolejne miesiące
kontemplowała to co się z nią stanie,
z pewnością lękała się również po ludzku,
zapewne myślała o tym dlaczego to ona
została wybrana na Matkę Syna Bożego.
I co to w ogóle znaczy dla niej , dla świa-
ta.

Nie wiemy czy Maryja wiedziała
od początku, że jej Syn jest Bogiem, czy
miała świadomość jak wielka bliskość
z Bogiem ją czeka, jak wielka rola w hi-
storii zbawienia jest zapisana, czy dopiero
po narodzeniu Jezusa i Jego stopniowym
dorastaniu odkrywała tą prawdę. Bo cóż
to znaczy być Matką Boga? Czy ta rola
jest możliwa do przyjęcia przez człowie-
ka. Nie wiemy jakie myśli i jak wielką
wiedzą dysponowała Maryja. Wiemy
za to na pewno iż usłyszeliśmy Jej „TAK”

w odpowiedzi na głos
archanioła. Zgodziła się
z tym co zaproponował
jej Bóg, mimo przera-
żenia i zaskoczenia. Nie
wiedziała co ją będzie
czekać w przyszłości
w związku z tak niezwy-
kłym macierzyństwem.
Oddała się Bogu w opie-
kę i przede wszystkim
Mu zaufała. Jej „TAK”
wypowiedziane Bogu
znaczy więcej niż tomy
ksiąg o zaufaniu Bogu.
Tu wystarczyło jedno
słowo.

Czy Maryja mogła
powiedzieć NIE? Sądzę
że tak, miała przecież
wolną wolę - a Bóg nie
może nikogo zmuszać. Maryja jednak po-
twierdziła Bogu pełną dyspozycyjność,
oddała swe kobiece ciało na chwałę Boga,
by mógł zamieszkać wśród ludzi w osobie
Jezusa. Wiedziała, że od tej chwili przyj-
dzie jej zmierzyć się z różnymi prze-
ciwnościami, chociażby z tym jak powie
o swej ciąży Józefowi, czy ją zrozumie
i czy przede wszystkim jej uwierzy. Po-
wiedzmy sobie szczerze – gdyby powie-
dzieć swojemu przyszłemu mężowi,
że jest się w ciąży, ale nie z nim, no i tak
powiedzmy sobie samoistnie bez udziału
mężczyzny – czy ktoś by uwierzył?
Przecież to absurd dla nas ludzi. Maryja
jednak odbyła rozmowę z Józefem w tej
sprawie. Rozmowa jak się wydaje jednak
nie poszła po myśli Maryi, gdyż jak mówi
Ewangelia – Józef chciał ją potajemnie
oddalić, tak by nie narazić jej na znie-
sławienie i szyderstwa ze strony ludzi.
Dopiero w czasie wizji jaką Józef otrzy-
mał w czasie snu zmienił swoje zdanie.

Wcielenie Syna Bożego nawet dla tak
sprawiedliwego Józefa zdawało się być
czymś niemożliwym, dopiero interwencja
Boga dała mu okazję, by zmienić zdanie
i tez zaufać Bogu, któremu wcześniej
zaufała Maryja. Od tego momentu Józef
i Maryja są już jednomyślni. We dwoje
łatwiej im było przeżywać to co zapla-
nował dla nich Bóg. Z pewnością również
Maryja odetchnęła z ulgą, gdy zobaczyła
wiarę Józefa w to, co się wydarzyło.
Od tego momentu nie była już sama, choć

na początku na pewno nie było jej łatwo.
Również czas ciąży nie był dla Ma-

ryi łatwy. To co ukazuje nam Pismo Świę-
te to ciągłe podróże Maryi i Józefa.
Wpierw na spis powszechny do Judei
zgodnie z rozporządzeniem Cezara Augu-
sta, potem powrót do domu. Następnie
podróż Maryi w góry gdzie mieszkała
Elżbieta. Okoliczności narodzin również
nie napawały zapewne Maryję optymiz-
mem. Również po porodzie nastąpiła nie-
oczekiwana ucieczka świętej Rodziny ja-
ko uchodźców do Egiptu celem ochrony
życia małego Jezusa przed Herodem.
Od początku błogosławiona radość z bo-
żego macierzyństwa mieszała się u Maryi
ze strachem o swoje życie i życie jej Sy-
na. A utwierdzeniem tego miały się oka-
zać słowa Symeona, iż serce Matki Bożej
miecz przeniknie. I tak było aż do śmierci
jej Syna na krzyżu. A mimo to cały czas
trwała przy Bogu i Jego planach wobec
niej .

Opr. x. T.K
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Młodość Jezusa

A co z Józefem?

Nawykliśmy mówić wyłącznie o zwia-
stowaniu Maryi (Łk 1 ,26-38), a przecież
Józef też miał swoje zwiastowanie (Mt
1 ,1 8-25). Zwiastowanie Józefowi odbywa
się we śnie; „Oto anioł Pański ukazał mu
się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Sy-
na, któremu nadasz imię Jezus” (Mt 1 ,
20n).

Pierwsze skojarzenie wywołuje z bi-
blijnej pamięci Księgę Rodzaju, i rozmo-

wę, jaką Bóg prowadzi z A-
brahamem: „Żona twoja,
Sara, urodzi ci syna, któ-
remu dasz na imię Izaak”
(Rdz 17, 1 9). Obietnica u-
dzielona przez Anioła Józe-
fowi brzmi niemal tak sa-
mo, identycznie zaś sfor-
mułowane jest dołączone
do niej zdanie: „nadasz mu
imię”. Józef pokazany jest
więc jako nowy Abraham,
i jest to znaczące domknię-
cie rodowodu Pana Jezusa,
wyprowadzonego od Abra-
hama właśnie (Mt 1 , 1 -1 7).
Wtedy też jasnym się staje
i to, że ostatecznie Jezus
(a nie Izaak) jest owym Po-
tomkiem, którego Bóg o-
biecał Abrahamowi.

Możliwe jest i inne
skojarzenie, które w biblijną historie zba-
wienia sięga jeszcze dalej . W zwiastowa-
niu Józefa chodzi przecież o to, by „przy-
jął do siebie swoja Małżonkę”. Czy to
przypadek, że „drogą” do owego „przy-
jęcia” jest sen?

Czy to nie czytelny odsyłacz do pierw-
szych stron Pisma? Do stworzenia czło-
wieka i pierwszego małżeństwa? Pamię-
tamy, że kiedy Adam był sam, Pan po-
grążył go w głębokim śnie (Rdz 2,21 ),
po którym przyprowadził do niego kobie-
tę. Adam przyjął ją ze słowami: „Ta do-

piero jest kością z moich kości i ciałem
z mego ciała! ”. Dlatego to, jak stwierdza
Pismo, podnosząc doświadczenie Adama
do poziomu zasady, „mężczyzna opuszcza
swego ojca i matkę, i łączy się ze swoją
żona tak ściśle, że stają się jednym cia-
łem” (Rdz 2, 23-24).

Adam i Józef - obydwaj - aby przyjąć
do siebie swoje żony, muszą „przejść”
przez sen. Nie dlatego, żeby kochali
spać… Ale dlatego, że sen jest w Biblii
stanem bliskim śmierci. Człowiek, który
kładzie się spać, nie ma pewności, czy się
obudzi. A skoro powstaje rano ze snu,
widzi w tym wielki i nieustanny tytuł
do wdzięczności Bogu za otrzymane ży-
cie. W Józefie - na progu jego małżeń-
stwa - wiele musi „umrzeć” (zapewne
niemal wszystko inaczej sobie wyobra-
żał). Bez tego nie przyjmie do siebie Ma-
ryi - z Jej Tajemnicą, poczętą w Niej
z decyzji, której przecież z nim nie kon-
sultowała. Ostatecznie, wezwany jest - jak
Adam - by przyjąć Żonę podarowaną
mu przez Boga i będącą z Nim w nie-
wyobrażalnie intymnej i indywidualnej
relacj i. Skoro Ją przyjmie, powstanie ro-
dzina, w której będzie wzrastał Pierwo-
rodny odrodzonej Ludzkości.

Źródło: Bp G. Ryś, Okruchy słowa w :
Tygodnik Powszechny 03/2015.

O okresie macierzyństwa i wczesnych
latach życia Jezusa, Biblia nie wspomina
wiele, poza tym, że święta Rodzina była
gorliwa w wypełnianiu prawa żydow-
skiego, czy to w związku z obrzezaniem
ich Syna, czy tez ofiarowaniu go w świą-
tyni dla Boga. Dopiero w wieku 12 lat na-
stępuje krótki epizod z życia Jezusa jaki
przywołuje Ewangelia.Odnalezienie Jezu-
sa po trzech dniach w świątyni jak opisuje
to św. Łukasz «Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Ojca?» Oni je-
dnak nie zrozumieli tego, co im powie-
dział” - zdaje się sugerować, iż Jezus
od początku wiedział dokładnie kim jest
i jaki jest zamysł Boży w związku z Nim
w przeciwieństwie do Jego rodziców, któ-
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Jeśli człowiek dzięki miłości staje się znowu dla drugiego
człowieka - wtedy niebo rozwiera się nad ziemią.

Młody ptak wyrzucony z gniazda, umiera.
Dziecko, które nie doznało uścisku miłości, "zamarza".

Człowiek, by stać się człowiekiem, potrzebuje ciepła i miłości.
Gdy kocha się ludzi dlatego, że są "godni miłości", kończy się
to fiaskiem. Ludzie jako tacy, nie zawsze są godni miłości.

Wrogom przebaczyć, lubić przeciwnika, za zło odpłacać dobrem
- to wszystko byłoby ponad ludzkie siły, gdyby nie było głębszych

ku temu motywów.
Bóg jest Miłością. Jest to zaskakujące i niewyobrażalna Nowina,
która przychodzi do nas w nowej książce, dla naszych czasów;
w starej Ewangelii, która opowiada o Boskim Człowieczeństwie.
Jest to najbardziej boska i ludzka Nowina wszystkich czasów.
Jest ona wielkim kontrastem wobec bieżących ideologii.
Ewangelia nie jest żadną nauką, ona jest życiem.

Wludzkim ciele, w ludzkim Sercu Osoby Jezusa z Nazaretu,
Boska Miłość stała się widoczną, dotykalną i odczuwalną.
Bóg staję się człowiekiem, aby człowiek przez miłość stał się

człowiekiem dla drugiego.
WJezusie objawia się "praźródło" dobroci.

WJezusie wybrał Bóg człowieka i stawia go w centrum swych
Boskich "zainteresowań".

WJezusie, Bóg opowiada się po stronie biednych, słabych
i bezbronnych. WNim Miłość Boga stała się Człowiekiem.
Ewangelia Miłości jest czymś "szaleńczym". Kto wkroczył
na drogę tej Miłości, wycofuje się z pozycji siły, wyzbywa się

zarozumiałości i pragnie służyć innym.
Ewangelia jest zwiastowaniem Miłości, która cierpi,

która jest znaczona "szaleństwem" Krzyża.
Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny,
dla którego jesteś wart trudu, który z tobą idzie i pozostaje,

kiedy zapada wieczór.
Bóg patrzy na ciebie życzliwym okiem człowieka, który cię
rozumie. Bóg jest obecny w każdym słowie, które cię pociesza
i podtrzymuje. On jest obecny w dłoni złożonej na twym
ramieniu, która dodaje ci odwagi i dobrotliwie wskazuje

kierunek, jeśli wstąpiłeś na niewłaściwą drogę.
Bóg jest obecny w ustach, które cię z miłością całują.

Wserdecznym objęciu ludzkich ramion,
czujesz ciepło Boskiego Serca.

Ludzie potrafią sensownie mówić o Bogu i wzajemnie się
rozumieć, jeśli w ich sercach mieszka Boża Miłość.

Miłość nie jest ludzkim wynalazkiem - Bóg wynalazł miłość.

rzy nie do końca zrozumieli na początku
odpowiedź ich Syna.

Czy Jezus już jako niemowlak wie-
dział wszystko, czy był jako Bóg–czło-
wiek wszechwiedzący? Biblia podaje,
że Jezus wzrastał w mądrości i łasce bo-
żej . Czy zatem wraz z latami, wraz z roz-
mowami z Ojcem w niebie uświadamiał
sobie kim jest i co przyjdzie mu przeżyć?
Tego nie wiemy, to pozostanie dla nas ta-
jemnicą, przynajmniej do sądu ostatecz-
nego i spotkania z Jezusem. Wiemy nato-
miast, że wszystko o czym mówi nam
Biblia poczynając od Zwiastowania, aż po
nastoletnie lata Jezusa wiemy od Maryi.
Zapewne opowiedziała o wszystkim
o czym pamiętała św. Łukaszowi, który
zaznaczył w swej Ewangelii bardzo waż-
ne dla nas zdanie – „A Matka Jego cho-
wała wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu”. Dla nas wiernie je wspo-
minała i zapamiętywała, by tylko ich nie
zapomnieć i móc je kiedyś przekazać tym
co zechcą tego wysłuchać. Któż wierniej
niż Matka może opisać i przekazać na-
rodziny Syna, i to nie zwykłego człowie-
ka, ale Syna Bożego. Kto mógł wierniej
odtworzyć te zdumiewające nas wydarze-
nia, by choć trochę poznać tajemnicę, gdy
Bóg zstąpił z nieba i stał się jednym z nas.

Ewangelia podaje jeszcze, że Jezus
był poddany rodzicom. Nie oznacza to,

że był wyjątkowo grzecznym dzieckiem,
jednak wymownie świadczy o szacunku
jakim obdarzał rodziców. Dla nas dziwne
wydaje się to słowo „poddany”, a jednak
dokładnie określa ono hierarchię w rodzi-
nie, której podporządkowany był również
Syn Boży. Bóg poddany został człowie-
kowi. Nie po to jednak by ukazać Jego
niższość, lecz poddany im w miłości zgo-
dnie z przykazaniem „ Czcij ojca swego
i matkę swoją”. To Józef nauczył go zape-
wne zawodu cieśli, nie sądzę bowiem,
że Jezus za swej młodości wyłącznie kon-
templował lub rozmyślał o sprawach bo-
żych. Był również człowiekiem, a więc
uczył się tego co ludzkie, zapewne cho-
dził do szkoły i uczył się Prawa i Tory
z rabinami, by móc w przyszłości nau-
czać, tak jak nie potrafił nikt inny. Czy-
tając Torę nie widział wyłącznie tekstu
literackiego, ale słyszał w nich słowa Bo-
ga Ojca, które przemawiały przez księgę
natchnioną.

Jezus w niczym nie wyróżniał się
wśród rówieśników. Choć apokryfy (księ-
gi nie uznane za święte przez Kościół),
próbują przedstawić nam dziecię Jezus ja-
ko kogoś niezwykłego, odbieranego jako
geniusza wśród otoczenia – jak choćby
scena w tak zwanej Ewangelii Tomasza
-gdy mały Jezus dla zabawy lepi gliniane
ptaszki, a oskarżony przez pewnego Żyda,

że pracuje w szabat, ożywia je cudownie
i ptaszki odfruwają. Ponadto apokryfy po-
dają inną opowieść o Maryi, która posyła
Jezusa z dzbanem po wodę, podczas drogi
do studni dzban rozbija się. Jezus wyciąga
wtedy swój płaszcz i tworzy z niego nowy
dzban, w którym przynosi wodę. Wszys-
tkie te opowieści należy uznać jedynie
za nieprzebraną wyobraźnię autora, nie
zaś za prawdziwy obraz życia młodego
Jezusa, który wydaje się być bardziej nor-
malny, niż chcielibyśmy go widzieć.

Warto zauważyć, że żaden bóg w in-
nych religiach nie chciał zjednoczyć się
ze swoim stworzeniem jak Jezus. Nie
chciał przyjść jako wszechmocny Bóg
i Władca Wszechświata, ale stać się naj-
zwyklejszym człowiekiem, ze wszystkimi
problemami i utrapieniami życia. Dlatego
może być nam tak bardzo bliski jak nikt
inny. Wcielenie i idące za nim zupełne
uniżenie Jezusa, poczynając od trudnych
warunków narodzin pokazuje jak bardzo
ten Bóg nas ukochał – po pierwsze stał się
człowiekiem, a po drugie umarł za nas
trzydzieści kilka lat potem. Chciałoby się
rzec – jakie to niezwykłe, że Jezus Bóg
jako człowiek był tak zwykły i tak nor-
malny jak my.

Ks. T.K

18



19 >>

Niby samotność
". . .znowu będę sam" - usłyszałem

od mojego przyjaciela, który paląc nastę-
pnego papierosa w duecie z kawą, nawet
nie wiedząc o tym, pobudził mnie do re-
fleksj i Bożonarodzeniowej .

Tak naprawdę, ta myśl o Świętach
rozpoczyna się w ciszy Wigilii Bożego
Narodzenia. Ja rozpocząłem właśnie te-
raz. To, czego oczekujemy 24 grudnia,
w jakiś niespokojny sposób przyszło
do pokoju naszej rozmowy o codzien-
ności, jej kłopotach, czy nawet rzekłbym -
egzystencjalnej pustki. Atmosfera, w któ-
rej dzieje się życie mojego rozmówcy, us-
prawiedliwia to jedno, dramatyczne zda-
nie. Wypadało mi, księdzu, znaleźć odpo-
wiedź i ofiarować ją, jak szczególny dro-
biazg pod choinkę. Niestety, na truizmy
nigdy nie było mnie stać. Zwykłe pocie-
szenie wydawało mi się żenujące i nie
na miejscu. Tym bardziej , że treść zakło-
potania wcale nie omijała mojego "ja",
przeciwnie, zaczynałem odczuwać nies-
pokojną nutkę empatii. Doskonale znam
to uczucie zbliżających się Świąt i kon-
tekst świętowania zarówno mojego, jak
i chyba wszystkich ludzi. Niesamowita
aura nocy i świateł, ciepła, przyjaźni,
przebaczenia, porozumienia.Wszystko da-
łoby się zamknąć w worku jednego po-
jęcia - miłości!

". . .a więc, brakuje Ci miłości?" -
zapytałem, może chcąc zagłuszyć ciszę,
którą odczytywałem jako swoją winę.
Przecież musiałem odpowiedzieć, cho-
ciażby pytaniem.

". . .tak"- otrzymałem krótką, ale wystar-
czającą odpowiedź.

Czy samotność bierze się z braku
miłości? Czy też, brak miłości może zro-
dzić samotność? To, chyba dwa odrębne
pytania, wcale niełatwe. Jednak zasadzo-
ne przez perypetie naszego życia, szukają
samoistnie odpowiedzi. Już sama struktu-
ra wydarzenia: pytanie - odpowiedź, wy-
tyczała mi terytorium poszukiwań. Będzie
to człowiek, który jest pytaniem i odpo-
wiedzią. Będzie to on, który jest dialo-
giem, żyje dialogicznie i w nim padnie
w końcu odpowiedź. Miałem taką nadzie-
ję. . .

Skoro byt ludzki wymaga bytu inne-
go, z którym nawiąże kontakt i który mu

odpowie, to jest to jakaś szansa rozwią-
zania problemu. Ten byt inny musi żyć,
musi być jak on - dawać odpowiedzi. Sły-
szałem nieraz, jak ludzie stwierdzali bar-
dzo prosto: "Ja nie mogę być sam, po-
trzebuję kogoś" lub przeciwnie: "Jestem
stworzona do samotności". Osobiście nie
spieszyłbym się z takim czarno-białym
oznajmianiem kondycji własnego istnie-
nia. Raczej - poszukiwałbym szarości,
w ocenie mojego stylu bycia. Ponieważ
i jednemu, i drugiemu zaprzecza nasza
struktura bytu homo socialis, którą rozpo-
znał już w starożytności Arystoteles, od-
krywając fenomen dzóon politikón, czło-
wieka jako istoty społecznej , dla której
samotność, a może bardziej opuszczenie
stawałyby się jakąś karą, przymusową
izolacją - dramatem. W chwili niesko-
ordynowanej autorefleksj i widzę siebie,
jaki jestem, z moją potrzebą porozumienia
z kimś, wchodzenia w społeczności i ot-
wierania siebie, dla innych, dla wymiany
tego, czym żyję, mojej piramidy wartości.
Dziwnie rwąca we mnie potrzeba komu-
nikacji, jest jakby pulsującym "spodzie-
waniem się człowieka". Gdyby dało się
zatrzymać fragment tego, kim jestem,
to pozostałby prawdopodobnie kadr cie-
kawości, zamkniętej w egzystencjalnym
pytaniu: "Kto to jest?" Odczuwam więc
pewien pęd istoty ludzkiej do ludzkiej ,
może po to, by nie zapomnieć swego by-
tu, by wiedzieć, jak być dalej człowie-
kiem, mając ukrytą subtelna obawę jak
Fichte, że można zgubić człowieczeństwo
bez ludzi. Bez tego, bytowego szkieletu,

pytanie - odpowiedź w moim "ja", nie
byłoby człowieczeństwa. Wygląda na to,
że "ja" i "ty" wychowują się wzajemnie,
w ukrytej symbiozie przekraczania siebie,
dla realności tego, kim są. Ta transcen-
dencja siebie, by stawać się lepszym, czyż
nie jest owocem owego "spodziewania się
kogoś", a więc i tęsknotą za komunikacją
z innymi?

Tak. Myślę, że uczucie tęsknoty
za kimś, które trapi mojego przyjaciela,
nie jest obce i mnie. Argumentuje to po
prostu szkicem mojego jestestwa. Uspo-
koiła mnie, moje obawy, własna ontologia
- taki jest człowiek. Badana natura będzie
prawidłowo reagowała, posłuszna swojej
konstrukcji ontycznej , tak we mnie, jak
i w każdym. Będzie to zawsze: "spodzie-
wanie się kogoś".

Ktoś, nie zawsze musi oznaczać czło-
wieka, to nie jedyna kategoria bytu ro-
zumnego i wolnego. A jeśli ktoś, to Ten,
Którego imię brzmi: "Jestem, Który Jes-
tem"?

W zmąconych uczuciach, które na-
rastały podczas wzajemnego serwowania
wątpliwości filozoficznego popołudnia,
mój konwersarz przeczytał fragment Vla-
dimira Holana: "Jest taka miłość, że świat
się kończy tam, gdzie chcesz postawić
stopę (. . .) Jest taka cisza, że musisz ją wy-
razić: i to ty, właśnie ty! ". W ten liryczny
sposób dał mi do zrozumienia, że rozumie
ciężar odpowiedzialności za swoje uczu-
cia, a dokładnie za jedno - jakby samo-
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Kiedy Józef i Maryja byli już w dro-
dze do Betlejem, zwołał anioł pośpiesznie
zebranie zwierząt, aby wybrać z nich po-
moc świętej Rodzinie w stajni. Jako pier-
wszy zgłosił się naturalnie lew: Tylko król
jest godzien służyć Panu świata - argu-
mentował - rozerwę na ćwierci każdego,
kto tylko podejdzie za blisko do Dziecka.
- Ty mi jesteś za okrutny - powiedział
anioł.

Słysząc to lis, wysunął się cichaczem
na czoło i z niewinną miną przedkładał:
Ja zadbam o nich najlepiej . Dla Dziecią-
tka zorganizuję najsłodszy miód, a dla
matki dostarczę każdego poranka świeżą
kurę na rosół.
- Ty jesteś mi za cwany - powiedział
anioł.

Wtedy podszedł majestatycznie do
przodu paw, rozwinął swój paradny wa-
chlarz i zaproponował wyniośle: Ja wys-
troję tę ubogą stajnię piękniej niż Salo-
mon swoją świątynię.
- Ty jesteś mi za próżny - powiedział
anioł.

Podchodziły jeszcze inne zwierzęta,
chwaląc swoje zalety i swoją użyteczność.
Na próżno, żadne ze zwierząt nie zakwa-
lifikowało się do pomocy świętej Rodzi-
nie. W końcu surowy anioł raz jeszcze ro-

zejrzał się po zgromadzonych i dostrzegł
w pobliskim polu osła i wołu przy pracy.
Zawołał i te zwierzęta.
- Co możecie zaofiarować - zapytał.
- Nic - powiedział osioł i spuścił smutno
uszy - niczego nie nauczyliśmy się oprócz
pokory i cierpliwości. Bo wszystko inne
sprowadzało tylko baty na grzbiet. A wół
dorzucił skromnie: ale może moglibyśmy
od czasu do czasu ogonem odpędzać mu-
chy.
- Chodźcie, właśnie wy nadajecie się do
żłóbka - powiedział anioł.

Źródło: K.Wójtowicz, Notki.

O wole i ośle przy żłóbku

tność.
Mój przyjaciel wymyka się wszelkim

szablonom religijności. Wierzy, ale jakby
to można było określić - chadza swoimi
drogami, subtelnie upominany przez do-
gmaty Kościoła. Dla mnie, jego obawa
osamotnienia nie istniała w realności. By-
ła, nazwałbym to - niedokończonym zda-
niem. Trzeba było jeszcze poszukać przy-
czyn, oddających w ręce rzeczywistości
taki, a nie inny owoc sytuacji.

Będą Święta. Kolejne Boże Narodze-
nie. Powinno być rodzinnie, ciepło i ze
zrozumieniem. Gdzieś, jednak wkradła się
mrożąca obawa i obcość. Może dlatego,
że ten szczególny Czas stracił swój pod-
miot, swoją treść - istotę. Narodziny Em-
manuela - czyli Boga z nami.. .

Człowiek, który wycofuje się w cień
samotności, robi to dobrowolnie. Bóg,
Który jest zawsze tym drugim "Ty", po-
zostaje w miejscu i też, spodziewa się
człowieka, robi dokładnie to, co człowiek,
ale nie kończy czekać. Wielka, przekra-
czająca Miłość wychodzi na zewnątrz, nie
pozostaje sama ze sobą, by dla Siebie zo-
stać Razem, lecz proponuje komunikację
człowiekowi, jakby niepisany układ koe-
gzystencji. Trochę tak, aby "ja" nie zarzu-
cało "Ty"- niezrozumienia. Teraz, przez
Tajemnicę Wcielenia, Bóg zaproponował
człowiekowi spotkanie, pokonując nawet
granice urzeczywistnienia, tylko z jedne-
go powodu.. . . - właśnie.

Przygotowując się do Święceń, dokła-
dnie medytowałem liturgię obrzędu. Pa-
miętam, że długo zastanawiałem się nad
zdaniem: "Bądź z nami Panie. . .", z pozoru
jasnym i czytelnym. Jednak dla mnie, to
było ważne sformułowanie, znaczyło tyle,
iż od tego momentu: "proszę, nie zosta-
wiaj mnie. Dotąd, czułem tylko siebie,
i było mi z tym ciężko. Teraz, jestem
z Tobą i nie chcę sam przechodzić przez
dar Kapłaństwa, wspólnie - jakoś dam
radę". Chyba to, nazywam miłością, któ-
rej nie trzeba tytułować i interpretować
jak majestatyczny wykładnik teologiczny.
Gdy "niby" osamotnieni uczniowie zdąża-
jący do Emaus, spotkali Emmanuela, czyż
nie o to samo prosili: "Zostań z nami
Panie. . ." (Łk 24,29), bądź, po prostu bądź.
Nieoczekiwanie w przesuwanych faktach
ich życia, pojawił się znowu On. Speł-
niając ich prośbę, wchodzi w obszar spot-
kania z człowiekiem. Nie usprawiedliwia
chwilowej nieobecności, ponieważ jej ni-
gdy nie było. Istniał inaczej niż dotąd
i pozostanie z nimi - też inaczej . Pośród
zimnego wieczoru zmysłów, okruchów
chleba na stole, w przypływie wielkiej
tęsknoty do spotkania, będzie z nimi,
bo miłość tak samo i w Nim istnieje,
a nawet więcej .

Niby samotność, która niepokoiła bo-
haterów trasy do Emaus, powiała wątpli-
wościami. Czy aby na pewno wszystko
zrozumieli? Czy czegoś nie przegapili,

wpatrując się zbyt mocno w siebie, i swo-
je kategorie poznawcze? Te same dźwięki
serca są słyszane dzisiaj , przeze mnie
i mojego przyjaciela. Skoro, Nieznany
Bóg zaproponował taki, a nie inny sposób
konfrontacji, to, czyż nie należy szukać
inaczej?

Idę za Teilhard` em de Chardin i py-
tam: "Jaki głos zburzy zaporę pomiędzy
Bogiem i Dziełem Stworzenia, nie pozwa-
lającą Temu połączyć się z tamtym?" Mo-
że właśnie w tym odcinku rozwiązuje się
zagadka niby samotności. Gdy od mo-
mentu Wcielenia Boga rozpoczęła się ak-
cja dopełnienia świata i Wiecznego, ubra-
na w szaty eucharystyczne. To Kosmos
dąży do spotkania ze Stwórcą, właśnie
w tym Eucharystycznym momencie, kie-
dy przebóstwia Jezus - Słowo cały
wszechświat, a w nim człowieka - każde-
go.

Nie spodziewając się takiego efektu
rozważań Bożonarodzeniowych, kontestu-
jemy niby samotność, przywracając też
wiarą, Pamiątkę Eucharystii, jak niesamo-
wity wieczór w Emaus i to, niegasnące
uczucie spodziewania się Kogoś.

Zapalił ostatniego papierosa, opadając
na fotel z uczuciem słusznego odpoczyn-
ku. Urwałem porozumiewawczo już tlącą
się ciszę. Na stojąco dopiłem ostatnie
krople letniej kawy.

Ks. Andrzej Paś
www.katolik.pl
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Autostrada do wiecznego zatracania
katolików niepraktykujących - cz. 2

Neopogańskie przeżywanie niedzieli –
Dnia Pańskiego

PRZYKŁAD – Katolicyzm uwarunkowa-
ny

Do jednej z parafii przybyła po wa-
kacjach nowa katechetka. Gdy zapytała
dzieci o przeżywanie niedzieli jako dnia
świętego, z przerażeniem dowiedziała się,
że mało kto traktuje niedzielę jako dzień
szczególny, święty, a nie tylko jako dzień
wolny od pracy. W okresie wakacji bar-
dzo wiele osób nie uczestniczyło we Mszy
Świętej , tłumacząc się m.in. wyjazdem
za granicę, pobytem na wczasach, kolo-
niach, obozach (harcerskich, wypoczyn-
kowych, sportowych) itd.

KOMENTARZ
Rodzice, wysyłając dzieci w okresie

wakacji lub ferii zimowych na kolonie,
obozy letnie czy zimowiska, często nie
zadają sobie trudu, aby dziecko pouczyć,
że w niedzielę i święta powinno ono pójść
do kościoła. W szczególnych przypadkach
rodzice powinni wręczyć dzieciom pisem-
ne oświadczenie, skierowane do kierowni-
ctwa placówki wypoczynkowej , o umożli-
wienie im uczestnictwa we Mszy Świętej .
Niestety, bardzo rzadko wychowawcy czy
opiekunowie, troszczą się o wypełnienie
tej powinności, choć – w zdecydowanej
większości – sami są katolikami.

Czy słowo katolik musi znaczyć:
„schizofrenik religijny”, tj . hipokryta – in-
ny w kościele, inny poza nim? Przecież
nie przestaje się być katolikiem, zmie-
niając miejsce pobytu. Bóg brzydzi się
wiarą uwarunkowaną i okazjonalną, jakiej
model realizuje dziś wielu tzw. wierzą-
cych niepraktykujących. Tego typu posta-
wa świadczy nie tylko o braku dojrzałości
osobowej , ale przede wszystkim o braku
miłości i szacunku dla Boga.

PRZYKŁAD – Laickie „świątynie”
Ksiądz proboszcz pewnej parafii,

w której znajdował się ogromny super-
market, apelował do wiernych, aby usza-
nowali niedzielę jako dzień święty i nie
robili zakupów w tym dniu, a przy okazji
dali możliwość uświęcenia Dnia Pańskie-
go i wypoczynku pracownikom marketu,
którzy byli w nim zatrudnieni. Brak kli-

entów sprawiłby, że praca w te dni prze-
stałaby się opłacać i – po pewnym czasie
wskutek mizernego zysku, a nawet strat –
pracodawcy zrezygnowaliby z zatrudnia-
nia pracowników w dni świąteczne. Wier-
ni nie posłuchali księdza: jakby na prze-
kór w niedziele i święta przychodziło zde-
cydowanie więcej klientów niż w każdy
z dni powszednich.

KOMENTARZ
Dziwna nieprawidłowość: W niedziele

i święta więcej ludzi przychodzi do mar-
ketów niż do kościołów!

Dawniej , gdy ktoś czuł się nieszczę-
śliwy, szedł do kościoła. Współcześnie
udaje się do hipermarketu na zakupy, jako
antidotum na różnorakie nieszczęścia.
Hipermarkety to „świątynie” konsumpcji,
gdzie zsekularyzowane społeczeństwo od-
daje się nowej formie religijności, w któ-
rej istotne miejsce zajmuje „liturgia sakra-
mentu” zakupów – raj „zakupolandu”.
To niechlubny znak XXI wieku. Hiper-
markety stały się symbolem ducha tych
czasów – laickiej „świątyni” odartej
z wszelkiego sacrum – symbolem bezbo-
żności i bezbożności i neopogaństwa.
Współczesny człowiek „zapomniał” o Bo-
gu, a sprawy tego świata – doczesne
i przyziemne – niemal całkowicie zdomi-
nowały jego życie, bez reszty wypełniając
czas. To przygnębiające, że dla Boga –
Stwórcy i Odkupiciela człowieka – nie ma
ani czasu, ani miejsca we współczesnym
świecie.

Środowiska liberalne „życzliwie” ra-
dziły księdzu proboszczowi, żeby na te-
renie marketu umieścić kaplicę między
stoiskami z towarami. Ksiądz proboszcz
nie przyjął jednak tej budzącej poważne
kontrowersje propozycji, aby nie trakto-
wać „towarowo” Pana Boga i wiary, nie
dopuścić do profanacji i tworzenia się no-
wej pseudoreligii z jej laicką obrzędowo-
ścią.

Dla wielu ludzi praca i wynagrodzenie
z niej stały się sensem ich życia, ze szko-
dą dla ich ducha, ale także kondycji fizy-
cznej i psychicznej . Wszechobecny chaos
i pogoń za zyskiem sprawiają, że współ-
czesny człowiek nie umie, albo – bardziej
– boi się zatrzymać choćby na chwilę, aby
nie zostać wyprzedzonym przez innych;

boi się nawet znaleźć w ciszy, a przede
wszystkim obcowania z Bogiem, w czym
dopomogłoby mu uczestnictwo we Mszy
Świętej czy też podziwianie dzieł sztuki
sakralnej . To wszystko bowiem mogłoby
pobudzić jego sumienie do postawienia
niewygodnych pytań o jego relację do Bo-
ga, cel i sens życia, troskę o ponadcza-
sowe wartości. Człowiek boi się także
dialogu z najbliższymi, który byłyby
prawdziwą rozmową, a nie tylko wymianą
niezobowiązujących informacji – bo w ro-
zmowie mogą wyjść na jaw starannie
dotąd niezauważane problemy.

Rozbijanie jedności i duchowości
rodziny.

Niedzielne zakupy w centrum han-
dlowym wydają się liberalnej propagan-
dzie doskonałą propozycją spędzenia nie-
dzieli, o czym świadczy świat z reklamy –
pełen szczęśliwych, uśmiechniętych ludzi.
Do tego dochodzi propagandowa demago-
gia, że nie marnuje się czasu, a przede
wszystkim czyni się coś pożytecznego dla
rodziny. Rozwiązanie pozornie idealne.
W rzeczywistości za piękną fasadą wypo-
czynku można dostrzec dalszy ciąg pro-
cesu pomnażania dóbr i morderczego bie-
gu, jaki dokonywał się przez cały tydzień.

Nazywanie „odpoczynkiem” krząta-
ninę pomiędzy marketowymi stoiskami
jest wielkim nieporozumieniem. W rze-
czywistości niedzielne wyprawy do cen-
trów handlowych, często odbywane cały-
mi rodzinami, są tylko namiastką praw-
dziwego wypoczynku. Pod przykrywką
„miłego spędzenia czasu” kryje się dąże-
nie do zaborczego „mieć” kosztem „być”.
Nieumiejętność twórczego odpoczynku,
zdystansowania się wobec określonych
spraw i wartości, a także bezinteresow-
nego przeznaczenia czasu dla Pana Boga
i człowieka, potrzebującego prawdziwej
obecności, może mieć bardzo przykre dłu-
gofalowe skutki, nie tylko dla kondycji fi-
zycznej i psychicznej człowieka, ale prze-
de wszystkim dla jego życia duchowego
i społecznego; nie tylko osłabi się więź
z Panem Bogiem, ale również uderzy
w rodzinę, jej trwałość. Ponadto doprowa-
dzi do narastających postaw egoistycz-
nych i konsumpcyjnych, zmieniając świat
w urząd maklerski, gdzie liczy się tylko
pieniądz, siła i sukces! Kościół przestrze-



W trosce o umiłowanie Eucharystii.
Listy do młodego kapłana.(5)

22 >>

ga przed tym wszystkim i chce uchronić
wiernych, przypominając im o zobowią-
zaniach, płynących z III przykazania Bos-
kiego: „Pamiętaj , abyś dzień święty świę-
cił! ”.

Wnioski końcowe
Msze Święte dla spacerowiczów.. . ,

spotkania przedmałżeńskie dla zabiega-
nych.. . , dwuminutowe kazania. . . , kaplice
w supermarketach.. . , spowiedź w centrach
handlowych.. . , pospieszna, niedbała mo-
dlitwa w drodze do autobusu.. . Wiara jak-

by „przy okazji” – oto współczesne pro-
pozycje laickiej propagandy. Niby wszys-
tko w porządku, ale tylko na pozór.
W rzeczywistości jest to wyraźny znak,
że wiarę zaczyna trawić rak obojętności
religijnej i postępującej laicyzacji. Powo-
li, ale systematycznie odchodzi się od Bo-
ga.

To nieporozumienie, jeśli Bóg nie jest
na pierwszym, należnym Mu miejscu.
W galopującym tempie człowiek stacza
się na manowce niewiary. Jeśli Bóg nie
będzie pierwszy, wtedy nie będzie Go

wcale w duszy człowieka! Wyraźnie
o tym pouczył Pan Jezus mówiąc: Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt
6,24; por. Łk 16,1 3).

Ks. Sebastian Kępa

Na podstawie książki pt. „Autostrada do
wiecznego zatracenia katolików nieprak-
tykujących”

List dziesiąty

Przemówienie Gospodarza

Na początku naszych rozmów na te-
maty związane z Eucharystią wyraźnie
napisałem, że do pełni uczestnictwa we
Mszy świętej potrzebna jest umiejętność
słuchania słowa Bożego. Ile razy jestem
świadkiem narzekań ludzi na poziom kaz-
nodziejstwa, tyle razy stawiam pytanie:
O czym w ostatnią niedzielę była Ewan-
gelia? Okazuje się, że dziewięćdziesiąt
osiem procent ludzi już w poniedziałek
nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.
Wtedy zaczynam tłumaczyć, że kazanie
mogło być marne, lecz Ewangelia była
na pewno wspaniała, bo było to słowo sa-
mego Boga skierowane do nas.

Kto przychodzi na ucztę eucharysty-
czną nie dbając o to, by posłuchać Boga,
ten traci wiele. Słuchanie bowiem słowa
Bożego jest istotnym elementem uczty,
na którą zaprasza Bóg. On, zgromadziw-
szy swoich przyjaciół przy stole, pragnie
objawić im siebie i przekazać pewne pra-
wdy, dla nich niezwykłe doniosłe. Bóg nie
mówi do tłumów, nie rzuca ogólników,
nie posługuje się żadną formą demagogii.
On mówi do konkretnego człowieka,
w konkretnej sytuacji, mając na uwadze
jego dzień dzisiejszy i jego jutro. Mówi
jak przyjaciel do przyjaciela, a cokolwiek
powie, zawsze w trosce o umocnienie
i pogłębianie łączącej ich przyjaźni. Tylko
takie nastawienie pozwala na usłyszenie
sercem słów Pisma Świętego, a szczegól-
nie słów Ewangelii. Tylko takie nastawie-
nie pozwala na zmienianie się „w słuch”,
gdy przy ołtarzu rozpoczyna się czytanie

słowa Bożego.
Jak ludzi do tego wychować ? Trzeba

po prostu ukazać im bogactwo Pisma
Świętego i poświęcić sporo czasu, by ich
wprowadzić w jego zrozumienie. To tru-
dna księga, ale ktokolwiek nauczył się ją
czytać, ten wie, że nawet jedno jej zdanie
może mieć decydujące znaczenie w życiu
człowieka. Ten też rzadko będzie narzekał
na kazanie księdza, gdyż słuchając Ewan-
gelii, usłyszy to słowa Boga, które jest
skierowane do niego osobiście. On wyty-
czy drogę jego życia na najbliższe dni.

Odczytanie słów Pisma Świętego roz-
poczyna ucztę w sensie dosłownym -
serca uczestników i ich umysły wypełnia
bowiem mądrość samego Gospodarza. U-
czta duchowa już rozpoczęta, a uczestnicy
skorzystają z niej o tyle, o ile otworzą
swoje serca.

List jedenasty

Kuchmistrz Pana Boga

Trudno wymagać od wszystkich u-
czestniczących w Najświętszej Ofierze
umiejętności pełnego i poprawnego zro-
zumienia tekstów Pisma Świętego odczy-
tanych w czasie Mszy świętej . Jakkolwiek
jest to słowo Boga w swej najczystszej
formie, to jednak niewielu ludzi dorasta
do jego bezpośredniego przyjęcia. Tak
zresztą było od początku. Bóg przekazuje
swoje słowo pewnym ludziom i za ich po-
średnictwem przekazuje je innym. W cza-
sie uczty eucharystycznej , po wysłucha-
niu słów Gospodarza, On sam wyznacza
kapłana, by- na ile go stać- wyjaśnił ich
znaczenie uczestnikom. Kazanie zatem

winno być jeszcze jednym „daniem” na
tej uczcie duchowej , winno karmić ludz-
kie serca.

Powiedziałbym, że kaznodzieja jest
jak kuchmistrz, którego Gospodarz wez-
wał, by przygotował uczestnikom jedze-
nie. Gospodarz ma wspaniałą spiżarnię
i kucharz może korzystać ze wszystkich
zgromadzonych w niej zasobów, jednak
doskonałość przygotowanych potraw za-
leży od niego samego.

Przed laty byłem świadkiem bardzo
nieudanej uczty weselnej . Gospodarze
przygotowali wszystko, na co było ich
stać. Zaprosili blisko dwieście osób.
W ostatniej chwili zachorowała kucharka
i w ciężkim stanie odwieziono ją do szpi-
tala. Sprowadzono z drugiej wioski inną,
która chętnie zgodziła się przygotować
ucztę. Piekła i gotowała tydzień. Zmar-
nowała materiał, a jeść nie było co. Na-
rzekali goście, wstydzili się i płakali gos-
podarze. Uczta się nie udała i to przez
brak zdolności kulitarnych tej , która ją
przygotowywała. To wydarzenie przypo-
mina mi prawie zawsze, ilekroć uczes-
tniczę w dyskusjach nad kazaniami.

My jesteśmy kuchmistrzami Pana
Boga. On zaprasza gości, On nam powie-
rza przygotowanie jednego z „dań” uczty,
On podaje doskonały materiał jakim jest
bogactwo objawienia zawarte w Piśmie
Świętym i Tradycji. Od nas, jak od ku-
charza zależy to, co i jak podamy do stołu.
Można z najlepszych produktów przygo-
tować potrawę, że ludzie się jej w ogóle
nie tkną, a jeśli zjedzą, zatrują się, i to na-
wet śmiertelnie.

Sztuka kulinarna to trudna rzecz i do-
bre jej opanowanie wymaga olbrzymiego
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trudu, długiego czasu i dobrego smaku.
Podobnie jest z opanowaniem sztuki kaz-
nodziejstwa. Ilu jednak dziś rzeczywiście
chce się uczyć? Słyszy się czasem narze-
kanie młodych księży, że seminarium nie
przygotowało ich do głoszeń kazania, ale
to tylko próba samousprawiedliwienia.
Kto chce się nauczyć, potrafi to uczynić.
Z tego samego seminarium w tym samym
czasie wychodzą dobrzy mówcy i wycho-
dzą tacy, których Bóg i ludzie ciągle mu-
szą wstydzić - jak gospodarz i goście
wstydzą się nieudanego kucharza. Oczy-

wiście i najlepszemu kucharzowi czasem
coś się nie uda. Lecz wówczas on sam
wie, że się nie udało i przy pierwszej oka-
zj i nagrodzi gości wyjątkowo dobrym da-
niem. Myślę, że o dobrym kazaniu decy-
duje przede wszystkim poczucie odpowie-
dzialności za czas i słowo tak przed Bo-
giem, jak i przed ludźmi.

Kazanie wygłoszone w czasie Mszy
świętej ma jeszcze jedno ważne znacze-
nie. Pomaga w stworzeniu atmosfery reli-
gijnego przezywania uczty eucharystycz-
nej . Ono bowiem jest jedynym elementem

liturgii mszalnej , który zawsze jest nowo-
ścią i w całości zależy wyłącznie od kaz-
nodziei. Wszystkie inne słowa powtarzają
się w prawie każdej Mszy świętej i nie
mają świeżości, który ułatwia odbiór.
O jedno Cię proszę, nie żałuj czasu
na przygotowanie kazania. Obyś był do-
brym kuchmistrzem Pana Boga.

Na pdst. książki – ks. Edward Staniek
„Eucharystia”

Kiedyś na jednym z kazań powie-
działem, że mam dużo przyjaciół wśród
osób niesakramentalnych.

Chciałbym im, a także tym, którym
„różne” słowa z łatwością przychodzą
na usta, zadedykować kilka słów z Lis-
tu do małżonków w sytuacji rozwodu
i nowego związku kard. Dionizyego
Tettamanzi, abp Mediolanu.

„Pan jest blisko tego, kto ma serce zła-
mane”.

1 . Kościół jest blisko was.
Przede wszystkim chcę wam powie-

dzieć, że nie możemy uważać się nawza-
jem za osoby obce: wy, dla Kościoła i dla
Biskupa, jesteście siostrami i braćmi ko-
chanymi i oczekiwanymi. Moje pragnie-
nie, aby rozmawiać z wami, wypływa
ze szczerego uczucia i przekonania, że są
w was pytania i cierpienia, które często
wydają się być zaniedbywane albo pomi-
jane przez Kościół.

Chcę wam zatem powiedzieć, że
wspólnota chrześcijańska szanuje wasze
życiowe doświadczenie.

Oczywiście, niektórzy z was doś-
wiadczyli surowości ze strony rzeczywis-
tości Kościoła: nie poczuli się zrozumieni
w sytuacji, która sama w sobie jest trudna
i bolesna; być może nie znaleźli nikogo
gotowego wysłuchać i pomóc; czasami
słyszeli słowa, które wydawały się sądem
bez miłosierdzia albo wyrokiem bez pra-
wa apelacj i. Mogli zatem poczuć się opu-
szczeni albo odrzuceni przez Kościół.
Pierwsza rzecz jaką chcę zatem wam po-
wiedzieć, siadając obok was, jest taka:
Kościół o was nie zapomniał. Tym mniej
chce was odrzucić albo uważać za nie-
godnych. Przychodzą mi do głowy słowa

nadziei, którymi Jan Paweł II zwrócił się
rodzin zgromadzonych z całego świata
na jubileuszu roku 2000: „Wobec tak wie-
lu rozbitych rodzin, Kościół czuje się po-
wołany nie do tego, aby wydać surowy
wyrok, ale aby w tak wiele ran wlać bal-
sam Bożego Słowa, któremu towarzyszy
świadectwo Bożego miłosierdzia”.

Jeśli zatem znalazł się ktoś ze wspól-
noty chrześcijańskiej na waszej drodze,
kto was zranił poprzez swoje zachowanie
bądź słowo, pragnę wyrazić mój żal z te-
go powodu i powierzyć wszystkich i każ-
dego z osobna sądowi i miłosierdziu Pana.
Jako chrześcijanie odnosimy się do was
ze szczególnym uczuciem, tak jak czyni
to rodzic, który więcej uwagi i troski po-
święca temu dziecku, które znajduje się
w trudnościach i cierpi albo jak czynią to
ci bracia, którzy wspomagają się ze szcze-
gólną delikatnością i głębią, gdyż przez
lata z trudem przychodziło im wzajemne
zrozumienie i dialogowanie.

2. Wasza rana jest także naszą raną.
Chciałbym teraz wysłuchać waszych

pytań i waszej refleksj i. Również my, lu-
dzie Kościoła, wiemy, że koniec małżeń-
stwa dla zdecydowanej większości was
nie był decyzją podjętą z łatwością czy
lekkomyślnie. To był raczej krok pełen
cierpienia, który zmusił was do głębokiej
refleksj i nad przyczynami, które dopro-
wadziły do unicestwienia projektu życia,
w który wierzyliście i w który zainwesto-
waliście wiele waszych sił i energii.
Nie ma wątpliwości, że taka decyzja po-
zostawia rany, które bardzo trudno się go-
ją. Być może nawiedza człowieka głębo-
ka wątpliwość w możliwość realizacji
czegoś wielkiego, w czym pokładało się
wielką nadzieję; w sposób nieunikniony
pojawiają się pytania dotyczące wzajem-
nej odpowiedzialności; czujemy tępy ból
zrodzony ze świadomości, że zostaliśmy
zdradzeni przez towarzysza bądź towa-
rzyszkę, których wybraliśmy na całe ży-
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cie; czujemy się niestosownie wobec dzie-
ci, które stają się uczestnikami cierpienia,
za które nie ponoszą żadnej odpowiedzial-
ności. Znam ten niepokój i zapewniam
was, że wyraża on cierpienie i ranę, które
dotyczą całej wspólnoty Kościoła. Koniec
małżeństwa także dla Kościoła jest powo-
dem cierpienia i źródłem niepokojących
pytań: dlaczego Pan pozwala, aby znisz-
czone zostało przymierze małżeńskie, któ-
re przecież jest „wielkim znakiem” jego
absolutnej miłości, wiernej i niezniszczal-
nej?

A jak my możemy i powinniśmy być
blisko tych małżonków?

Czy przeszliśmy z nimi szlak praw-
dziwego przygotowania i prawdziwego
zrozumienia sensu przymierza małżeń-
skiego, których ich wzajemnie związał?
Czy towarzyszyliśmy im, z wielką deli-
katnością i uwagą, w ich małżeńskiej i ro-
dzinnej wędrówce? Przed i po zaślubi-
nach?

Te pytania i to cierpienie dzielimy
z wami, gdyż one nas dotykają i dotyczą.
Dotyczą przecież miłości pojmowanej ja-
ko największe marzenie i największą war-
tość życia każdego z nas.

Wierzę, że jako chrześcijańscy mał-
żonkowie możecie zrozumieć w jakim
sensie to wszystko nas dotyczy.

Prosiliście, aby wasze małżeństwo by-
ło celebrowane we wspólnocie Kościoła.
Małżeństwo, którym żyliście jako sakra-
mentem, to znaczy jako wielkim i skute-
cznym znakiem, który czyni obecnym
w świecie miłość samego Boga. Miłość
absolutną, niezniszczalną, wierną i płod-
ną, jaką jest miłość Chrystusa do nas.
I godząc się na wasz ślub w Kościele
wspólnota chrześcijańska rozpoznała
w was tę nową rzeczywistość. Kościół
prosił o łaskę Bożą, aby ów znak pozostał
jako światło i radosne orędzie dla tych
wszystkich, którzy was spotkają. Kiedy
to przymierze zostaje złamane Kościół
w pewnym sensie doświadcza zubożenia;
traci świetlisty znak, który miał być dla
niego radością i pociechą. Kościół zatem
nie patrzy na was jak na obcych, którzy
nie dotrzymali słowa, ale czuje się uczes-
tnikiem dramatu i wątpliwości, które was
tak dogłębnie dotykają. Możecie zatem
zrozumieć, wespół z waszymi uczuciami,
również nasze.

3 . Wobec decyzji rozstania się.
Chciałbym teraz usiąść obok was

i spróbować zrozumieć razem z wami wa-

sze doświadczenia, które doprowadziły
was do zerwania przymierza małżeń-
skiego. Mogę jedynie sobie wyobrazić,
że zanim doszło do tej decyzji każde
z was doświadczało wielkich trudności,
aby żyć razem; nerwy, zniecierpliwienie,
cierpienie, wzajemne oskarżanie się, nie-
przejrzystość relacj i, poczucie zdrady,
rozczarowanie osobą, która okazała się in-
na od tej , którą poznaliśmy na początku.
Te doświadczenia, codzienne i nieustanne,
kończą się tym, że czynią dom nie tyle
miejscem wzajemnego uczucia i radości,
ale klatką, która odbiera sercu pokój .
Zaczyna się podnosić głos, czasami za-
czyna brakować szacunku, jakakolwiek
zgoda wydaje się niemożliwa. I czuje się,
że nie sposób żyć dalej razem. Tak. De-
cyzja, aby zerwać przymierze małżeńskie
nie może być nigdy uważana za decyzję
łatwą i bezbolesną. Kiedy małżonkowie
porzucają siebie, noszą w swoim sercu ra-
nę, która piętnuje, mniej lub bardziej dot-
kliwie, ich życie, życie ich dzieci i wszy-
stkich tych, którzy ich kochają (rodzice,
rodzeństwo, krewni i przyjaciele). Tę wa-
szą ranę rozumie i czuje także Kościół.
Również Kościół uznaje, że w niektórych
przypadkach nie tylko jest słuszne, ale
niezbędne podjąć decyzję o zerwaniu
przymierza małżeńskiego: aby bronić go-
dności osób, aby uniknąć dramatów jesz-
cze boleśniejszych, aby strzec wielkości
małżeństwa, które nie może przeistoczyć
się w nieznośną katorgę, pełną wzajem-
nych uszczypliwości.

4. Czy jest dla was miejsce w Kościele.
Jakie miejsce zajmują w Kościele

ci, którzy przeżywają separację, rozwód
bądź żyją w nowym związku? Czy to pra-
wda, że Kościół eliminuje ich ze swojego
życia?

Mimo że nauczanie Papieża i bis-
kupów, odnośnie tych spraw, jest jasne
i wiele razy było przedstawiane, jeszcze
teraz niejednokrotnie można usłyszeć,
że Kościół ekskomunikował rozwodni-
ków albo że Kościół wyrzuca za drzwi
małżonków, którzy się rozwiedli! Ta opi-
nia jest tak rozpowszechniona, że zdarza
się, iż sami małżonkowie, będący w kry-
zysie, oddalają się od wspólnoty Kościo-
ła, z obawy odrzucenia albo potępienia.

5.Pan, który jest pośród nas, jest blisko
was.

Kończę mój list, w którym chciałem
moje serce otworzyć przed waszym, dro-

dzy małżonkowie, którzy przeżywacie
trudne chwile, momenty kryzysu, separa-
cj i albo którzy pobraliście się ponownie
po rozwodzie. Nie pretenduję do tego, aby
zrozumieć to wszystko, co jest w waszym
sercu ani do tego, aby odpowiedzieć
na wiele pytań, które chcielibyście zadać.
Wierzę jednak, że udało nam się rozpo-
cząć dialog, który pozwoli nam się poro-
zumieć w prawdzie i we wzajemnej miło-
ści. Ufam, że uda nam się kontynuować
naszą rozmowę z całą prostotą i miłością,
które kierowały mną kiedy pisałem ten
list. Takim uprzywilejowanym miejscem
mogłaby być rozmowa z waszymi kapła-
nami. Zachęcam was, abyście ich szukali,
rozmawiali z nimi, ufali im. Dla niektó-
rych z was nie będzie łatwo odtworzyć
więź z Kościołem. Może temu pomóc
szczera i prowadzona w wolności rozmo-
wa z kapłanem, któremu ufacie. Ale nie
oczekujcie od kapłanów łatwych rozwią-
zań lub powierzchownych skrótów. Szu-
kajcie w waszych kapłanach braci, którzy
pomogą wam zrozumieć i przeżywać
w prostocie i wierności wolę Boga: niech
potrafią razem z wami słuchać słowa Bo-
ga, które jest wymagające, ale zawsze
ożywcze; niech będą wam pomocą, abyś-
cie pozostali we wspólnocie z Kościołem
również w tych trudnych dla was mo-
mentach.

Życzę wam z serca, abyście mogli
spotkać także pary i rodziny chrześcijań-
skie, które bogate w człowieczeństwo
i wiarę, będą umiały was przyjąć, wysłu-
chać i pójść razem z wami szlakiem,
na który wszyscy jesteśmy wezwani w ży-
ciu: szlakiem miłości Boga i bliźniego.
Jestem wam wdzięczny, że przyjęliście
mnie naprawdę w waszym domu. Modlę
się razem z wami, aby Pan pozwolił nam,
razem jako braciom i siostrom w tym sa-
mym Kościele, doświadczyć pocieszającej
i wyzwalającej pewności, że „Pan jest
blisko tego, kto ma serce zranione”
(Ps 34, 1 9) i że jego miłość jest pośród
nas!

+ Dionizy kard. Tettamanzi

Opr. x. T. K.
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RACHUNEK SUMIENIA cz. III
III. GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA

Kościół jest hierarchiczną, widzialną
i duchową wspólnotą Ludu Bożego, usta-
nowioną przez Chrystusa (por. KK 8).
Każdy katolik jest jego pełnoprawnym
członkiem. Winien więc starać się poznać
Kościół, być aktywnym w jego życiu za-
równo widzialnym jak i duchowym,
w pełnieniu jego zbawczej misj i, brać od-
powiedzialność za jego losy.
Grzechem jest:
- pojmować Kościół jako instytucję, a sie-
bie jako klienta: nie widzieć w nim Mis-
tycznego Ciała Chrystusa
- utożsamiać Kościół z duchowieństwem
- opuszczać w niedzielę lub święta Mszę
św. bez powodu lub w skutek małej nie-
dogodności
- zachowywać się biernie i z roztargnie-
niem w czasie Mszy św., nie brać czyn-
nego udziału w dialogach i śpiewie
- zaniedbywać albo stronić bez powodu
od częstego przystępowania do Sakramen-
tu Eucharystii, a w razie potrzeby, do Sa-
kramentu Pokuty
- przyjmować sakramenty święte święto-
kradzko
- z wyniosłości, przesadnego lęku, z le-
nistwa albo lekceważenia nie brać udziału
w uroczystościach religijnych
- potępiać lub krytykować inne formy kul-
tu i pobożności
- uchylać się od wszelkiej formy działal-
ności apostolskiej
- posuwać się w tolerancji innych religii
do twierdzenia, że „wszystkie religie są
równie dobre”
-chrześcijan niekatolików uważać za wro-
gów
- ograniczać rolę Kościoła do administro-
wania sakramentami świętymi, a odma-
wiać mu władzy nauczycielskiej w spra-
wach wiary i moralności
- nie poszerzać i systematycznie nie po-
głębiać znajomości nauki Kościoła przez
czytanie Ewangelii, lekturę książek i pra-
sy katolickiej , przez czytanie encyklik
papieskich
- głosić poglądy niezgodne z doktryną ka-
tolicką
- prowadzić jałową krytykę hierarchii, du-
chowieństwa, zakonów
- unikać w rozmowach prywatnych, towa-
rzyskich dotykania spraw i problemów re-
ligii lub Kościoła, uważać to za rzecz
wstydliwą, nietaktowną

- być biernym i niezainteresowanym w or-
ganizowaniu nauczania religii dzieci
i młodzieży
- przeszkadzać prywatnie lub urzędowo,
bezpośrednio czy też pośrednio w orga-
nizowaniu i przeprowadzaniu katechiza-
cj i dzieci i młodzieży
- nie znajdować w niedzielę lub święta
czasu na chwilę osobistej modlitwy, na ro-
dzinną rozmowę o tematyce religijnej
- podawać lub spożywać alkohol w nad-
miernej ilościach w czasie rodzinnych
przyjęć z okazji Chrztu św. dziecka, I Ko-
munii św., Sakramentu Małżeństwa lub
innych uroczystości religijnych
- nie szanować świąt kościelnych, nie
przestrzegać postów i okresowego pow-
strzymywania się od organizowania lub
udziału w hucznych zabawach
- nie przestrzegać chrześcijańskich trady-
cj i, związanych ze świętami lub okresa-mi
roku liturgicznego
- nie interesować się życiem i problemami
kościoła współczesnego
- nie modlić się za papieża, duchowień-
stwo, o powołania
- uchylać się od świadczeń materialnych
(na utrzymanie świątyni, akcję misyjną,

charytatywną)
- kompromitować Kościół postawą i czy-
nami przeciwnymi duchowi Ewangelii
- zapierać się słowem, gestem, pismem
lub postawą swej przynależności do Koś-
cioła katolickiego

IV. GRZECHY WOBEC SAMEGO SIE-
BIE

Miłość samego siebie - to poszano-
wanie własnej godności osoby ludzkiej ,
troska o zdobywanie rzeczywistego dobra
oraz wartości religijnych, moralnych
i materialnych, którymi mamy dzielić się
z bliźnimi.
Grzechami wobec miłości do siebie są:

a. Małoduszność
- nie mieć ideału swej osobowości lub też
go nie realizować
- nie brać pod uwagę wiecznego wymiaru
ludzkiej egzystencji
- nie wykorzystywać w pełni swych moż-
liwości i talentów
- nie dokształcać się zawodowo
- godzić się na zastój w rozwoju swojej
kultury umysłowej i duchowej
- nie gospodarować odpowiednio czasem
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- tracić go na pustą gadaninę, rozrywki,
przesadną toaletę i przyjemności kosztem
obowiązków
- usprawiedliwiać swoje niedociągnięcia
i grzechy „koniecznością życiową”, „dzi-
siejszymi czasami”, „obecną sytuacją”
- nie widzieć w niewykorzystywaniu
swych możliwości i talentów krzywdy
wyrządzonej społeczeństwu

b. Zła ambicja
- dążyć do wyższej stopy życiowej kosz-
tem wartości moralnych i kulturowych
- oddawać się pasj i „urządzania się”, „ro-
bienia pieniędzy” i widzieć w tym główny
cel swego życia
- popadać w zadłużenia, zaciągać poży-
czki
- oceniać swą pracę tylko od strony wiel-
kości zarobku
- dążyć do zdystansowania innych w do-
rabianiu się materialnym
- być zazdrosnym
- przeceniać swoje zdolności, wartości,
zasługi i autorytet

c. Pycha i próżność
- wynosić się ponad innych, podkreślać
swoją przewagę inteligencji, władzy, za-
możność, swoje zasługi - nie pamiętać,
że wszystko zawdzięczamy Bogu i lu-
dziom
- uważać siebie za właściciela, a nie za
włodarza dóbr, które mają przez nas
służyć bliźnim
- mieć w pogardzie innych, pogardliwie

wyrażać się o nich
- separować się od innych w poczuciu
swojej wyższości
- w wystąpieniach, spotkaniach, listach
podkreślać swoje „ja”, swoją wiedzę, zna-
jomości, urodę, ubarwiać swoje sukcesy,
lekceważyć co mówią inni
- być wrażliwym na punkcie własnej mi-
łości i wielkości - zbyt łatwo się obrażać
- przesadnie się stroić, w ubieraniu gonić
za modą, nie przestrzegać zasad przyz-
woitości, nadużywać kosmetyków

d. Grzechy wobec ciała
- zaniedbywać się w staraniu o dobry stan
zdrowia
- zaniedbywać sen, wypoczynek i posiłki
- nadużywać alkoholu, palić tytoń, narko-
tyzować się
- nadużywać napojów i pokarmów
- niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany
sport, odchudzanie się, nieodpowiedni
ubiór w zależności od aury
- podniecać się seksualnie
- uprawiać sporadycznie lub nałogowo sa-
mogwałt

e. Brak umiaru
- przesadnie troszczyć się o swoje zdro-
wie
- nie panować nad swoim smutkiem, ra-
dością, humorem, gadulstwem i narzucać
swoje nastroje innym
- ulegać depresjom i „załamaniom” po
stratach i niepowodzeniach, czynić za nie
odpowiedzialnym Boga i innych ludzi, nie

widzieć w tym pozytywnego doświad-
czenia życiowego
- uogólniać zło i wady ludzkie - popadać
w zgorzknienie i pesymizm

f. Nieład życia
- nie mieć ogólnego schematu planu dnia,
nie kalkulować podejmowanych zobowią-
zań ze swymi możliwościami, żyć bez
planu
- nie mieć przed oczyma hierarchii warto-
ści, nie brać pod uwagę motywów mo-
ralnych i zobowiązań osobowych w po-
dejmowaniu decyzji
- być „roztrzepanym”, tolerować niepo-
rządek i „bałagan” w domu, szafie, biur-
ku, w swym wyglądzie
- bezmyślnie i pochopnie wydawać pie-
niądze
- nie mieć czasu na skupienie, przeana-
lizowanie faktów z życia, zastanowienie
się
- podejmować decyzje pod wrażeniem
chwili, bez dostatecznego przemyślenia
- nie pamiętać o tym, że tak jak Bóg
z chaosu wyprowadził kosmos (ład, pię-
kno), tak i my musimy współpracować
z Bogiem w tworzeniu ładu, porządku
i piękna

Źródło: www.duchprawdy.com

Dziękczynienie a uwielbienie.
Są to dwa pojęcia, które rzeczywiście

w Kościele funkcjonują i mają swoje zna-
czenie. Ich rzeczywistością są konkretne
postawy człowieka trwającego przed Bo-
giem. Przez wiernych traktowane są czę-
sto jako element, który można pominąć
i robić swoje. Jednak mistrzowie życia
duchowego powiadają, że warto się nad
nimi zatrzymać. Dziękczynienie i uwiel-
bienie to jakby dwa płuca, bez których
modlitwa człowieka dusi się zmęczona
ciągłym powtarzaniem „proszę” i „prze-
praszam”. Ich istoty nie da się znaleźć
w książkach najbardziej nawet teologi-
cznych. Żeby odkryć co znaczą, trzeba
po prostu się modlić.

Jeśli chrześcijanin znajdzie choćby
kwadrans dziennie by stanąć przed Stwór-
cą, prędzej czy później znajdzie fascynu-

jącą zależność. Zamiast Boga o coś po raz
kolejny prosić, z góry Mu za to coś po-
dziękuje. Dziękując o wiele więcej doś-
wiadczymy Jego działania. Warto spró-
bować, a po jakimś czasie, gdy już będę
człowiekiem dziękczynienia zobaczę, że
Bóg udziela wiele więcej łask niż prosi-
łem. Rozważając dalej dziękczynienie,
zostawmy już modlitwę osobistą. Bowiem
także w liturgii bardzo ważnym elemen-
tem jest właśnie dziękczynienie. Momen-
tem dziękczynienia jest czas po przyjęciu
Komunii św.. Można dziękować wzno-
sząc śpiew do Pana Boga lub milczeć
i dziękować sercem. Dziękczynienie w li-
turgii powinno być w moim wnętrzu,
„tu i teraz” – wcale nie czekam aż ksiądz
pójdzie dalej i zakończy mszę św. Ja po
prostu mam dziękować.

Uwielbienie zaś to wbrew temu co się
powszechnie sądzi – nie dekorowanie Pa-
na Boga kompletem wyszukanych okreś-
leń. To kolejna konsekwencja wytrwałej
modlitwy. Odkrycie, że zamiast gadać,
ma się ochotę po prostu z Nim pobyć.
Zachwycić się tym, że jest większy od
nas, że jest źródłem życia, że w przeci-
wieństwie do nas nie zazdrości, nie unosi
się gniewem, nie szuka swego…

Uwielbienie to zachwyt obecnością
i jakością Boga. Uwielbienie tym pię-
kniejsze np. podczas liturgii im wyraźniej
i z żarem serca śpiewamy pieśni typu
„Bóg jest miłością”.

x. T.K
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O GRZECHACH JĘZYKA cz. I
„A powiadam wam: Z każdego bezużyte-
cznego słowa, które wypowiedzą ludzie,
zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na pod-
stawie słów twoich będziesz uniewinnio-
ny i na podstawie słów twoich będziesz
potępiony” (Mt 12,36-37).

Są to słowa Jezusa o konsekwencjach
wypowiadanych przez nas słów. W dzi-
siejszym kazaniu pragnę poruszyć temat
Ósmego Przykazania Dekalogu: „Nie
mów fałszywego świadectwa przeciw bli-
źniemu twemu”. W tym Przykazaniu Bóg
zakazał nam naruszania sławy bliźniego,
zakazał wszelkiego fałszu i obłudy. Po-
ruszymy więc dziś kwestię grzechów ję-
zyka, a raczej grzechów popełnianych sło-
wem pisanym lub mówionym.
Każdy człowiek ma prawo do dobre-

go imienia, czyli do sławy. Ma prawo być
poważanym i szanowanym. Św. Franci-
szek Salezy mówił: „Pośród dóbr zewnę-
trznych najlepszym jest dobre imię”. Kto
ma dobre imię, jest szczęśliwy i może
rozwijać w społeczeństwie swoje zdol-
ności. Dlatego dla zachowania harmonii
międzyludzkiej powinniśmy ubiegać się
o utrzymanie dobrego imienia dla siebie
i dla bliźnich. Wynika to również z Przy-
kazania Miłości. Tym, co niszczy dobre
imię bliźniego są grzechy języka i są tak
powszechne jak powietrze, którym od-
dychamy. Niektórzy nie potrafią już na-
wet rozmawiać, kiedy nie obmawiają in-
nych. Przyjrzyjmy się więc bliżej grze-
chom języka, a następnie środkom, by
z nimi walczyć.

Na początku wsłuchajmy się w słowa
św. Jakuba z jego Listu Apostolskiego:
„ Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem
doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach
także całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy
koniom wędzidła do pysków, by nam były
posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
Oto nawet okrętom, choć tak są potężne
i tak silnymi wichrami miotane, niepozor-
ny ster nadaje taki kierunek, jaki odpo-
wiada woli sternika. Tak samo język, mi-
mo że jest małym organem, ma powód
do wielkich przechwałek. Oto mały ogień,
a jak wielki las podpala. Tak i język jest
ogniem, sferą nieprawości. Język jest
wśród wszystkich naszych członków tym,
co bezcześci całe ciało, i sam trawiony
ogniem piekielnym rozpala krąg życia.
Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i pta-

ków, gadów i stworzeń morskich można
ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmiła je natu-
ra ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi
nie potrafi okiełznać; to zło niepohamo-
wane, pełne zabójczego jadu. Za jego po-
mocą wielbimy Boga i Ojca i nim prze-
klinamy ludzi, stworzonych na podobień-
stwo Boże. Z tych samych ust wychodzi
błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być
nie może, bracia moi! Czyż z tej samej
szczeliny źródła wytryska woda słodka
i gorzka? Czy może, bracia moi, figowiec
rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Ta-
kże słone źródło nie może wydać słodkiej
wody” (Jk 3, 1-12). Taka jest potęga ję-
zyka. Takie są skutki grzechów języka,
które tak łatwo popełniamy, nie zdając so-
bie często sprawy, z ich ilości i z tego, jak
one ranią bliźniego! Wielkość tego grze-
chu mierzymy skutkami jakie one spo-
wodowały. Osoby poważane są obdarzo-
ne zaufaniem, stąd np. grzechy obmowy
płynące z ich ust są przeważnie ciężkim
grzechem, ponieważ szybko daje się im
wiarę. Znanym plotkarzom raczej mało
kto wierzy, stąd ich grzechy są raczej po-
wszednie. Podobnie wielkość tego grze-
chu zależy od osoby, której cześć się na-
rusza. Jeżeli np. obmawia się osobę po-
ważaną, tym grzech jest większy. Nato-
miast obrażając cześć osoby, która i tak
już straciła dobre imię, popełnia się zwy-
kle tylko grzech lekki. Jednak zawsze na-
leży pamiętać, że każde oszczerstwo, cho-
ćby nawet nie było grzechem ciężkim,
może do takiego w swych skutkach do-
prowadzić. Tych bowiem przewidzieć się
nie da. Św. Jan Maria Vianney w swoim
kazaniu „O obmowie” pisze: „Większym

grzechem jest, gdy ktoś obmawia przeło-
żonych, niż gdy oczernia ludzi prywat-
nych. Większym grzechem jest obmawiać
ojca, matkę, żonę, męża, braci, siostry,
i w ogóle krewnych, niż całkiem obce oso-
by. Źle mówić o sługach Kościoła, o oso-
bach duchownych, jest grzechem o wiele
większym, bo wynikają stąd szkody dla
wiary, gdyż uwłacza się w ten sposób sa-
memu charakterowi kapłańskiemu. I dla-
tego mówi Duch Święty do Proroka: „ Kto
się was dotknie, dotknie się źrenicy oka
mego. A więc wzgardę wyrządzoną swoim
sługom, Bóg stawia na równi z osobistą
zniewagą. Także Pan Jezus uczy: Kto wa-
mi gardzi, Mną gardzi. Nie zadawajcie się
zatem z ludźmi, którzy źle mówią o swoich
duszpasterzach”.

Jednym z najpoważniejszych grze-
chów języka jest POTWARZ czyli OSZ-
CZERSTWO, które nazywamy również
OCZERNIANIEM. Jest to przypisywa-
nie bliźniemu błędów, których tenże nie
popełnił lub wyolbrzymianie rozmia-
rów tych błędów. Sam Pan Jezus wielo-
krotnie był oczerniany. Mówili, że mocą
szatana wypędza złe duchy, że jest żarło-
kiem i pijakiem, że jest kłamcą, bluźnier-
cą, że podburza lud itd. Księga Mądrości
Syracha tak mówi o tym grzechu: „ Prze-
klinajcie potwarcę i człowieka o dwoistej
mowie, zgubił bowiem wielu żyjących
w zgodzie. Trzeci język wielu unieszczęśli-
wił (… ). Trzeci język oddalił żony od mę-
żów i pozbawił je owocu ich trudów. Kto
nastawia mu ucha, nie znajdzie spoczynku
ani nie będzie mieszkał spokojnie. Uderze-
nie rózgi wywołuje siniec, uderzenie języ-
ka łamie kości. Wielu padło od ostrza
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miecza, ale nie tylu co od języka. Szczę-
śliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie
doświadczył jego złości” (Syr 28, 13-19).
A więc ten, kto dopuszcza się oszczerstwa
nierzadko kieruje się poczuciem zemsty,
nienawiścią lub niewdzięcznością. Osz-
czerca popełnia na raz dwa grzechy:
kłamstwo i niszczenie dobrej sławy bli-
źniego. Szczególnie okrutnym sposobem
oczerniania jest łączenie ich z żartami
i dowcipnymi anegdotkami oraz rozpow-
szechnianie ich. Podobnie wielkim złem
jest oszczerstwo wobec osoby duchow-
nej np. proboszcza parafii. Rozpowsze-
chnione informacje powodują niechęć
do duszpasterza, niszcząc jego autorytet
nauczyciela wiary, zniechęcają do sakra-
mentów, a szczególnie do spowiedzi św.
Skłócają wspólnotę parafii, powodują os-
łabienie wiary wśród parafian, a także
zniechęcają samego kapłana do pracy
duszpasterskiej ! Zło oszczerstwa rzuco-
nego na duszpasterza jest ogromnym
grzechem! Bądźmy tu bardzo roztropni…
Nawet powtarzanie prawdziwych nega-
tywnych informacji o duszpasterzu może
namnożyć wiele zła! A co jeśli takie in-
formacje powtarzają rodzice wobec
swoich dzieci? Zabijają wiarę i miłość
do Kościoła w małych dzieciach! Przera-
żający grzech zgorszenia! Podobnie kiedy
rodzice podkopują w oczach dzieci auto-
rytet nauczycieli, wychowawców…

W Księdze Psalmów czytamy: „ Jego
słowa łagodniejsze niż olej, a są to obna-
żone miecze” (Ps 55, 22). „ Kto skrycie
uwłacza bliźniemu – takiego usunę. Kto
oczy ma pyszne i serce nadęte – tego nie
ścierpię” (Ps 101, 5). W innym miejscu
Psalmista porównuje oszczerstwo do uką-
szenia węża: „Wybaw mnie, Panie, (… ) od
tych, którzy w sercu knują złe zamiary, ka-
żdego dnia wzniecają spory. Ostre jak
u węża ich języki, a jad żmijowy pod ich
wargami” (Ps 140, 2-4). Św. Jakub nawo-
łuje: „Bracia, nie oczerniajcie jeden dru-
giego! Kto oczernia brata swego lub osą-
dza go, uwłacza Prawu i osądza Prawo”
(Jk 4,11 ). Oczernianie kogoś przed wła-
dzą nazywamy natomiast FAŁSZY-
WYM OSKARŻENIEM. Spotkało to Je-
zusa i w ostateczności został skazany
na śmierć. Fałszywe oskarżenie może
skończyć się dla kogoś długoletnim wię-
zieniem. Skutki fałszywego oskarżenia
są więc nieprzewidywalne. Przykładem
jest również oskarżenie świątobliwej Zu-
zanny o cudzołóstwo przez dwóch star-

ców, o czym czytamy w Księdze Daniela
(Dn 13). Oszczerstwo podpada pod Piąte
Przykazanie Dekalogu: „Nie zabijaj”. Sło-
wem można zranić, a nawet zabić czło-
wieka!

Spójrzmy teraz na grzechy PODEJ-
RZLIWOŚCI i OSĄDÓW. Zachodzi
on wtedy, gdy bez żadnej rozumnej
przyczyny myślimy źle lub mówimy
o bliźnim. „Co prawda, posądzanie w
myśli jest grzechem mniejszym niż obmo-
wa, ale złośliwa myśl zawsze będzie tru-
cizną wewnętrzną.” – św. J.M. Vianney.
Przed pochopnymi osądami przestrzegał
nas Pan Jezus: „ Nie sądźcie, abyście nie
byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzi-
cie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy
mierzycie, wam odmierzą. Czemu to wi-
dzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym oku?”
(Mt 7, 1-3). Znamy również scenę z kobie-
tą cudzołożną i słowa Jezusa: „ Kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci
w nią kamień” (J 8,7) . Niejeden z tych,
który trzymał kamień miał większe grze-
chy od tej cudzołożnicy. Podobnie pyszny
faryzeusz w świątyni uważał celnika, sto-
jącego z tyłu świątyni, za grzesznika, a je-
dnak mylił się bardzo (por. Łk 18). Trzej
przyjaciele Hioba bezpodstawnie uważali
go za bezbożnika, kiedy widzieli jego
cierpienia (Hi 5). A ile razy my osądzamy
bliźniego? Św. Anzelm mówił, że lepiej
jest pomylić się, sądząc dobrze o złych,
niż sądzić źle o dobrych. Św. Jakub uczy
nas: „ Jeden jest Prawodawca i Sędzia,
w którego mocy jest zbawić lub potępić.
A ty kimże jesteś, byś osądzał bliźniego?”
(Jk 4, 12). Osądzając bliźniego przejmu-
jemy rolę samego Boga! A z doświad-
czenia wiemy, że im więcej ktoś ma błę-
dów, tym więcej błędów wyszukuje u in-
nych. Św. Franciszek Salezy poucza nas,
że na każdą sprawę możemy spojrzeć
z różnych punktów widzenia. Człowiek
szlachetny wybiera zawsze najkorzystnie-
jsze spojrzenie, a charakter zajadły – naj-
gorsze. Osądy więc są świadectwem
o nas samych. Stąd zostawmy wszelkie
sądy sprawiedliwemu Bogu! Zajmijmy się
natomiast pracą nad sobą, nad naszym
osobistym uświęceniem. To przyniesie
nam wewnętrzny spokój i radość! A zau-
fanie do innych zrodzi z ich strony zau-
fanie do nas. Pamiętajmy również o tym,
że grzesznik zawsze może z dnia na dzień
nawrócić się, a nawet stać się świętym.
Nie wolno nam więc nikogo przekreślać,

bo i sami upadamy nie raz i potrzebujemy
Bożego Miłosierdzia.

Wyjątkiem od tego jest sytuacja,
kiedy oceniamy np. swoich podopiecz-
nych. Zadaniem rodzica jest ocenić za-
chowanie dziecka, podobnie wychowaw-
cy. Obowiązkiem formatorów w semina-
rium jest oceniać kleryków, a przede
wszystkim ich zdatność do kapłaństwa.
Czynione jest to jednak z miłości do pod-
opiecznego i dla jego dobra, dla jego po-
prawy. Jest wykonywaniem powierzonego
zadania. Podobnie mamy prawo, a nawet
obowiązek osądzać władzę, która nami
rządzi. Pan Jezus podał również pewne
etapy załatwienia spraw, kiedy przewinie-
nie bliźniego jest poważne: „ Jeśli brat
twój zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozys-
kasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch,
żeby na słowie dwóch albo trzech świad-
ków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych
nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli na-
wet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie
jak celnik i poganin” (Mt 18, 15-17).
To jest droga, która bliźniemu może po-
móc. Miejmy więc odwagę załatwiania
spraw twarzą w twarz. A samo osądzanie
w myśli czy w słowie nic bliźniemu nie
pomoże. Ta wada nierzadko łączy się
z KRYTYKANCTWEM i NADMIER-
NYM CIĄGŁYM NARZEKANIEM.

Cdn.
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W pośpiechu niezgrabnie przeszuku-
ję torebkę. Pomadka, portfel, chusteczki,
różaniec, tuzin długopisów, kluczyki
od samochodu, plik skasowanych bile-
tów.. . Jest! Nawet nie zapinam torebki.
Szybkie wybieranie. Dzwoni do: Mamu-
nia.
– Halo, Mama! Gdzie jesteś? Już cze-
kasz? Będę za pięć minut.

Przyspieszam kroku i po kilku chwi-
lach wchodzę do kawiarni, gdzie przy sto-
liku siedzi moja Mama – drobna, zamy-
ślona brunetka. Przez głowę przemyka mi
myśl, że zdecydowanie zbyt rzadko się
widujemy. Ciepły uścisk, siadam i zama-
wiam podwójne espresso z mlekiem. Pi-
jemy kawę, rozmawiamy o pracy, spo-
tkanych znajomych, zakupach, planach
na nadchodzące święta, czyli o wszystkim
i o niczym. Rozumiemy się w pół słowa
i chyba właśnie to wyzwala we mnie to
miłe, może trochę pyszne uczucie, że
mam taką Mamę…

Z tego chwilowego zamyślenia nieo-
czekiwanie wyrywa mnie pytanie:
– Jakie są Twoje tegoroczne postano-
wienia adwentowe? Masz w ogóle jakieś?

W jednej chwili przyjemna atmosfera
luźnej rozmowy gdzieś uciekła. Ja, doro-
sła, samodzielna, mężatka stałam się
na powrót zbuntowaną i nadwrażliwą na-
stolatką.
– Co to za pytanie? Oczywiście, że mam!
–odburknęłam.

– Tak? To świetnie. Szybko mów jakie –
nie ustępowała Mama.

No i stało się. Totalnie zabiła mi ćwie-
ka tym pytaniem. Wywody na temat Ad-
wentu – czasu radosnego oczekiwania
na narodzenie Pana – nic tu nie pomogą.
Jak tu się przyznać, że nie znalazłam cho-
ćby chwilki, by pomyśleć o moim życiu
w tym najważniejszym duchowym wy-
miarze? Mama zdążyła się zorientować,
że, pochłonięta obowiązkami domowymi
i pracą, nie pochyliłam się nad tym, co
najważniejsze… Nie musiała nic mówić.
Nie mam wyjścia, musiałam się przyznać.
– Mamo.. . zupełnie zapomniałam o tych
postanowieniach – speszona odwróciłam
wzrok.
– Wiesz, błądzić jest rzeczą ludzką, ale
najważniejsze jest zupełnie co innego.
– Co? – zapytałam.
– To, co właściwie myślisz o postano-
wieniach adwentowych. Czy uważasz, że
w ogóle warto je podejmować w naszych
czasach, przepełnionych gonitwą za do-
brami materialnymi? W czasach, gdy kon-
sumpcjonizm zabija prawdziwe, jedyne,
religijne wartości Bożego Narodzenia
i czasu przygotowań do tych świąt?
– Wiesz, Mamo, wydaje mi się – a wła-
ściwie jestem tego pewna – że wypeł-
nianie postanowień adwentowych może
nadać lub nawet zmienić sens naszego ży-
cia. Jedyny problem polega na wybraniu
odpowiednich, wartościowych zamierzeń

i pełnej świadomości swoich intencji. Nie
powinniśmy skupiać się na błahych spra-
wach. Takie postępowanie do niczego nie
prowadzi. No, może jedynie do zaspoko-
jenia swoich najniższych, egoistycznych
potrzeb. – Ostre słowa. Dostrzegam
w nich nutkę fundamentalizmu. A może
warto spojrzeć na własne życie trochę
prościej? I właśnie w codzienności po-
szukać natchnienia? Proste, niedrogie da-
nie z niewielu składników bardzo często
okazuje się być smaczniejsze niż to dro-
gie i wyrafinowane.. .
Rozmowę przerwał nam dźwięk komórki.
Dzwoniła Babcia.
– Halo? Babcia? No cześć! Co u Ciebie?
Nie odzywam się? Wiesz… praca, obo-
wiązki, brakuje na wszystko czasu. W so-
botę? Nie, nie mogę… Czekaj! Poczekaj
sekundkę. Może wpadnę do Ciebie jutro?
Tak, odbiorę Ci płaszcz z pralni. I wiesz
co? Może w weekend wybierzemy się
całą rodziną do Lichenia? Zgadzasz się?
To świetnie! Mama też chętnie pojedzie.
I zaraz zadzwonię do Kamila. Wszyscy
pojedziemy. To do jutra. Buziaki.
Mama spojrzała na mnie zdziwiona
i stwierdziła:
– Widzę, że ekspresowo zaczynasz wy-
pełniać swoje adwentowe postanowienie.

Opr. Weronika W.

Biblijne zamyślenie.
Jednym z szokujących sformułowań,

w którym Jezus Chrystus zawarł całą ory-
ginalność swojej Ewangelii i chrześcijań-
stwa, jest ten fragment z Kazania na Gó-
rze, który mówi: Słyszeliście, że powie-
dziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja
wam powiadam: Nie opierajcie się złu.
U jednych słowa te wywołają niezrozu-
mienie i sprzeciw, inni wzruszą ramio-
nami nad nim, zignorują je i będą sobie
dalej spokojnie żyć, praktykując chrześci-
jaństwo nie to Jezusowe - ale jakieś inne,
swoje własne, skrojone na miarę swojej
przeciętności i swojego tzw. zdrowego
rozsądku. Jezus wiedział, że tak będzie,

dlatego dodał do tej zasady swoje objaś-
nienie w postaci czterech przykładów,
które ją ilustrują:
-Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek,
nadstaw mu i drugi (Mt 5,39).
-Temu, kto chce prawować się z tobą
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz (Mt
5,40).
-Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące
-Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopo-
minaj się zwrotu od tego, który bierze
twoje. . . Jeżeli pożyczek udzielacie tym,
od których spodziewacie się zwrotu, cóż
w tym nadzwyczajnego!? (por. Łk 6, 30.

34).
Można zadać pytanie – czy na pod-

stawie tych słów nie mam prawa się bro-
nić? Mam dać się zastraszać, gdy ktoś
próbuje się nade mną pastwić psychicznie
lub fizycznie, mam pożyczać i nie chcieć
zwrotu pieniędzy? Najchętniej byśmy
o tych słowach Jezusa zapomnieli – bo
musielibyśmy zmienić i przewartościo-
wać całe swoje życie i nasze upodobanie
do stawiania na swoim, obrony wszys-
tkich swych praw, musielibyśmy zrezy-
gnować z walki w sądach, wypuścić zło-
dzieja, który zabiera nam nasz dobytek,
czy też pozwolić na to by nas ktoś bił?



Te właśnie i podobne pytania stawiają
nam największy opór w przyjęciu tych
słów Jezusa.

Czy należy je traktować jako rzeczy-
wistość, czy też traktować je tylko jako
metaforę idealnego świata, który nie je-
steśmy w stanie stworzyć? Sądzę że i je-
dno i drugie. Zobaczmy na jaki piękny
gest zdobyłby się ktoś kto pożyczył bie-
dnej sąsiadce pieniądze, a widząc, że nie
ma z czego oddać, anulować jej ten dług
zamiast ją nachodzić i straszyć. Gdy po-
magamy komuś starszemu np. w niesieniu
zakupów może warto by zamiast umówio-
nego niesienia ich do domu wnieść je ta-
kże na piętro? Chodzi o to by zrobić coś
więcej niż się od nas wymaga, czegoś
więcej niż normalny człowiek, czegoś
więcej niż tylko oczekiwanego zachowa-
nia. Bo czym różniłby się chrześcijanin
od człowieka niewierzącego, gdyby
po prostu zawsze drugiemu oddał w za-
mian za cios, robił komuś źle pod wpły-
wem zemsty, domagał się zwrotu pienię-
dzy z odsetkami, szukał ciągle swoich
praw w sądzie. Czym byśmy się różnili
od innych? No właśnie niczym, a ucznio-
wie Chrystusa nie mają być mściwi i pełni
zemsty.

Zobaczmy jaka byłaby reakcja nasze-
go sąsiada, z którym mamy złe kontakty
gdyby pewnego razu zamiast srogiej miny
zobaczył nasz uśmiech lub słowa „dzień
dobry”? Czy jego postawa do nas, może
dotychczas pełna zemsty i złośliwości nie
dała mu do myślenia, że może nie jes-
teśmy aż tak źli i niegodni życzliwości.
Gdy staramy się pokonać ten silny opór
przed tego typu zachowaniami, by zrobić
ten pierwszy krok ku ludziom, których nie
lubimy, często mamy wątpliwości, czy
oby nie wyjdziemy na słabeuszy, na ludzi
którzy się poddali, czy oby nie za bardzo
się uniżymy i damy za wygraną wobec
nich. Jednak tak naprawdę wygrana może
być po Twojej stronie – bo taki gest
wskazuje na odwagę, odpowiedzialność,

a przede wszystkim zbija z tropu naszego
„przeciwnika” dając szansę na powolne
zażegnanie konfliktu.

Człowiek najczęściej spodziewa się
ataku ze strony swoich oponentów, a gdy
zamiast tego dostanie coś zupełnie prze-
ciwnego – po prostu ludzką życzliwość
może być bardzo zdziwiony, ale to tylko
działa na nasze dobro i duchową wygraną,
takiej jakiej oczekuje od nas Jezus. Tym
powodem dla, którego powinniśmy tak
właśnie czynić jest Jezus - „Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie
je” – mówi nasz Pan. Kto się uniży, za-
prze samego siebie, wyciągnie rękę
na zgodę do drugiego – ten jest prawdzi-
wie uczniem Chrystusa, którego On nie
wyrzeknie się przed swoim Ojcem w nie-
bie. To ten właśnie traci swe życie dla Je-
zusa i to ten właśnie je znajdzie w czasie
sądu ostatecznego.

Odkąd przyszedł Jezus nie obowią-
zuje już zasada Oko za oko, ząb za ząb.
Zamiast tego obowiązuje zasada: zero ze-
msty, nie szukania tylko swego i robienie
na rzecz bliźniego więcej niż tylko muszę.
Jezus wymaga od nas wysiłku duchowego
– bo te postulaty to nic innego jak walka
ze swoimi przekonaniami, pierwotnymi

instynktami, które podsycają chęć odwe-
tu, udowodnienia innym, że mają czuć się
gorsi. Mamy się dzielić z innymi tym, co
mamy nie tylko w nadmiarze, ale także
wszystkim innym. Jak dobrze opisują
to relacje o biednych ludziach, którzy mi-
mo swej własnej biedy umieją podzielić
się z jeszcze biedniejszymi.

To wszystko wygląda bardzo ładnie
teoretycznie. Gdy postaramy się wprowa-
dzić w życie to co mówi od nas Jezus
pojawią się trudności, opór i zapewne też
sprzeciw – bo przecież nasze potrzeby,
duma, pewność siebie muszą być zawsze
na pierwszymi miejscu. To nasze potrze-
by, a nie bieda sąsiada są na pierwszym
miejscu. Tacy niestety jesteśmy – ale tak
jak mówi Jezus trzeba się zaprzeć samego
siebie, wziąć swój krzyż, Jego słowa do
serca i Go naśladować. Tylko tyle i aż
tyle. Tak zyskamy życie od Jezusa – pa-
miętajmy, że brama do życia wiecznego
jest wąska - jak sam mówi, a dostaną się
przez nią tylko Ci, którzy potraktują Je-
zusa i miłość do bliźniego na poważnie.

x. T.K
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Rzucam perły przed wieprze

>>

„Nie dawajcie psom tego, co święte,
i nie rzucajcie pereł swoich przed świnie,
by ich nie podeptały nogami swymi i ob-
róciwszy się, nie rozszarpały was.”

Te słowa brzmią bardzo ostro, ponie-
waż tak bylibyśmy skłonni myśleć, że Je-
zus jakichś ludzi oskarża o to, że są psami
lub wieprzami. Wielokrotnie zastanawia-
łem się czy Jezus, który jawi się nam jako

miłosierny Pan mógłby tak obraźliwie ko-
goś konkretnego nazwać psem lub świnią.
Przecież nawet my staramy się tak nikogo
nie nazywać, nawet jeśli swym zachowa-
niem mógłby nas do tego sprowokować.

W ciągu wieków ludzie kościoła ró-
żnie próbowali interpretować kogo Jezus
mógł mieć na myśli mówiąc o psach
i świniach. Święty Jan Chryzostom mówi

na przykład, że psy to są ci, którzy zwal-
czają prawdę, natomiast wieprze to są ci,
którzy pogardzają prawdą. Ciekawie para-
frazuje te słowa także O. Wojciech Jędrze-
jewski OP, który pisze „W każdym z nas,
i w spotykanych ludziach potrafi zadomo-
wić się właśnie taki pies, który kąsa, który
nie chce słuchać prawdy, który nie chce
słuchać - dlatego ją zwalcza. Nie chce
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słuchać prawdy o sobie, nie chce słuchać
innego opisu rzeczywistości, sytuacji niż
jego własna, ponieważ to jest mu niewy-
godne. I w każdym z nas mieszka wie-
przek, który pogardza prawdą, który daje
jej ochłapy swojego czasu. Pewną formą
pogardy na przykład, pogardy wobec pra-
wdy objawionej jest poczucie, że: ja już
wszystko wiem, ja już nie potrzebuję
z pokorą przychodzić i uczyć się na nowo
Ewangelii, uczyć się tego wszystkiego,
co Bóg ma do powiedzenia - o mnie,
o świecie, o Nim samym. To ostrzeżenie
próbujmy potraktować nie jako ostrzeże-
nie przed innymi osobami, ale w sobie
sprawdzajmy, czy nie pojawia się pies ką-
sający wszystkich, którzy próbują mówić
mi prawdę i czy we mnie nie pojawia się
wieprzek, który gardzi prawdą, który nie
chce jej szukać, który nie widzi jej piękna
i wartości i woli niekiedy być przywią-
zany do swojego małego korytka, do swo-
jego małego światka, swoich mniemań
i nie pragnie już być wyprowadzony

na światło - na światło prawdy, która
wciąż się objawia”

Co natomiast miał na myśli Jezus
używając słowa „święte”, czym jest owo
święte, którego nie mamy dawać ludziom
którzy są tego niegodni, jak świnie ską-
pane w błocie grzechu, z którego nie chcą
wyjść? Czy chodzi o to by nie głosić sło-
wa Ewangelii tym, którzy nie chcą jego
słuchać, lub swym gardzą wręcz Bogiem?
Sądzę, że nie, bowiem Jezus szedł z E-
wangelią głównie do grzeszników, co spo-
tykało się z pogardą dla niego przez fa-
ryzeuszów. Słowo boże ma zawsze moc
przemienić sumienia, więc każda próba
jego głoszenia jest ze wszech miar poży-
teczna. Ciekawego kierunku poszukiwań
nadaje jedno z najstarszych pism chrześci-
jańskich „Didache” powstałe wkrótce
po spisaniu Ewangelii – stwierdza ono
bowiem „Niech nikt nie je ani nie pije
z waszej Wieczerzy Pańskiej oprócz tych,
co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż
to właśnie miał Pan na myśli mówiąc:

"Nie dawajcie psom tego, co święte". Je-
dnym słowem chodzić tu może o sakra-
menty święte, o dary Boga, które Kościół
pragnie rozdysponowywać pomiędzy wie-
rzących. I tu ważna uwaga. Święte rzeczy
należą się od Jezusa, a dalej od Kościoła
tym którzy tego chcą, którzy swoją wy-
raźną postawą pokazują, że są tego godni.
Popatrzmy więc na udzielanie sakramen-
tów świętych poprzez ten pryzmat, a na-
stępnie niech nie dziwią nas głosy obu-
rzenia ludu, że ksiądz z takiego a takiego
powodu nie chciał udzielić chrztu, bierz-
mowania lub innego sakramentu. Sakra-
menty są święte i tak należy je przyjmo-
wać, zresztą jak wszystko co daje nam
Jezus poprzez Kościół. Zobaczmy w trak-
cie rachunku sumienia czy zawsze przyj-
mujemy to co święte z przygotowaniem
i odpowiednim nastawieniem.

x. J. W.

Prawdziwi przyjaciele
1 .Kto znajduje przyjaciela, znajduje
skarb.

Wielu ludzi skarży się na swoich
przyjaciół, że nie są w pełni szczerzy, bez-
interesowni, że nie ma ich, kiedy tego po-
trzebujemy. Prawdziwi przyjaciele i praw-
dziwe przyjaźnie są niezmiernie rzadkie:
zwykle zaprzyjaźniamy się na pewien
czas, potem wynikają jakieś spory albo
po prostu nasze drogi się rozchodzą.

Każdy, kto się żali na swych przyja-
ciół, powinien jednak zrobić rachunek su-
mienia, by zobaczyć, czy on sam zacho-
wuje się jak prawdziwy przyjaciel.

Ten, kto chce być prawdziwym przy-
jacielem, musi przede wszystkim pozo-
stawać w stałym kontakcie z drugą osobą.
Nie znaczy to wcale, że musi stać się jej
cieniem i swoją osobą przytłaczać ją,
urządzając sceny zazdrości, gdy przyjaciel
spotyka się z kimś i komuś się zwierza.
Jednak, jeśli nie wiemy, o czym myśli
druga osoba, co robi, jakie są jej marzenia
i troski, nie uczestniczymy w jej sukce-
sach i porażkach, jakimi przyjaciółmi je-
steśmy?

Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się z kimś,
zacznij telefonować do niego, wysyłać
sms-y, wychodzić razem na spacer; graj-
cie razem w piłkę, wyjeżdżajcie na wycie-

czki rowerowe, szukajcie razem nowej
szkoły: jednym słowem, szczerze rozma-
wiajcie ze sobą, kontaktujcie się, nie bój-
cie się manifestować waszej przyjaźni,
szczególnie w chwilach trudnych. Łatwo
jest być razem, gdy chodzi o dzielenie się
tortem urodzinowym, trudniej , gdy poja-
wią się poważne problemy w rodzinnie
albo jak choruję się na odrę.

Przyjacielowi trzeba mówić o włas-
nych myślach i uczuciach, ale równie wa-
żną sprawą, jest słuchanie zwierzeń blis-
kiej osoby. Gdy ktoś mówi do ciebie, nie
spiesz się z odpowiedzią, staraj się go zro-
zumieć, a nie osądzaj od razu. Nie ozna-
cza to fałszu czy hipokryzji; szczerość jest
jednym z zasadniczym składników przy-
jaźni. Przyjacielowi możesz powiedzieć
wszystko, ale grzecznie i we właściwy
sposób.

Dialog staje się koniecznością, by uni-
kać nieporozumień. W przypadku, gdy są-
dzisz, że przyjaciel nie zachowuje się wo-
bec ciebie właściwie, poproś go o wyjaś-
nienia. Wiele przyjaźni kończy się, gdyż
"on powiedział, że ona powiedziała. . ."
i powstają bezpodstawne uprzedzenia.

2. Życie w grupie.
Życie w grupie (szkolni koledzy, dru-

żyna sportowa, przyjaciele z sobotniego
wieczoru, "ci z podwórka". . .) nie jest ła-
twe. Wymagana jest chęć dostosowania
się, czasami duża doza dyplomacji.

Sprawą trudną jest zachowywanie się
jak dobry przyjaciel wszystkich w grupie:
pomóc tu mogą jedynie dobre maniery.
Grupa będzie prosperować dobrze (i dłu-
go), jeśli nikt nie poczuje się odizolo-
wany. Staraj się więc, na ile to możliwe,
być osobą łączącą a nie dzielącą członków
z grupy, (choć obmawianie innych za ple-
cami, buntowanie jednego przeciwko dru-
giemu, tworzenie podgrup jest o wiele ła-
twiejsze), szanuj opinie i zdania wszys-
tkich, zachęcaj do okazywania sobie na-



wzajem szacunku.
Uważaj przyjaźń za wartość najwię-

kszą: dla niej pomniejszaj problemy i nie-
zgodności; jeśli zauważysz coś nie właś-
ciwego, mów o tym otwarcie, szczerze
(nieporozumienia i dwuznaczności zatru-
wają atmosferę), pielęgnuj wzajemny sza-
cunek pomiędzy członkami grupy (rów-
nież wtedy, gdy nie jest możliwa sym-
patia).

Bądź obecny, gdy można razem się
zabawić, ale także wtedy, gdy trzeba
wspólnie popracować albo dzielić czyjeś
cierpienie i ból: takie sytuacje scalają gru-
pę jeszcze bardziej . Staraj się, by grupa
nigdy nie stała się "sektą" zamkniętą dla
reszty świata: w przeciwnym razie prę-
dzej czy później zabraknie wam "tlenu"
i podusicie się.

Jeśli to ty wprowadzasz nowego
członka do grupy, musisz go przedstawić,
starając się o to, bym od razu poczuł się
dobrze. Nie zapominaj potem o nim, sta-

raj się włączyć go do rozmowy, do "ta-
jemnic", jakie posiada każda grupa. W ten
sposób staniesz się dla niego prawdziwym
przyjacielem.

3.Portret osoby, która "nie jest przyjacie-
lem."
1 ) Nie traci okazji, by posiać kąkol po-
między swymi przyjaciółmi: rozsiewa
plotki, wymyśla nieistniejące złośliwości
i oszczerstwa. Gdy pozna jakiś sekret, na-
tychmiast rozgłasza go na prawo i lewo,
ozdabiając go dodatkowo jakimiś nieprzy-
jemnymi szczegółami. A jeśli prawda zo-
staje odkryta, ten zaprzecza wszystkiemu
albo kłamie.
2) Wtrąca się często do spraw innych
osób, ale nie otwiera się przed nikim; wła-
sne uczucia zachowuje dla siebie i ograni-
cza się do udawania, w zależności
od chwili. Nigdy nie zajmuje własnego
stanowiska, ale uzależnia je od opinii wię-
kszości.

3) Zapomina (albo udaje, że zapomina)
o urodzinach i imieninach innych, za wy-
jątkiem własnych. Jeśli coś urządza, to je-
dynie po to, by otrzymać prezenty. Nie-
chętnie dzieli się z innymi, ale stara się
wyłudzić coś dla siebie. Nigdy nie robi
pierwszego kroku; jeśli ty się nie odez-
wiesz, sam nie zatelefonuje.
4) Udaje, że jest biedną, osamotnioną
ofiarą (i gdyby tak było, nie należałoby
się temu dziwić! ).

"Wierny bowiem przyjaciel potężną obro-
ną, kto go znalazł, SKARB znalazł.
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty,
ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znajdą go bojący się Pana. " (Syr 6,1 4-16)

Opr. x. T.K.

Podręcznik dobrego wychowania
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Istnieje szereg miejsc, w których na-
leży zachowywać się bardzo dyskretnie,
by nie przeszkadzać innym osobom, które
w tym samym miejscu oglądają jakiś
spektakl (np. w kinie), albo prowadzą
aktywność wymagającą dużej koncentra-
cj i (np. w bibliotece). Milczenie jest tu nie
tylko formą uprzejmości, ale nieodzow-
nym elementem, pomagającym nam
w korzystaniu z tego, co dane miejsce
nam oferuje.

W kinie.
1 ) Przyjdź na czas, zanim rozpocznie się
seans. Nie ma nic gorszego jak wejść
po ciemku, szukając miejsca, zmuszając
do wstawania cały rząd osób, słusznie
niezadowolonych.
2) Abyś mógł dotrzeć do swego miejsca,
zdarza się, że niektóre osoby muszą
wstać, więc najpierw przeproś je, a potem
podziękuj im (przeproś nie tylko pierwszą
osobę, ale wszystkie, którym przeszka-
dzałeś). W każdym razie, nie przechodź
obok nich obojętnie, depcząc im po no-
gach. Natomiast, gdy ciebie ktoś poprosi,
by mógł przejść, nie okazuj zniecierpli-
wienia, ale wstań i obróć kolana w kie-
runku przejścia.
3) Nie zajmuj miejsc obok siebie, umie-

szczając tam kurtki i torby (chyba że sala
jest prawie pusta). Nie wyciągaj też nóg
i nie poszturchuj stóp osób siedzących
przed tobą. Nie wolno też ustawicznie po-
ruszać się, zmuszając osoby siedzące z ty-
łu do zmiany pozycji, by mogły lepiej wi-
dzieć. Nie opierajmy się o krzesło umie-
szczone przed nami, aby nie przeszkadzać
osobie, która na nim siedzi.
4) W oczekiwaniu na rozpoczęcie filmu
można rozmawiać, pozdrawiać znajo-
mych, ale nie natężając głosu. W przeciw-
nym razie sala będzie przypominać targo-
wisko.
5) W czasie wyświetlania filmu staraj się
być cicho: nie otwieraj szeleszczących to-
rebek, a jeśli musisz powiedzieć coś oso-
bie siedzącej obok, zrób to po cichu.
6) Nie rozmawiaj szeptem z sąsiadem, nie
komentuj , nie pytaj o wyjaśnienia, a prze-
de wszystkim, jeśli znasz zakończenie
filmu, nie popisuj się tym, zdradzając je
osobom, które czekają, by dopiero obej-
rzeć film.
7) W kinie możesz zjeść coś i wypić: trze-
ba to jednak zrobić po cichu, a ewentu-
alne odpadki należy zebrać do woreczka.
8) Jeśli oglądasz komedię, jest oczywiste,
że możesz się śmiać, ale zrób to tak, by
nie zagłuszać wypowiedzi aktorów.

9) Jeśli wokół ciebie siedzą osoby zacho-
wujące się głośno, unikaj kłótni. Wów-
czas nikt nie zdoła zrozumieć filmu. Spró-
buj uprzejmie poprosić o ciszę, a jeśli nie
uzyskasz jej , spróbuj zmienić miejsce.

W teatrze, w operze, na koncercie mu-
zyki klasycznej .

Większość wskazówek na temat za-
chowania się w kinie, dotyczy również
przedstawień teatralnych, operowych
i koncertów muzyki klasycznej .

Publiczność, która przychodzi do te-
atru, do opery czy na koncert, zachowuje
się bardziej kulturalnie od tej , spotykanej
w kinie (niestety, oznacza to, że kultura
nadal jest zarezerwowana dla nielicz-
nych). Pewne zachowania, które toleruje
się jeszcze w kinie, w tych miejscach
są nie do pomyślenia i mogłyby spowo-
dować konieczność opuszczenia sali.

Na koncert nie wolno się spóźnić.
Gdy już się rozpoczął, nikt nie może
wejść do sali. Podobnie, gdy chce się opu-
ścić salę przed końcem koncertu, należy
skorzystać z przerwy albo z chwili okla-
sków. To samo odnosi się do zamienienia
paru słów z sąsiadem.

Uważajcie też, aby nie zacząć klas-
kać pomiędzy częściami jakiegoś utworu.

Miejsca, w których obowiązuje milczenie.
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W ciszy słychać będzie tylko wasz a-
plauz. Jeśli nie jesteście znawcami, naśla-
dujcie zawsze to, co robią inni: oklaski
obowiązują przy wejściu dyrygenta albo
solisty oraz przy końcu wykonania. Cza-
sami zdarza się owacja na stojąco (z o-
krzykami: „Brawo!”, Bis! ”)

Takie zwyczaje, które mogłyby prze-
razić osoby nie przyzwyczajone do uczę-
szczania na koncerty, nie zależą ani od
charakteru dyrygenta, ani od surowości
miłośników muzyki klasycznej . Zależą je-
dynie od faktu, że przychodzimy na kon-
cert nie tyle po to, aby usłyszeć jakiś
utwór (zazwyczaj już go znają), ile po to,
by delektować się interpretacją tego dyry-
genta i wykonaniem orkiestry. Każdy
więc musi mieć możliwość wysłuchania
najmniejszych odcieni muzyki w ciszy.

Bardziej swobodny (ale zawsze raczej
poważny) klimat znajdziesz już w teatrze:
tu jest dopuszczalny spontaniczny śmiech
oraz oklaski przy otwartej kurtynie, ale
milczenie w czasie przedstawienia jest
nieodzowne do tego, aby móc wysłuchać
wszystkich kwestii aktorów. Starajcie się
więc nie wywoływać żadnego hałasu, ko-
rzystając również i tutaj z chwili oklas-
ków i przerw, by opuścić salę.

Pamiętajcie wreszcie, że ani przed, ani
w trakcie przedstawienia nie wolno jeść
popcornu i tym podobnych snaków, co
jest dopuszczalne w kinie. Jedynie w cza-
sie przerwy można udać się do tamtej-
szego baru, aby czegoś się napić i coś
zjeść.

Wmuzeum.
Muzeum – miejsce szczególnie „świę-

te” – jest owiane przysłowiową ciszą.
Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj
związane jest ono z przeszłością, umarłą
i pogrzebaną, a także ze znużeniem u-
czniów, zobowiązanych do jego zwie-
dzania.

Jeśli muzeum jest dobrze zorgani-
zowane, wyposażono je w tablice, środki
audiowizualne, instrumenty interaktywne.
Kipi życiem: egzystencją osób, które żyły
przed setkami i tysiącami lat i które dzięki
pracy wielu uczonych odżywają i docie-
rają do nas. Nie oznacza to, że muzeum
może być porównane z wesołym mia-
steczkiem, w którym młodsze i starsze
grupy przebiegają przez sale, jedząc, na-
wołując się głośno, śmiejąc się, pozosta-
wiając ślady na witrynach, uruchamiając
alarmy, wchodząc do miejsc zabronio-
nych.

Obowiązkiem wszystkich znajdują-
cych się w muzeum jest uszanowanie
tych, którzy chcą się tutaj czegoś nauczyć,
podziwiać eksponaty i znajdować powią-
zania między nimi: trudno, by mózg mógł
funkcjonować pośród chaosu.

Gdy zwiedza się jakieś muzeum, na-
leży respektować ewentualny zakaz foto-
grafowania i filmowania: pewne środki
ostrożności służą do zapewnienia dobrej
konserwacji wystawionych dzieł i to po-
winno stać się pragnieniem osób zaintere-
sowanych przeszłością.

Miejsca, w których dozwolony jest
gwar.

Obok miejsc, w których obowiązuje
milczenie, na szczęście, istnieją też takie,
w których gwar jest dopuszczalny, a nie-
kiedy nawet upragniony: ewentualna cisza
byłaby tam wręcz niemiła.

Wśród różnych, pełnych gwaru miejsc
istnieje jednak pewna gradacja. Ważne
jest, by ją uznać i uszanować (np. nie
krzyczeć, gdy pojawia się uwielbiany
przez was idol, oczekujący w kolejce
do kasy supermarketu). W tym wypadku
należy nie tylko zaprezentować dobre ma-
niery, ale dać dowód inteligencji.

Na koncercie rockowym.
Na antypodach muzyki klasycznej

znajduje się koncert rockowy. Również
i w tym wypadku osoby, które chcą
go posłuchać, znają bardzo dobrze u-
twory, które będą wykonane, ale tym,
co najbardziej się liczy na tego typu kon-
certach, jest fakt uczestnictwa, możność
zobaczenia idola, zaśpiewania razem,
wzięcia udziału w prawdziwej , wspólnej
zabawie. A więc, wszystko, ale nie cisza!
Im głośniej się śpiewa, im głośniej się
krzyczy rytmicznie, im więcej hałasu, tym
bardziej koncert staje się niezapomniany.
Nie oznacza to jednak, że w jego trakcie
musi panować anarchia.
1 ) W oczekiwaniu na wejście nie należy
się tłoczyć, bo można zostać unierucho-
mionym przez tłum, bez możliwości swo-
bodnego oddechu. Nie wolno popychać
się, boksować, ignorować służb porząd-
kowych, gdy zostają otwarte bramy wej-
ściowe. Dotyczy to również zachowania
na koniec koncertu.
2) Jeśli znajdujemy się na jakimś sta-
dionie i siedzimy na trawie, nie wolno
nam za wszelką cenę ogołocić jej , nie po-
zostawiając nawet źdźbła. Na koniec kon-
certu nie zostawiamy, zamiast zielonego

miejsca, góry puszek i wszelkiego rodzaju
opakowań.
3) Osoby, które znajdują się w pierwszych
rzędach, są z pewnością najbardziej gorą-
cymi kibicami. Niech siedzą. Jeśli będą
wstawać, zmuszą wszystkich siedzących
za nimi do stania, by mogli oni cokolwiek
zobaczyć.
4) Można tu pić i jeść, uważając jednak
na to, by nie pobrudzić osób siedzących
obok nas. Można krzyczeć, klaskać, ska-
kać, omdlewać z zachwytu, uważając jed-
nak, by nie popychać i nie uderzać sąsia-
dów, przysparzając im siniaków. Gdy jest
ciemno i gdy wszyscy pragną zrealizować
pokaz zapalniczek, każdy niech bacznie
uważa, by nie zapalić włosów czy blu-
zeczki sąsiadki.
5) Gdy koncert się kończy, nie należy wy-
rywać sobie włosów z głowy, przewracać
krzeseł, zapalać pojemników na śmieci,
ale trzeba spokojnie i cierpliwie czekać
na następny koncert.

Na dyskotece.
Poziom hałasu w dyskotece niewiele

odbiega od hałasu i gwaru na koncercie
rockowym. Uważana za miejsce spotkań
młodzieży, w rzeczywistości nie pozwala
na zamianę kilku słów i na wzajemne
poznanie się. Trzeba by uciec do poblis-
kiego baru, albo pójść na przechadzkę.
Dowolność w tych lokalach jest maksy-
malna: przychodzi się i wychodzi, kiedy
się chce, można tańczyć przez cały czas
albo podpierać ściany. Ubiór też jest do-
wolny (im bardziej ekstrawagancki, tym
lepiej). Listę tych dowolności można
by kontynuować.

Mogłoby się wydawać, że właśnie
w takich miejscach dobre maniery nie
obowiązują: nic bardziej fałszywego. Mo-
żna bawić się swobodnie, a równocześnie
być osobą uprzejmą i dobrze wychowaną,
Należy spróbować, by uwierzyć. Nie ma
potrzeby „przesadzać” za wszelką cenę:
to jest pierwsze z dobrych zachowań, naj-
ważniejsze, gdyż stosowane wobec siebie.

W supermarkecie.
W supermarkecie hałas może być

większy niż w tradycyjnym sklepie,
ale i tu należy przestrzegać pewnych
reguł.
1 ) Gdy już zaopatrzysz się w wózek, idąc
do wejścia supermarketu, nie uważaj się
za jedynego klienta. Zwracaj uwagę,
by nie spotkać się z autem wyjeżdżają-
cym. Wewnątrz nie zachowuj się tak,



Trudno mi odpowiadać na to pytanie
z tego względu, że sam jestem kapłanem
i nie chciałbym zostać odebranym nie-
skromnie. Ale w gruncie rzeczy nie boję
się takich pytań i odpowiem najpierw
jako człowiek, który w swojej rodzinie
wychowany zostałem do szacunku dla
osób duchownych i konsekrowanych.

Pozycja kapłana jest szczególna i wy-
jątkowa ze względu na porządek wiary,
porządek kultury ale też tradycji obycza-
ju.

Kapłan, ujmując ten problem w po-
rządku wiary, jest, jak mówi Sobór Wa-
tykański II, tym, który otrzymał Ducha
Świętego, upodobnił się do Chrystusa Ka-
płana, został naznaczony szczególnym
znamieniem, aby móc działać w imieniu
Chrystusa, tym, który jest narzędziem Je-
zusa Chrystusa, Jego sługą i współpra-
cownikiem stanu biskupiego (por. DK 2
i 12).

Osoby starsze zapewne pamiętają,

że przeszłości nawet ze względu na to, ca-
łowano kapłanów w rękę. Zdarza się
to zresztą i obecnie. Sam jako młody
ksiądz próbowałem kiedyś wyrwać rękę,
gdy całowała ją starsza kobieta. Powie-
działa ona wtedy coś, co zapamiętałem
na całe życie: „Przecież ja nie całuję księ-
dza w rękę jako Jana Kowalskiego tylko
jako kapłana”. Na myśl wtedy przyszła
mi nawet postawa biblijnej Marii, która
ze czcią całowała Jezusowi stopy.

W tradycji europejskiej , szczególnie
tradycji polskiej , kapłan zawsze był zali-
czany do wyższych warstw społecznych.
W małych gminach wiejskich do dziś mo-
żna usłyszeć stwierdzenie, że najważniej-
sze jest zdanie wójta i… księdza.

Należy jednak pamiętać, że kapłan
jest po prostu normalnym człowiekiem
i tak jak każdemu przysługuje mu oczy-
wisty szacunek. Obojętnie w jakich okoli-
cznościach spotkamy kapłana, czy to
w kościele, biurze parafialnym czy w ko-

lejce do kasy w supermarkecie to spo-
tykamy osobę.

Jedna uwaga na koniec. Zdarza się,
że osoby świeckie przechodzą na „ty”
z księżmi (zakonnikami, zakonnicami).
Pamiętajmy zawsze, że takie spoufalanie
się jest stosowne tylko w kontaktach bar-
dzo prywatnych. Nie jest to niczym złym,
jeśli obie strony to uzgadniają i stosują się
do powszechnego savoir vivre. Sam prze-
bywając już ponad rok w parafii mam taki
kontakt z niektórymi osobami, z którymi
często się spotykam na płaszczyźnie
współpracy.

W życiu towarzyskim w większym
gronie i w życiu zawodowym warto je-
dnak nadal stosować wszystkie oficjalne
formy. Ta zasada jest zresztą szersza i do-
tyczy praktycznie wszystkich osób, szcze-
gólnie osób utytułowanych i na stano-
wiskach.

x. Paweł

Ksiądz w życiu towarzyskim.
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jakbyś był na torze wyścigowym, najeż-
dżając na dzieci i na nogi ich opiekunów.
Traktuj wózek jako uzupełnienie twojej
osoby, nie pozostawiaj go byle gdzie, nie
zamieniaj go z innymi, należącymi do ko-
goś innego.
2) Nie bierz do ręki dziesięciu różnych
produktów i nie pozostawiaj ich byle
gdzie; każda rzecz, której nie umieściłeś
w wózku, powinna wrócić na swoje miej-
sce. To samo dotyczy odzieży, którą po-

stanowiłeś przymierzyć: gdyby wszyscy
pozostawiali części przymierzonej garde-
roby w kabinach, po pewnym czasie nie
byłoby możliwe wejście do nich.
3) Pamiętaj , że nie wolno próbować wys-
tawionych na sprzedaż owoców i to przed
ich kupieniem. Nie należy też otwierać
pudełek czy opakowań z odzieżą (aby
skontrolować wielkość, trzeba poszukać
już rozpakowanych towarów, przeznaczo-
nych właśnie dla ułatwienia klientowi wy-

boru).
4) Jeśli spotkasz kogoś znajomego, nie
zatrzymuj się pośrodku przejścia i nie blo-
kuj drogi innym. Przesuń wózek na bok
albo poszukaj odpowiedniego miejsca
na rozmowę.

Oprac. na podst. Książki Paola Desantii
„Podręcznik dobrego wychowania”.

U państwa Domisiów, którzy miesz-
kają w domku pod lasem, stał w kuchni
stary kredens. A w kredensie, na półe-
czkach, były różne naczynia kuchenne.

Na dolnej półce stały garnki, rondelki
i patelnie. Wyżej miski, talerze i kolorowe
miseczki. Nad nimi na półce stały drżące
szklanki z cieniutkiego szkła. A na naj-
wyższej półce tłoczyły się i potrącały usz-
kami kubeczki. W samym kąciku, za ku-
beczkami, mieszkała sobie delikatna fili-
żanka.
- Bardzo was proszę – mówiła cichutko
do kubeczków – nie rozpychajcie się tak,
bo obtłucze mi się złotko.

A kubeczki szeptały sobie z uszka

>>

O chińskiej fil iżance
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na uszko.
- Ona ma pozłacane uszko, pozłacane pra-
wdziwym złotem i na dodatek zloty szla-
czek na brzegu.

Filiżanki dawno już nikt nie używał,
bo była bardzo delikatna i bardzo porce-
lanowa. Na brzuszku miała wymalowane
cienkim pędzelkiem lecące żurawie i ko-
łyszące się sosny. Była naprawdę bardzo
piękna i nikt nie pamiętał skąd się wzięła
w starym kredensie.
- Skąd tu przywędrowałaś? – spytał kie-
dyś kubek w niebieskie groszki uważając
by nie potrącić filiżanki.
- Och, to długa i smutna historia – wes-
tchnęła filiżanka.
- Opowiedz, opowiedz nam o tym – pro-
siły wszystkie kubeczki.
- Nie wiem tylko czy nie zacznę płakać –
odparła smutna filiżanka.
- Będziemy cię pocieszać, tylko opowiedz
– prosiły kubeczki i nadstawiły uszka.

- Bardzo dawno temu, chyba sto lat albo
więcej . . . – zaczęła filiżanka.
- Och! – westchnęły kubeczki – aż sto lat!
- Daleko, daleko, w Chinach, zrobiono
mnie z chińskiej porcelany, a razem
ze mną moje siostry-filizanki. Było nas
razem sześć. Każdej z nas pomalowano
złotkiem uszka i brzeżek.
- Musiałyście pięknie wyglądać razem -
westchnął kubeczek w paski.
- A na dodatek - opowiadała dalej fili-
żanka - każdej z nas, na brzuszku, chiński
malarz namalował cieniutkim pędzelkiem
inny obrazek.
- Jaki obrazek, jaki obrazek? – zabrzę-
czały szklanki, które podsłuchiwały z cie-
kawości całą historię.
- Jedna miała namalowanego latającego
smoka, ale to właśnie ona stłukła się pier-
wsza – szepnęła zasmucona filiżanka –
druga, była jeszcze piękniejsza. Malarz
wymalował na niej lecące stado kaczek.

Ale ona obtrąciła sobie uszko i została
wyrzucona na śmietnik.
- To naprawdę bardzo smutna historia –
zamruczał czerwony kubek.
- No i mówiłam, że będę płakać – pochli-
pywała filiżanka – zostałam sama, jedna
z całego kompletu.
- Nie płacz – pocieszały ja kubeczki – o-
powiedz co stało się z innymi twoimi sio-
strzyczkami. Filiżanka z chińskiej porce-
lany westchnęła i już miała opowiadać da-
lej , gdy drzwi kredensu otworzyły się
i babcia Domisiowa złapała ją za uszko
i postawiła na stole.
- Zaparzę sobie dobrą, mocną, chińską
herbatę w mojej ulubionej filiżance – po-
wiedziała do siebie – dawno jej nie wi-
działam. A pamiętam, że gdy byłam jesz-
cze małą dziewczynką, w naszym domu
był cały komplet filiżanek z chińskiej por-
celany. Ciekawe co się z nimi stało?

POLECAMY ! Recenzja książki „Skandal Miłosierdzia”
Bóg przyszedł na świat zbawić, a nie
sądzić, czyli „Skandal Miłosierdzia” bp.
Grzegorza Rysia.

Książkę „Skandal Miłosierdzia” mo-
żna czytać, jako wspaniałą opowieść o ta-
jemnicy Bożego miłosierdzia, które
wbrew pozorom nie jest wyłącznie dome-
ną Nowego Testamentu, lecz towarzyszy
ludzkości już od stworzenia świata; moż-
na ją także traktować, jako duchowy po-
radnik, dający wskazówki jak dziś mamy
odpowiadać na łaskę miłosierdzia i w jaki
sposób realizować wezwanie Jezusa „Bą-
dźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest mi-
łosierny” (Łk.6,36); można do niej po-
dejść jak do podsumowania nauk o Bo-
żym miłosierdziu, które głosili ojcowie
kościoła, Św. Jan Paweł II, papież Bene-
dykt XVI, czy papież Franciszek; a je-
dnocześnie odnajdywać własną interpre-
tację zapisanych słów.

Wierność Boga do człowieka

Miłosierny Samarytanin, czyli stosu-
nek Stwórcy do poranionego stworzenia.

Na początku „przygody” ze „Skan-
dalem Miłosierdzia” uczestniczymy w bo-
lesnej historii opuszczonego człowieka,
który leży okaleczony na drodze i jest bli-
ski śmierci. Dowiadujemy się: Kim jest?
Gdzie podążał? Przez kogo został napad-

nięty? (Nawet poznajemy ich imiona).
Wkraczając w świat przeżyć bohatera

przypowieści, odkrywamy nieprzyjemną
prawdę. W jak podstępny i często niezau-
ważalny sposób, oprawcy, którzy zranili
przygodnego człowieka, potrafili wpłynąć
na jego zerwanie więzi z Bogiem. I jak ła-
two można dać się oszukać złu i popaść
w niedolę.

Na szczęście (jak wiemy) zjawia się
Miłosierny Samarytanin, który nie zosta-
wia nieszczęśnika na pastwę losu. Jednak,
dlaczego akurat właśnie Samarytanin
(z trzech przechodniów) okazuje się miło-
sierny? Biskup Grzegorz Ryś w swojej
książce nakreśla nam wewnętrzne moty-
wy wybawcy. Tym samym wyjaśniając,
tajemnicę miłości Boga do człowieka.
Nawet, gdy my się od Niego odwrócimy,
to On od nas nigdy się nie odwróci.

Ojciec i dwóch synów, czyli siła ro-
dzicielskiej miłości.

Rozdział drugi to z kolei przypo-
mnienie przypowieści o synu marnotraw-
nym. Od dawna przyzwyczailiśmy się,
że opowiada ona o niezwykłej relacj i wy-
rozumiałego ojca z niegodziwym i pozba-
wionym skrupułów synem – hulaką. Czę-
sto bywa tak, że ten dobry, wierny i od-
dany syn, nawet podczas naszych rozwa-
żań, spychany jest na drugi plan. A prze-
cież, jak sam to podkreśla, jest tym wzo-

rowym synem, który powinien dostać
to, na co tak ciężko zapracował.

Biskup Ryś, za nauką papieża Be-
nedykta XVI, nie odtrąca go na bok i po-
chyla się nad jego uczuciami. Zwraca
uwagę na palącą gorycz, jaka napełniała
jego serce, gdy widzi, z jaką radością
przyjmowany jest ten, który zawinił; jak
stara się otworzyć ojcu oczy na występki
młodszego braciszka. Wręcz domagając
się by obydwaj zostali potraktowani
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po sprawiedliwości i otrzymali to, na co
sobie zasłużyli.

W końcu ojciec daje mu (i nam) wy-
czerpującą odpowiedź. Cierpliwie i z czu-
łością wyjaśnia, czym jest rodzicielska
miłość i dlaczego nie może ograniczyć się
tylko do sprawiedliwości.

Wyniszczająca miłość

Podążając dalej po kartach Skandalu
napotykamy na losy Abrahama i Izaaka.
Patrząc przez pryzmat ich historii okazuje
się, że nie tak łatwo jest rozpoznać i przy-
jąć Boże miłosierdzie. W wymogu zło-
żenia ofiary z Izaaka, przez jego ojca Ab-
rahama, trudno od razu odczytać znaki
miłosiernej interwencji Boga. A jednak!
Biskup Ryś niejako wskazuje nam ją pal-
cem interpretując, czym dla jednego i dru-
giego było poddanie się woli kochającego
Boga i jaki wpływ [to poddanie] wywarło
na ich dalsze życie.

Ostatecznie Bóg oszczędził Izaaka
i zlitował się nad cierpiącym Abrahamem,
nie wymagając złożenia dla Siebie ofiary.
Jednak nie oszczędził bólu ani Sobie, ani
Swojemu Synowi dla naszego zbawienia.

Kochając nas nieograniczoną, niekoń-
czącą się i niewyczerpaną miłością, Bóg
nie ogranicza się jedynie do deklarowania
miłości, ale jak głosi papież Franciszek
„wyraża ją w widoczny i namacalny spo-
sób”. W odpowiedzi na nasze ciągłe od-
wracanie się od Niego przez grzech,
On wydał Swojego niewinnego Syna
na śmierć dla naszego ratunku. Każdy
gest z Jego strony jest czystą miłością.
Nawet pozostawienie ran Zmartwych-
wstałego Jezusa w swej symbolice – jak
naucza św. Antoni, a przytacza bp. Grze-
gorz Ryś – oznacza głębokie pocieszenie.

Zaczynanie wszystkiego na nowo

Pod koniec rozważań, na temat na-
szej odpowiedzi na miłość Boga, przy-
patrujemy się emocjom, jakie towarzyszą
Kainowi i Ablowi, Jonaszowi oraz św.
Piotrowi, gdy stykają się z łaską miłosier-
dzia. Ich reakcje wcale nie są tak jedno-
znaczne i pewne, jak można byłoby się

spodziewać po biblijnych bohaterach. Ka-
żdy dłużej lub krócej waha się z pełnym
i niezachwianym przyjęciem zdroju miło-
sierdzia, jakie Bóg wylewa na człowieka.
Rozterki tych czterech postaci, stają się
impulsem do rozpoznania własnych od-
czuć w stosunku do okazywanego przez
Boga miłosierdzia i jednocześnie są za-
chętą do niesienie pomocy innym.

Z wybranych opowieści dowiadujemy
się także, komu potrzebne jest miłosier-
dzie? Dlaczego Bóg nie tyle, że nie stał
się mścicielem Abla, ale stał się mści-
cielem Kaina (Pan mu powiedział:
«O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sied-
miokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan
znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokol-
wiek go spotka, Rdz 4, 15). Jak Jonasz po-
maga nam przy rachunku sumienia? A na-
wet, popadamy w zdziwienie, że chęć nie-
sienia pomocy przez Świętego Piotra, mo-
gła zagrozić naszemu zbawieniu.

Droga do Kafarnaum

Kiedy zapoznajemy się z istotą Bo-
żego miłosierdzia, biskup Grzegorz Ryś
wyszczególnia pięć kroków, które zapro-
wadzą nas na spotkanie z Bogiem i nau-
czą jak, nawet w najtrudniejszych mo-
mentach naszego życia, mieć Go zawsze
przed oczami. Ponadto w tej części, uś-
wiadamiamy sobie, że z pomocą Boga
jesteśmy w stanie spełniać wszelkie miło-
sierne uczynki i żyć według ofiarowanych
przykazań.

Po raz kolejny biskup bazuje na dzie-
jach postaci biblijnych by razem z nimi
przejść duchową drogę zmierzającą
do Boga.

Na pierwszym etapie naszej wędrów-
ki, spotykamy Symeona, Annę, Józefa
i Maryję, którzy „opowiadają” nam
o swoich osobistych przeżyciach w czasie
Ofiarowania Pańskiego; na drugim czwo-
ro świętych tłumaczy nam istotę trudnej ,
pełnej poświęceń acz pięknej miłości
do Chrystusa; na trzecim Zacheusz uświa-
damia nam jak odnaleźć swoje miejsce
na ziemi i podążać wytyczoną przez Boga
ścieżką. Z kolei na czwartym etapie dzię-
ki rozmowie Jezusa z faryzeuszami, za-

głębiamy się w zagadnienie szczerej spo-
wiedzi. Natomiast na końcu naszej podró-
ży, napotykamy paralityka i jego przyja-
ciół, którzy udzielają czytelnikowi kon-
kretnych wskazówek, jak wypełniać naszą
misję – nawracania grzeszników.

Jeśli po tej swoistej pielgrzymce nadal
nie możemy wejrzeć w głąb siebie i od-
czytać czy nasza miłość do Boga i miło-
sierdzie do ludzi, rzeczywiście płynie
ze szczerości serca, a nie tylko z wymo-
gów Kościoła i przykazań, z pomocą
przychodzą nam końcowe rozdziały.
Znajdujemy w nich praktyczne podpo-
wiedzi jak wskrzesić w sobie zdolność
miłosierdzia i czerpać radość z ofiaro-
wanej miłości.

Słowo Boże zawsze żywe

Po każdej biblijnej i ewangelicznej
opowieści biskup Grzegorz Ryś, odnosi
się do współczesnego świata. Przez kon-
kretne zdarzenia i sytuacje ukazuje nam
niejako lustrzane odbicie naszych losów
w dziejach sprzed ponad dwóch tysięcy
lat. Wskazuje jak dziś mamy wypełniać
powołanie do bycia miłosiernym; pod-
powiada jak odnajdywać pocieszenie
w Słowie Bożym; i jak – pomimo cią-
głych zawirowań, jakie nas w życiu spo-
tykają – musimy zawsze i nieustannie
trwać przy Bogu.

W ogłoszonym przez papieża Fran-
ciszka Roku Miłosierdzia, który trwał
od 08.1 2.2015 a zakończył się 20.11 .2016
lektura „Skandal Miłosierdzia” staje się
pozycją nie tyle obowiązkową, co wyją-
tkową. Dlatego też biskup Grzegorz Ryś
zdecydował się na wznowienie i posze-
rzenie wcześniejszego wydania, m.in. do-
łączając bullę „Misericordiae vultus”
o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosier-
dzia, w której papież Franciszek zawarł
najważniejsze cechy Bożego miłosierdzia.

Pamiętajmy. Rok miłosierdzia się
zakończył, ale Boże miłosierdzie trwa.

Katarzyna Woźniczka
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„W IMIĘ MIŁOŚCI” - Katarzyna Michalak
Każde dziecko bez względu na po-

chodzenie, kolor skóry czy miejsce za-
mieszkania powinno mieć pewne prawa.

Prawo do beztroskiego dzieciństwa,
do spokojnej edukacji, do rodzinnego cie-
pła i miłości, do zabawy i bezpieczeń-

stwa. To niestety tylko teoria. Na świecie
nie brak dzieci, którym okrutny los za-
biera beztroskie dorastanie, a w zamian
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Grudzień to czas radosnego ocze-
kiwania na Boże Narodzenie. Oprócz du-
chowego przygotowania się na przyjście
Pana, to wyjątkowy czas rodzinnych tra-
dycji, przygotowywania wigilijnych po-
traw, przystrajania domu i przygotowy-
wania gwiazdkowych prezentów.

Czy w natłoku tych obowiązków mo-
żna dodatkowo stworzyć prawdziwie
świąteczny nastrój?

O tym zapewniają uczniowie tarno-
wskiego Zespoły Niepublicznych Szkół
Specjalnych z ulicy Okrężnej .

W szkole już od początku grudnia
panuje magiczny i świąteczny nastrój .
Uczniowie uczestniczą w ciekawych le-
kcjach, podczas których pogłębiają wie-
dzę na temat tradycji bożonarodzenio-
wych, wykonują własnoręcznie ozdoby

i prezenty dla swoich bliskich, ćwiczą ko-
lędy i pastorałki na szkolne jasełka oraz
uczą się przygotowywać wigilijne potra-
wy. (Patrz str. 3 okładki)

Przed nami wigilia, najpierw w gronie
szkolnym, później domowym.Wszystkim
czytelnikom już teraz życzymy Zdro-
wych, radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia przeżytych w rodzinnej i radosnej
atmosferze oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie
ZNSS w Tarnowie ul. Okrężna 4a.

zapraszamy na bloga:
www.zpamietnikamlodegokuchcika.blogs
pot.com lub na nasz Facebooka:
www.facebook.com/znsswtarnowie : )

rzuca na barki kłopoty, ból i cierpienie.
W imię czego tak się dzieje? Nie wia-
domo. Niestety są dzieciaki, które muszą
dorosnąć w ekspresowym tempie i pora-
dzić sobie z problemami trudnymi i dla
osób dorosłych. Jednym z okradzionych
z dzieciństwa dzieci jest bohaterka naj-
nowszej powieści Katarzyny Michalak
wydanej w Owocowej serii – Ania Kras-
ka. Dziesięcioletnia dziewczynka od uro-
dzenia była wychowywana samotnie
przez mamę. W ich mieszkaniu było skro-
mnie. Finansowo nie stały dobrze. Mama
Ani musiała pracować i równolegle uczyć
się. Nie mogła liczyć pod żadnym wzglę-
dem na wsparcie rodziny czy ojca dzie-
cka. Trudno i ciężko im bywało, każdy
grosz był na wagę złota, ale za to nie bra-
kło im miłości. Ania bardzo kochała swo-
ją mamę, była dzieckiem zdolnym i po-
słusznym. Pewnego grudniowego dnia za-
walił się świat Małgosi i Ani. U matki
zdiagnozowano poważną, śmiertelną cho-
robę. Raka mózgu, którego nikt w Polsce
nie chciał operować. Gosi pozostawało
cierpieć potworne bóle i czekać w hospi-
cjum na śmierć. Matka była tak zmęczona
chorobą, że brakowało jej sił do walki.
Jej córka zaczęła szukać pomocy w sieci.
By nie trafić do domu dziecka Ania po-
jechała do dziadka, który wcale nie pałał
do niej miłością i nie chciał jej wcześniej
znać, ale ona daje dziadkowi i ojcu drugą
szansę, wierząc w ich dobre intencje.

W Koniecdrodze stoi sobie dwór

na Jabłoniowym Wzgórzu. Mieszka
w nim Edward, dziadek Ani i ojciec cho-
rej Małgorzaty, który kilka lat temu od-
mówił pomocy. Po raz drugi Małgorzata
będzie musiała poprosić go o pomoc, tym
razem w zajęciu się na pewien czas jej
córeczką. Czy Edward zajmie się dziesię-
cioletnią dziewczynką? A może jednak
wydarzy się cud i Edward zrozumie, ile
bólu zadał najbliższym? Może zadziała
magia Jabłoniowego Wzgórza i tajemni-
czy opiekun Ani, Ned, spróbuje naprawić
dawne błędy? W imię miłości dokonuje
się przecież najpiękniejsze rzeczy.
„W imię miłości” to książka niezwykle
emocjonalna, która uczy, że każdemu na-
leży się prawo do naprawiania błędów,
nawet tych najpaskudniejszych. Nawet
najgorszy człowiek, kryminalista i mor-
derca może się nawrócić na dobrą ścież-
kę, zrobić rachunek sumienia i zmienić
życiowy tor na ten właściwy. To także
powieść o najsilniejszej miłości, która
rozkwita między matką i dzieckiem,
i na odwrót. Przetrwa wiele i nie zniszczy
jej nawet najgorsze zło.

„…Pierwsze co zrobiła Ania to po-
biegła do domu, by wysprzątać małą ka-
walerkę na błysk. Potem powie nauczy-
cielce, że zrobiła to mamusia, ale Renata
nie uwierzy, bo mama Ani Kraski nie tyl-
ko wyglądała na ciężko chorą, ale była
ciężko chora. Prawdę mówiąc, przerażo-
nym oczom Renaty Lichockiej ukazał się
widok umierającej kobiety i czepiającego

się jej ręki wystraszonego dziecka. To by-
ło za wiele nawet dla nauczyciela, który
przez lata pracy spotkał się z różnymi tra-
gediami. (…) Spojrzała na datę badania:
grudzień. Od grudnia obie, Małgorzata
i jej córeczka, żyły z tą straszną diagnozą,
przy czym ta pierwsza się poddała, a wal-
czyła za nią ta druga. Mała, dziesięcio-
letnia dziewczynka. …”

Opr. M. B.
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27 grudnia – wtorek – od godz. 900

1 .ul. Marusarz 4 - 33 i ul. Potok
2.ul. Marusarz 34 - 70 i ul. Spadowa i Bystra
3.ul. Marusarz 72 - 98
4.ul. Marusarz 99 do końca, ul. Hanausek
5.ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara

Od godz. 1600

1 .ul. Boczna 1 (1 -30)
2.ul. Boczna 1 (31 -60)
3.ul. Boczna 1 (61 -90)
4.ul. Boczna 1 (91 -120)
5.ul. Boczna 1 (121 -1 50)

28 grudnia – środa - od godz. 900

1 . ul. Orkana 11 - 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44 - 90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego,

Gromadzka i ul. Wolańska (45,49,49a i 49b)
3. ul. Orkana 92 - 1 30A, ul. Źródlana
4. ul. Orkana 132 - do końca
5. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej , M. Dą-

browskiej , Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str. południo-
wa)

Od godz. 1600

1 .ul. Lwowska 61 (1–35)
2.ul. Lwowska 61 (36-70)
3.ul. Lwowska 61 (71 -105)
4.ul. Lwowska 61 (106-140a)
5.ul. Lwowska 65 (1 - 35)
6.ul. Tatrzańska

29 grudnia – czwartek – godz. 900

1 .ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała,
Kowalska /domy jedn./

2.ul. Graniczna (od początku)
3.ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska,

Matuszewskiego 2
4.ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
5.ul. Odległa, Promienna, Zaułek, Słowików, Słoneczna

/domy jedn. na tych ulicach/

Od godz. 1600

1 .ul. Lwowska 65 (36- 70)
2.ul. Lwowska 65 (71 - 105)

3.ul. Lwowska 67 (1 -35)
4.ul. Lwowska 67 (36-70)
5.ul. Lwowska 67 (71 -105)

30 grudnia - piątek - od godz. 900

1 .Oś. 25-lecia 4 (1 - 60) – 1 kapłan
2.ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy

jedn./
3 .ul. Lwowska Nr: 41 , 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 1 0,

11 , 1 9; ul. Warzywna: 12, 1 4 /kamienice/
4.ul. Środkowa - (od końca)
5.ul. Pracy 13-17

Od godz. 1600

1 .ul. Lwowska 42 – 1 kapłan
2.ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9
3.ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./
4.ul. Do Prochowni 12 i 12 B
5.ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a
6.ul. Sudecka i Świętokrzyska

2 stycznia – poniedziałek – godz. 1600

1 . ul. Lwowska 121 (1 -40)
2. ul. Lwowska 121 (41 -80)
3. ul. Lwowska 121 (81 -125)
4. ul. Lwowska 69 (1 -35a)
5. ul. Lwowska 69 (36-58 i 94a)
6. ul. Bieszczadzka i Apenińska

3 stycznia - wtorek - od godz. 1600

1 . ul. Lwowska 69 (59-93 i 94a)
2. Oś. 25-lecia 7 (1 -30)
3. Oś. 25-lecia 7 (31 -60)
4. Oś. 25-lecia 8 (1 -30)
5. Oś. 25-lecia 8 (31 -60)
6. ul. Podhalańska

4 stycznia - środa - od godz. 1600

1 . ul. Do Prochowni 2 (1 -35)
2. ul. Do Prochowni 2 (36-72)
3. ul. Do Prochowni 2 (73-109)
4. Oś. 25-lecia 3 (1 -30)
5. Oś. 25-lecia 3 (31 -60)
6. ul. Pienińska
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5 stycznia - czwartek - od godz. 1600

1 . Oś. 25-lecia 6 (1 -30)
2. Oś. 25-lecia 6 (31 -60)
3. Oś. 25-lecia 6 (61 -90)
4. Oś. 25-lecia 6 (91 -120)
5. Oś. 25-lecia 6 (121 -1 50)

7 stycznia - sobota - od godz. 900

1 . Oś. 25-lecia 5 (1 -30)
2. Oś. 25-lecia 5 (31 -60)
3. Oś. 25-lecia 5 (61 -90)
4. Oś. 25-lecia 5 (91 -120)
5. Oś. 25-lecia 5 (121 -1 50)
6. ul. Gorczańska i Pirenejska

Od godz.1400

1 . ul. Do Prochowni 16 (1 -50)
2. ul. Do Prochowni 18 (1 -45)
3. Oś. 25-lecia 2 (1 -50)
4. Oś. 25-lecia 2 (51 -100)
5. Oś. 25-lecia 2 (101 -1 50)

8 stycznia - niedziela - od godz. 1400

1 .ul. Długa 24 (1 -50)
2.ul. Długa 24 (51 -100)
3.ul. Długa 24 (101 -1 50)
4.ul. Długa 24 (151 -200)

9 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600

1 . ul. Promienna 14 (1 -25)
2. ul. Promienna 14 (26-50)
3. ul. Promienna 16 (1 -25)
4. ul. Promienna 16 (26-50)
5. ul. Promienna 16 (51 -75)

10 stycznia - wtorek - od godz. 1600

1 . ul. Leśna 16 (1 -35)
2. ul. Leśna 16 (36-70)
3. ul. Leśna 16 (71 -105)
4. ul. Długa 25 (1 -35)
5. ul. Długa 25 (36-75)

11 stycznia - środa - od godz. 1600

1 . ul. Leśna 16a (1 -35)
2. ul. Leśna 16a (36-72)
3. ul. Leśna 16a (73-109)
4. ul. Odległa 14 (1 -35)

5. ul. Odległa 14 (36-75)

12 stycznia - czwartek - od godz. 1600

1 . Oś. 25-lecia 1 (1 - 40)
2. Oś. 25-lecia 1 (41 - 80)
3. Oś. 25-lecia 1 (81 - 120)
4. ul. Jasna 2 (1 -33)
5. ul. Jasna 2 (34-66)

13 stycznia - piątek - od godz. 1600

1 . ul. Skowronków 6a (1 ,1 a,2,83) 1 klatka
2. ul. Skowronków 6a (22a,b,c,22-51 i 1 a) 2 klatka
3. ul. Skowronków 6a (52,52a, 58-82 i 85) 3 klatka
4. ul. Leśna 15 (1 -39)
5. ul. Leśna 15 (40-79)

14 stycznia - sobota - od godz. 900

1 . ul. Lwowska 59 (122 - 1 54a)
2. ul. Lwowska 59 (155 - 1 87)
3. ul. Lwowska 59 (188 - 220a)
4. ul. Lwowska 59 (221 - 253a)
5. ul. Lwowska 59 (254 - 286a)
6. ul. Lwowska 225, Karpacka, Alpejska

od godz. 1400

1 . ul. Pracy 4
2. ul. Pracy 4a
3. ul. Pracy 4b
4. ul. Długa 27 (1 -50)
5. ul. Długa 27 (51 -100)

15 stycznia - niedziela - od godz. 1400

1 . ul. Lwowska 59 (1 – 33a)
2. ul. Lwowska 59 (34 – 66a)
3. ul. Lwowska 59 (67 – 88a)
4. ul. Lwowska 59 (89 - 121 )

16 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600

1 . ul. Skowronków 7 (1 -30)
2. ul. Skowronków 7 (31 -60)
3. ul. Skowronków 7 (61 -90)
4. ul. Skowronków 7 (91 -120)
5. ul. Skowronków 7 (121 -1 50)

17 stycznia - wtorek - od godz. 1600

1 . ul. Skowronków 9 (1 -30)
2. ul. Skowronków 9 (31 -60)
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3. ul. Skowronków 9 (61 -90)
4. ul. Skowronków 9 (91 -120)
5. ul. Skowronków 9 (121 -1 50)

18 stycznia - środa - od godz. 1600

1 .ul. Spadzista 6 (1 -33)
2.ul. Spadzista 6 (34-66a)
3.ul. Spadzista 7 (1 -33)
4.ul. Spadzista 7 (34-66a)
5.ul. Spadzista 4 (1 -33)

19 stycznia - czwartek - od godz. 1600

1 . ul. Spadzista 4 (34-66a)
2. ul. Spadzista 8 (1 -33)
3. ul. Spadzista 8 (34-66a)
4. ul. Garbarska 15a (1 -33)
5. ul. Garbarska 15a 34-66a)

20 stycznia - piątek - od godz. 1600

1 . ul. Burtnicza 6 (1 - 35)
2. ul. Burtnicza 6 (36- 70)
3. ul. Burtnicza 6 (71 - 95)
4. ul. Burtnicza 6 (96- 11 5)
5. ul. Burtnicza 4 (1 - 35)

21 stycznia - sobota - od godz. 900

1 . ul. Burtnicza 4 (36 - 75)
2. ul. Burtnicza 4 (76 - 100)
3. ul. Burtnicza 4 (101 - 125)
4. ul. Skowronków 11 (1 -45)
5. Zgłoszenia

Od godz.1400

1 . ul. Skowronków 11 (46-11 5) - 1 kapłan
2. ul. Skowronków 4 (1 -44)
3. ul. Skowronków 4 (45-88a)
4. ul. Skowronków 6 (1 -44)
5. ul. Skowronków 6 (45-88a)

22 styczeń - niedziela - od godz. 1400

1 . ul. Lwowska 100 (1 -50)
2. ul. Lwowska 100 (51 -100)
3. ul. Lwowska 100 (101 -1 50)
4. ul. Promienna 15 (1 -50)

Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpaster-
ską, a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii
Parafialnej lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin uda się
w sobotę 21 stycznia od godz. 900.
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Zofia Szumlańska
Pola Rybska
Laura Cydejko
Lilianna Sarat

Maksymilian Dobrowolski
Mateusz Wróbel
Szymon Łaboda
Wiktoria Tyrka
Stanisław Czop
Aleksander Mróz
Tymon Popek
Marcel Ziaja
Gabriel Zabawa

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Wrzesień 15.09.2016r. - Listopad 30.11.2016r.
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Krystyna Różanka
Eugenia Przybysz
Maria Korus

Stanisław Maciak
Tadeusz Kocoł
Maria Jarek

Stanisław Nowak
Zbigniew Tokarz
Bolesław Gargas
Julian Gawron
Edward Setlak

Stanisława Mrzygłód
Sabina Olszówka
Andrzej Martini
Henryk Kraszewski

Józefa Maj
Zbigniewa Skrabacz
Maria Niecieja
Irena Maślanka

Kazimierz Krasowski
Eugeniusz Sambora



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspjtarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334

Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:

Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer,

Nikola Rolewicz, Katarzyna Woźniczka, Ks. Piotr Skraba,
Wojciech Szczerba, Ks. Andrzej Ptaś, Ks. Sebastian Kępa;

Skład: Renata Luszowiecka

E-mail: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty
otrzymanych materiałów.

KARTA PARAFII
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