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Do Wigilii oraz Świąt Narodzenia Pańskiego zostało
już tylko kilka dni. Wykorzystajmy ten czas, by skorzystać
z sakramentu pokuty, przejdźmy się jeszcze na ostatnie dni
rorat.
Życzę Wam i sobie, by ta ostatnia prosta nie była
zdominowana przez natłok obowiązków domowych, biegania po sklepach za prezentami, ale byśmy mieli czas
na wyciszenie, byśmy poświęcili swój czas dla rodziny
i bliskich.
Na czas świąt chciałbym złożyć Wam Drodzy Czytelnicy wszystkiego dobrego, przeżycia czasu w cieple rodzinnym, z uśmiechem i radością, by wszystkie problemy
poszły w zapomnienie, a na 2016 rok życzę wielu sił i wytrwałości w dążeniu do realizacji wszystkich swoich
marzeń oraz planów.
Nim jednak wejdziemy w Nowy Rok to w te ostatnie
dni roku 2015 poświęćmy również chwilę czasu na zadumę oraz krótkie podsumowanie poprzednich 365 dni co było dobre a co złe. Za chwilę staniemy się starsi o kolejny rok - starsi, ale także mądrzejsi, ponieważ kolejne
doświadczenia za nami. Wyciągnijmy z nich jak najwięcej,
zarówno z tych pozytywnych ale jak i z tych negatywnych. Uczmy się wyciągać wnioski z błędów, a zaprocentuje to w następnych latach, kto wie może już w 2016 roku, który już puka do naszego życia.
A co w numerze? Wgłębicie się w różne, mam nadzieję, ciekawe artykuły. Przeczytacie o dzieciach w kościele, orędzie z Groty Betlejemskiej, listy do młodego
kapłana, trochę humoru. Pojawiły się także inne ciekawe
artykuły, gorąco więc zachęcam do lektury.
Następny numer już do nabycia w Nowym Roku.
Miłej lektury!
Ks. Tomasz Kozioł
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
Od 1 IX w naszej parafii nastąpiły zmiany wśród naszych Na ich miejsce Ks. Bp Ordynariusz mianował następujących
duszpasterzy.
kapłanów:
Odeszli:
ks. Tomasza Kozioła i ks. Mariusza Semlę.
Przedstawiamy krótkie sylwetki nowych kapłanów:

ks. Adama Bezak

oraz

Ks. Tomasz Kozioł
Pochodzi z miejscowości Izbiska; parafia
Zgórsko. Wyświęcony na kapłana w 2003r.
Urodził się 21.08.1977r. Do nas przybył
z parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.
Poprzednio pracował w parafiach: Dębno
k/Brzeska i Nowy Sącz.

ks. Maksymilian Lelito.

Dziękujemy za pracę w naszej parafii i życzymy obfitości
Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze duszpasterskiej.

Ks. Mariusz Semla
Pochodzi z Krynicy. Wyświęcony na kapłana w 2003r. Urodził
się 9.10.1978r. Pracował w parafiach: Korzenna, Wadowice
Dolne, Dębica - Miłosierdzie Boże oraz poza granicami naszego
kraju w USA, Norwegii i Irlandii.

8.1 2.1 5r. - 20.11 .1 6r. - ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ceremonia ogłoszenia dokumentu
„Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia) odbyła się 11 kwietnia podczas
Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego w bazylice watykań-

skiej.
W samą Niedzielę Miłosierdzia Bożego bulla
ogłaszająca Nadzwyczajny
Rok Święty Miłosierdzia
została uroczyście odczytana w trzech pozostałych
papieskich bazylikach Rzymu. Te cztery świątynie będą głównymi miejscami obchodów Roku Świętego.
Papież Franciszek w wygłoszonej podczas nieszporów homilii wskazał, że celem tego wyjątkowego czasu ma być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego
wielkiego miłosierdzia. Obchody Roku Jubileuszowego ojciec święty
zawierzył Matce Bożej.
Franciszek przekazał też przedstawicielom Kościoła na całym świecie egzemplarze bulli „Misericordiae vultus”.
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Otrzymali ją czterej kardynałowie archiprezbiterzy rzymskich bazylik większych,
kardynałowie prefekci trzech kongregacji
watykańskich oraz pochodzący z różnych
stron świata biskupi kurialni, będący
przedstawicielami swych kontynentów
i katolickich Kościołów wschodnich.
Hasłem Roku Miłosierdzia, zwołanego
z okazji 50. rocznicy zakończenia ostatniego soboru, będą słowa „Miłosierni jak
Ojciec”. Rozpocznie się on otwarciem
Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
2015 r. i zakończy się 20 listopada
2016 r., wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Drzwi Święte
zostaną także otwarte w 3 pozostałych
bazylikach większych: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz św. Matki
Bożej Większej. Obrzęd ten oznacza otwarcie dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia.
Przeprowadzenie Jubileuszu Miłosier>>

dzia ojciec święty powierzył Papieskiej
Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Papież ogłosił Jubileusz 13 marca br.,
w drugą rocznicę wyboru, podczas nabożeństwa pokutnego odprawianego w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”.
W ramach tej inicjatywy rozważane były
słowa św. Pawła do Efezjan: „Bóg bogaty
w miłosierdzie” (Ef2,4).
Papież Franciszek powiedział:

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem
o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze
bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga,
która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić
Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to
Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

U Hebrajczyków w czasach biblijnych
jubileusz celebrowano co 50 lat. Był to
czas przywracania równości dla wszystkich synów Izraela, zarówno bogatych,
jak i biednych. Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Ma on polegać na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na odnowieniu więzi
z Bogiem i bliźnimi.
Tradycja Roku Świętego pojawiła się
wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII
w 1300 r. Papież ten zaproponował obchody Roku Jubileuszowego co 100 lat.
Od 1475 r., aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten
został skrócony do 25 lat. Ze szczególnych okazji papież może ogłosić także
Jubileusz nadzwyczajny.
Do dziś w Kościele Rok Święty został
ogłoszony 26 razy. Ostatnim był Jubileusz

2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: 1933 rok, ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900 rocznicy
Odkupienia; 1983 rok, ogłoszony przez
św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.
Dla Polski ma to szczególne znaczenie
i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec
Święty Franciszek będzie w tym czasie
gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę
Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie,
gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione
przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.
Ks. T.K.

Miłosierni jak Ojciec - to motto
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
Rozpoczął się już Jubileuszowy Rok Przymioty Miłosierdzia Bożego wyMiłosierdzia. Jego motto „Miłosierni jak chwala również św. Siostra Faustyna:
Ojciec” zostało zaczerpnięte z Ewangelii
św. Łukasza (6, 36) „Bądźcie miłosierni, „O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie
jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić
W jaki sposób słowa te możemy
wprowadzać w codzienne życie, żyć
nimi i dawać świadectwo w otoczeniu?
Na kartach Starego i Nowego Testamentu
wielokrotnie spotykamy bardzo cierpliwego i łaskawego Boga, litującego się
nad wszelką nędzą człowieka. W każdym
czasie czeka On na swoje słabe i błądzące
dzieci, okazując im swoją niepojętą
miłość.

może, największy przymiocie Boga
Wszechmocnego”! (Dzienniczek, 951)

Aby otrzymać Miłosierdzie Boże, należy samemu okazywać je drugiemu
człowiekowi. Jezus w Kazaniu na Górze
nauczał słowami:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

Przepiękne wersety Pisma Świętego
o Miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 3037)i o synu marnotrawnym (Łk 15)
„Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego pouczają nas, że Bóg poszukuje każdego
miłosierdzie na wieki!
człowieka. Czyż można dłużej zwlekać na
Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego Jego wołanie i kołatanie do drzwi naszego
i sprawiedliwy potrzebuje Mojego miłomiłosierdzie na wieki!
serca?
Chwalcie Pana nad panami, bo Jego
Powiedz duszom – mówił Pan Jezus sierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest
miłosierdzie na wieki!
do św. Siostry Faustyny - „aby nie sta- łaską Mojego miłosierdzia” (Dzienniczek
On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, wiały tamy Mojemu miłosierdziu we wła- 1577)
Autor psalmu 136 woła:

bo Jego miłosierdzie na wieki!
snym sercu, które tak bardzo pragnie
Oby ten Jubileuszowy Rok MiłosierI uwolnił nas od wrogów, bo Jego w nich działać. Pracuje Moje miłosiermiłosierdzie na wieki!”
dzie we wszystkich sercach, które Mu dzia przyniósł każdemu człowiekowi
otwierają swoje drzwi; jak grzesznik tak radość w odnajdywaniu Dobrego Pasterza
5
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i Miłosiernego Boga. Niech
w tych poszukiwaniach pomoże
nam poezja autorstwa s. M.
Mirony Bochenek, zamieszczona w Orędziu Miłosierdzia
na rok 2015.
Rok Święty Nadzwyczajny
jest zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które
od zawsze Ojciec rozciąga nad
nami. (Papież Franciszek, Misericordiae vultus,24)
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, obfitości darów Bożych w Roku Miłosierdzia dla całej Redakcji
„GŁOSU SERCA” i wszystkich
Czytelników składa s. Halina.

Koła koronkowe
do Bożego miłosierdzia.

Koła koronkowe powstały niespełna
trzy lata temu na terenie tarnowskiej
diecezji, w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Obecnie
istnieją nie tylko w parafiach wielu diecezji polskich ale także za granicą. Koła
oparte są na modlitwie koronką i nowenną

Jezus powiedział kiedyś s. Faustynie:
„odmawiaj nieustannie tę koronkę, której
cię nauczyłem ” (Dz. 687); „ zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki” (Dz.
1541). Koła są więc odpowiedzią na pragnienie Jezusa. Każde Koło składa się
z dziewięciu osób, które codziennie, indywidualnie, w dowolnym czasie, modlą się
koronką oraz jednym dniem nowenny
do Bożego miłosierdzia. Jezus zawarł
w nowennie wszystkie intencje, w jakich
pragnął, by modliła się s. Faustyna i zapewne nie tylko ona, ale także my wszyscy.
Członkowie Koła koronkowego modlą się
zatem, każdego dnia, we wszystkich tych
intencjach i dodają swoje. Spotkaniach
Kół, przygotowuje i prowadzi przewodniczący, wybrany przez wszystkich
członków koła. Jego zadaniem jest również czuwać, by na każdym spotkaniu
6

uczestnicy wymieniali się dniami nowenny i w ten sposób modlili się w różnych
intencjach, związanych z poszczególnymi
dniami nowenny. Przewodniczący troszczy się nadto o formację intelektualną
członków oraz, by w miarę możliwości,
angażowali się oni w posługę miłosierdzia
na rzecz potrzebujących, zwłaszcza
w swoich środowiskach.
Są trzy rodzaje kół dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Koła dla dorosłych i młodzieży działają w ten sam
sposób. Dziecięce koła koronkowe mają
swoje zasady.
Składające się z piątki dzieci, z których każde odmawia codziennie jeden
dziesiątek koronki. Nadto jedno z dzieci,
przewodniczący dziecięcego koła, odmawia jeszcze codziennie Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo… i Wierzę w Boga
>>

Ojca…. Dzieci również, mają swoje spot- na naszej stronie internetowej:
łaski. Niech będzie okazją do oddawania
kania i formację dostosowaną do wieku. www.jezuufamtobie.pl oraz pod numerem Bogu czci w kołach koronkowych.
Opiekunem dziecięcych kół jest zawsze tel. 883582604.
osoba dorosła.
s. Marietta Kruszewska
Więcej informacji można uzyskać
Rok Miłosierdzia to czas szczególnej

W trosce o Rodzinę.

Z nauczania Kościoła

Jan Paweł II - Patron Rodziny
Fragmenty Listu Episkopatu Polski
Drodzy Bracia i Siostry!
„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło
XV Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 11
października. Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Papieski
ma upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie. Tegoroczne obchody zbiegają się
z obradami Synodu Biskupów, który rozpoczyna się dzisiaj (4 października)
w Rzymie, pod hasłem „Powołanie i misja
rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. Dzień Papieski jawi się zatem
jako wezwanie do refleksji nad rodziną
oraz do wytrwałej modlitwy w jej intencji.
(...) Pasterze Kościoła w Polsce z wielką
uwagą obserwują zmiany społeczne dotykające małżeństwo i rodzinę oraz warunki
zewnętrzne, w których przychodzi egzystować rodzicom i ich dzieciom. Wiele
osób wciąż doskonale rozumie istotę
sakramentalnego małżeństwa i rolę rodziny w społeczeństwie. Niemniej jednak
kryzys kulturowy i ideowy dotyczący
człowieka odcisnął swe piętno na tradycyjnym wzorze małżeństwa i rodziny.
Sceptycyzm dotyczący nierozerwalnego
i wiernego małżeństwa jest w wielu środowiskach tak wielki, że często unika się
już używania pojęcia „małżeństwo”. Zastąpiły je określenia typu „bycie w związku”, „bycie partnerem” czy po prostu
„bycie razem”. Trudno doszukiwać się
w nich kategorii „trwałości” czy „wierności”.
Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych ludzi bez ślubu kościelnego. Niejednokrotnie dzieje się to za
przyzwoleniem rodziców i społeczeństwa.
W ten sposób młodzi ludzie odcinają się
od źródła Bożego błogosławieństwa, które
jest związane z sakramentem małżeństwa.

Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małżonków, jak i przyszłości
Ojczyzny jawi się także odkładanie decyzji o zrodzeniu potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze
zawodowej przed budowaniem szczęśliwej rodziny. Niezrozumiałe jest także
ograniczanie się wyłącznie do jednego
dziecka, w sytuacji gdy nie ma przeszkód
do przyjęcia na świat kolejnych dzieci.
Niepokoi także awersja do rodzin wielodzietnych. Z praktyki wynika, że w tych
rodzinach proces dojrzewania społecznego jest o wiele bardziej owocny, a dzieci są szczęśliwsze. W dorosłym życiu
licznemu rodzeństwu łatwiej wspierać
starzejących się rodziców i być dla siebie
wzajemnie pomocą.
Bolejemy nad tym, iż wiele rodzin nie
realizuje swych marzeń o potomstwie ze
względu na obawę o możliwość jego
utrzymania. Bezwzględnie konieczna jest
bardziej skuteczna prorodzinna polityka
państwa i pomoc najuboższym rodzinom,
zwłaszcza wielodzietnym.
Poważnym problemem jest także
nieustanna propaganda ideologii gender.
Wprowadza ona nie tylko zamęt w kwestiach etyczno-moralnych, ale również – co
jest zdecydowanie poważniejsze – podważa sam akt stwórczy Boga. Gender uderza
w decyzję Najwyższego o powołaniu
do istnienia mężczyzny i kobiety jako
osób równych sobie w godności i jednocześnie wzajemnie siebie potrzebujących
oraz dopełniających się. Podejmowane
przez nich odmienne role społeczne wynikają z innej struktury biologicznej oraz
psychiczno-duchowej obydwojga. Nie ma
nic złego w naukowym badaniu wspomnianych ról i zmian kulturowo-cywilizacyjnych dokonujących się na przestrzeni wieków. Warto jednak z całą stanowczością zaznaczyć, że przeciwstawianie
sobie mężczyzny i kobiety oraz ukazywanie ich wzajemnej relacji jako dążenie
do dominacji trzeba ocenić jako niebezpieczną drogę donikąd. Czynią tak m.in.
niektóre nurty feministyczne. Szczęście
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płynące z małżeństwa kobiety i mężczyzny, radość z posiadania i wychowywania
dzieci w rodzinie jest nie do pogodzenia
z zasadami ideologii głoszącej konieczność nieustannej walki pomiędzy płciami.
Należy także poruszyć zagadnienie
pozaustrojowego zapłodnienia in vitro,
które jest niegodne człowieka, co podkreślił papież Franciszek na spotkaniu z lekarzami (Watykan, 15.11.2014). Trzeba
podkreślić dobitnie, że każde ludzkie życie jest święte i jako takie powinno być
przez wszystkich z radością przyjęte.
Jednak nie każdy sposób jego poczęcia
może być uznany za moralnie dopuszczalny. Po pierwsze, nie można określić
procedury in vitro mianem leczenia niepłodności, gdyż nawet po urodzeniu dziecka tą metodą kobieta pozostaje bezpłodna. Człowiek nie powinien przychodzić
na świat w wyniku zabiegów biotechnologicznych, lecz jako owoc miłości
małżonków – ojca i matki. Zamiast promocji technologii in vitro, Kościół zachęca do korzystania z naturalnych metod
leczenia niepłodności, które są godziwe
z punktu widzenia moralnego, m.in. z naprotechnologii.
Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach potrzebne są zakrojone na
dużą skalę poważne badania naukowe nad
przyczynami niepłodności, która wydaje
się być zjawiskiem narastającym. Nie
można wyłącznie leczyć skutków, nie
znając prawdziwych przyczyn problemu
przybierającego powoli rozmiar epidemii.
Warto również zastanowić się nad ekonomicznym tłem wspomnianych zjawisk.
Z wielkim niepokojem obserwujemy
rosnące przyzwolenie społeczne na promocję i używanie środków antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych, które
wyrządzają ogromne szkody duchowe
i zdrowotne. Kościół zdecydowanie przestrzega przed stosowaniem pigułki „dzień
po” i wzywa do zaprzestania jej dystrybucji. Wielką odpowiedzialność moralną
biorą na siebie ci, którzy dopuścili ten
środek do obrotu. W poszczególnych
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przypadkach może mieć ona działanie
antykoncepcyjne lub wczesnoporonne.
Jest ona niezwykle niebezpieczna szczególnie dla młodych kobiet ze względu
na negatywne skutki zdrowotne mogące
wystąpić po jej użyciu.

Mając na uwadze te niepokojące za świadectwo chrześcijańskiego życia,
zjawiska i przeróżne zagrożenia, tym tak bardzo dzisiaj potrzebne!
bardziej dziękujemy wszystkim małżeńPodpisali:
stwom i rodzinom, które budują swą
teraźniejszość i przyszłość na fundamen- Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
cie Ewangelii oraz nauczaniu Kościoła

Elżbieta Wryk, misjonarka świecka,
pochodząca z parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa, pracowała 14 lat
w Republice Środkowoafrykańskiej.
W swoim artykule przybliża nam realia
tego kraju oraz opowiada o swojej pracy.
Aktualnie w RŚA pracuje 1 osoba
świecka oraz 10 księży, pochodzących
z naszej diecezji. Kolejne 4 osoby (3
księży oraz 1 świecka) rozpoczęły przygotowanie językowe do wyjazdu.

za ojca narodu, ale niestety nie długo stał
na jego czele, bo 29 marca 1959 roku zginął w katastrofie lotniczej, która do tej
pory nie doczekała się pełnego wyjaśnienia. To wielka szkoda dla tego kraju,
bo Boganda kochał swój kraj, miał dobry
plan dla jego rozwoju, motywował ludzi
do wysiłku, zachęcał do nauki, budował w
ludziach sponiewieranych przez doświadczenie kolonializmu poczucie dumy.
Po tragicznej śmierci Bogandy doszedł
do władzy jego bliski współpracownik
Dawid Dako, który niestety nie kontynuował wizji swojego poprzednika. Po kilku
latach nieudolnych rządów został obalony
przez znanego nawet w Polsce cesarza
Bokassę I. Nie jest to dobra sława, która
za nim idzie, bo wystarczy wspomnieć
tylko ceremonię koronacji, która przekroczyła kilkakrotnie roczny budżet tego
młodego państwa.
Od samego początku istnienia RŚA
kolejni jego przywódcy dochodzili do
władzy na drodze przewrotów wojskowych i rebelii, mniej lub bardziej niszczycielskich, sponsorowanych często przez
Francję, które skutecznie hamują rozwój
kraju na wszystkich płaszczyznach.
A przecież w głębinach tego regionu
świata jest ropa, uran, złoto, diamenty,
wiele innych minerałów, a także piękne
tropikalne drzewa, dużo ziemi nadającej
się pod uprawy i hodowle, przez które
płyną ogromne rzeki. Dość powiedzieć, że
każda z 16 prefektur tego kraju – o powierzchni dwukrotnie większej od Polski
– bierze swą nazwę od rzek przez nią
płynących.
Może ten pobieżny bilans bogactw
naturalnych pomaga zrozumieć, dlaczego
w RŚA tak źle się dzieje…
To pasmo tragicznych wydarzeń, cierpienia niewinnych ludzi i braku perspektyw na przyszłość ciągnie się do tej pory.
Ostatnia rebelia, która zaczęła się w grudniu 2012 roku, z różnym nasileniem trwa
do dziś. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że
jest ona najbardziej niszczycielska w historii tego kraju. Państwowość, która właś-

Republika Środkowoafrykańska
RŚA to kraj położony centralnie
na kontynencie afrykańskim, co dało jego
nazwę w języku sango „Beafrika”, co
znaczy „serce Afryki”. To „serce” cierpi
na niewydolność i to od wielu już lat.
Państwo RŚA zostało utworzone z kolonii
francuskiej w 1958 roku przy znacznym
zaangażowaniu w ten proces pierwszego
rodzimego księdza, który nazywał się
Bartelemy Boganda. Jest on uważany

Pigmeje

Moja Afryka
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ciwie nigdy nie osiągnęła pełni rozwoju,
została zniszczona w ponad 60%. Konkretnie oznacza to zniszczone budynki
administracyjne, szkolne, a nawet medyczne, spalone dokumenty i archiwa. Wielkie straty w ludziach, którzy w tejże administracji pracowali – zostali albo zabici,
jako współpracownicy obalonego prezydenta, albo uciekli najdalej jak mogli.
Służby mundurowe są w rozsypce i nie
wiadomo, z jakim nastawieniem – poza
zarobkowym – do takiej pracy zgłaszają
się nowi kandydaci.
Aktualnie na czele państwa stoi rząd
przejściowy, którego większość składu
w ciągu 2 lat zmieniała się już 3 razy. Wybory prezydenckie i parlamentarne są ciągle odsuwane, a tzw. ostateczne terminy
wyznaczane przez ONZ są niemożliwe
do realizacji z powodu braku bezpieczeństwa i ciągle nawracających fal krwawych rozruchów, często specjalnie prowokowanych. To właśnie w kontekście tej
rebelii i rozgrywek politycznych różnych
„generałów”, został porwany w październiku 2014 r. i przetrzymywany przez 44
dni ks. Mateusz Dziedzic, misjonarz pochodzący z naszej diecezji.
Misyjna służba
Te kilka informacji o sytuacji Republiki Środkowoafrykańskiej niech będzie
wyjaśnieniem dlaczego misjonarze tam
jadą, dlaczego tam pracują wiele lat, dlaczego potrzeba ciągle nowych, chętnych
do wyjazdu pośród księży i osób świeckich.
Oprócz tzw. „wielkich tego świata”,
polityków i różnych graczy, którzy zawsze chcą wygrywać bez liczenia się
z kimkolwiek, w tym kraju mieszkają tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci o których
nikt się nie troszczy. Mieszkają tam Pigmeje, ludzie lasu, o których można powiedzieć, że naprawdę nie mają nic.
Bo czy podarte ubranie na plecach, 2
garnki do gotowania, bidon na wodę
i szałas zrobiony z gałęzi i liści można
nazwać stanem posiadania ? To właśnie
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dla nich misjonarze tam jadą, aby pomóc
choć niektórym, choć tym, którzy staną
na ich drodze.
Ta pomoc jest niesiona w wielu wymiarach. Najpierw to przepowiadanie
Ewangelii i prowadzenie parafii z różnorakimi grupami, aby nauczanie Jezusa było coraz lepiej znane, ale i praktykowane
przez modlitwę i dobre uczynki. Są więc
grupy modlitewne i chóry, grypy o nazwie
„Legion Maryi” czy grupy św. Wincentego à Paulo, które niosą pomoc osobom
chorym i starszym.
Ważną rolę w tej pracy misyjnej pełnią katechiści, czyli inaczej mówiąc katecheci, którzy przygotowują dzieci, młodzież ale często też osoby dorosłe do sakramentów świętych. Parafie misyjne to
centrum, gdzie jest plebania, Kościół oraz
inne budynki, które należą do tzw. misji,
ale oprócz tego to kilka, albo kilkanaście
wiosek, do których misjonarz dojeżdża,
aby odprawić Mszę św. i spotkać się
ze wspólnotą chrześcijan. To właśnie
w takich rozsianych wioskach pracują
na co dzień katechiści.
Przepowiadanie Ewangelii tylko słowem jest zawsze mało autentyczne,
a w kontekście krajów ubogich – czymś
nie do pomyślenia. Dlatego przy każdej
misji jest przedszkole, albo szkoła, albo
ośrodek zdrowia, albo szpital, a najlepiej,
żeby to wszystko mogło być razem.
Myślę, że jest to pragnienie wielu
misjonarzy, a historia rozwoju wielu misji
tego dowodzi. W wielu miejscach w Afryce misjonarz zaczynał od uczenia grupki dzieci pod drzewem, albo rozdawaniem leków na malarię na werandzie swojego domu, a teraz można tam oglądać
budynki szkolne czy szpital na 50 łóżek –
taki jak np. w Bagandou.
Każdy dzień pobytu na afrykańskiej
ziemi to odkrycie kolejnych problemów,

Blok operacyjny

potrzeb i spraw pilnych tamtejszych ludzi,
którym chce się jak najlepiej zaradzić.
Edukacja
Przez pierwsze 7 lat mojej pracy
w Afryce zajmowałam się głównie nauczaniem. Uczyłam różnych rzeczy – od
szycia i wyszywania przez naukę pisania,
czytania, higienę, aż do zajęć dla katechistów na temat modlitwy i Pisma Świętego. W RŚA mówi się, że analfabetyzm
dotyczy 45% społeczeństwa, a jeśli wziąć
pod uwagę tylko kobiety to cyfra jest
jeszcze wyższa, jednak nie jest to spowodowane barkiem zdolności u Afrykańczyków czy ich barkiem zainteresowania
nauką. Wręcz przeciwnie, są oni zdolni,
szybko się uczą i to ze słuchu, każdy
z nich włada kilkoma językami plemiennymi, których uczą się sami, bez żadnych
szkół. Wszędzie tam, gdzie są organizowane różnego rodzaje kursy czy formacje
zainteresowanie jest duże, a cierpliwość
słuchaczy nigdzie indziej nie spotykana.
Skąd więc tak niski poziom? To jeden
z wymiarów biedy w Republice Środkowoafrykańskiej i niewydolności państwa,
dlatego też edukacja to bardzo ważny sektor pracy misyjnej.
Pamiętam z tamtego czasu bardzo
wzruszającą scenę, kiedy na spotkaniu
grupy św. Wincentego à Paulo było dzielenie Słowem Bożym. Podałam jednemu
z dorosłych uczestników do ręki Nowy
Testament, a on mi go oddał, mówiąc:
„nie umiem czytać”. To, w jaki sposób mi
to powiedział, na zawsze zostanie mi w
pamięci. On w tych kilku prostych słowach opowiedział mi o swoim smutku,
o niewykorzystanych możliwościach,
o poczuciu niższości, o zmarnowanych talentach i co za tym wszystkim idzie
o swojej biedzie.
Przez ten czas miałam wiele okazji
pracować również z dziećmi, które bardzo
chętnie chodzą do szkoły, wiedząc, że są
przez to wyróżnione. Obowiązek nauczania w państwie obowiązuje, ale nie jest
respektowany przez rodziców, których nie
stać na posłanie wszystkich swoich dzieci
do szkoły, ani przez odpowiednie urzędy,
bo państwo nie zapewnia wystarczającej
liczby szkolnych ławek, ani tym bardziej
odpowiednio przygotowanych nauczycieli.

Parafia Bagandou

kładniej w jednym z biedniejszych krajów
tego kontynentu nie jest prostym zadaniem. Już sama budowa to wielkie wyzwanie z powodu bardzo złych dróg, słabej
jakości materiałów budowlanych czy braku fachowców. Kiedy budynek już stoi

Dyżurka pielęgniarska

trzeba go wyposażyć, a to nowy problem.
Tutaj z pomocą przyszły nam obydwa
szpitale tarnowskie oraz mielecki, których
dyrekcje bardzo chętnie dzieliły się wszystkim, co nam było potrzebne – od narzędzi chirurgicznych, przez łóżka, materace, szafki, biurka aż do kieliszków
na lekarstwa. Wszystkie te sprzęty oraz
wiele, wiele innych potrzebnych nam rzeczy jak np. wenflony czy obłożenia jednorazowe konieczne na bloku operacyjnym,
zostały zapakowane do kontenera, który
dzięki wielkiej pracy młodzieży z Inicjatywy Młodzi Misjom oraz pomocy finansowej z diecezji, dotarły szczęśliwe
do Bagandou i to dwa razy – jeden
w 2010 roku, a drugi w 2012 roku, tuż,
tuż przed wybuchem kolejnej rebelii
w RŚA.
Szpital im. bł Jana Beyzym w BaganSzpital w Bagandou
dou
ma 50 łóżek, salę operacyjną, salę
Prowadzenie szpitala w Afryce, a doporodową, laboratorium, aptekę, oczywiś9
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przesada, to jest rzeczywistość kraju misyjnego, który znajduje się przy końcu
listy wszystkich krajów świata.

Weranda przed pediatrią

cie gabinety lekarskie i dyżurkę pielęgniarską. To ostatnie pomieszczenie to
bardzo ważne miejsce, bo w Bagandou,
jak i wielu takich palcówkach w całej
Afryce to właśnie pielęgniarze robią konsultacje, przepisują leczenie, które potem
sami podają. Ten stan to wynik braku odpowiedniej liczby lekarzy, którzy ponadto, jeśli tylko mają okazję to obejmują
stanowiska w strukturach państwowych
lub w organizacjach humanitarnych, oczywiście dla lepszych i pewnych
zarobków.
W naszym szpitalu pracuje chirurg,
który również zajmuje się konsultacją
osób dorosłych, a za oddział dziecięcy
odpowiedzialna jest położna, które bada
też kobiety w ciąży. Oprócz tych dwóch
osób odpowiedzialnych w szpitalu pracuje 15 pielęgniarzy, którzy pochodzą
z Bagandou i uczyli się zawodu przy łóżku chorego. Ich formację, jak na tamtejsze warunki naprawdę dobrą, prowadziły
przez 6 lat lekarki i pielęgniarki z Polski.
Aktualna sytuacja ciągle jeszcze nie zakończonej rebelii nie sprzyja przyjazdom
nowych wolontariuszy.
Ponad połowa wszystkich naszych pacjentów to dzieci w przedziale wiekowym
od 0 do 5 roku życia. Ten czas to rzeczywista walka o przetrwanie dla najmłodszych, bo narażone są na malarię, pasożyty, niedożywienie, różnego rodzaju in-

fekcje, zaniedbania – bo często takimi
dziećmi zajmuje się starsze rodzeństwo,
a nie mama.
Każdego roku prawie 4 tys. pacjentów
znajduje pomoc medyczną w szpitalu
w Bagandou, ponad połowa z nich jest
hospitalizowana. Rocznie wykonywanych
jest około 60 zabiegów chirurgicznych,
najczęstsze przypadki to przepukliny albo
cesarki, a czasami amputacje. Robimy też
transfuzje i to nie mało, bo ponad 200 każdego roku, z czego większość dla ratowania życia najmłodszych pacjentów. Poza tym mamy dużo przypadków malarii,
która ciągle jest największym zagrożeniem życia dla Afrykańczyków oraz różnorakie pasożyty, jako wynik braku higieny, dostępu do wody i oczywiście nieświadomości, że prosta czynność mycia
rąk może zmienić jakość życia.
Szpital w Bagandou, który został wybudowany i funkcjonuje dzięki środkom
zbieranym od wielu lat przez kolędników
misyjnych z diecezji tarnowskiej, to wielki i bardzo widoczny znak Bożego Miłosierdzia dla tamtejszych ludzi. Trzeba
wiedzieć, że nasz szpital to nie jest jedna
z wielu możliwości i ludzie go wybierają,
bo jest prowadzony przez „białych”. Dla
znacznej większości naszych pacjentów,
a już na pewno dla Pigmejów, to jest
jedyna możliwość leczenia, a ich wybór to
albo nasz szpital, albo śmierć. To nie jest
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Z serca „Bóg zapłać”.
W lipcu tego roku zakończyłam moją
pracę na afrykańskiej ziemi. Patrząc
wstecz widzę różne trudności, tęsknotę
za bliskimi, kilka malarii, 2 rebelie, różne
porażki, rozczarowanie, zmęczenie, ale
widzę też nieprzeliczone łaski, które nieustannie otrzymywałam od Pana Boga,
dobre pomysły i siły do ich realizacji,
dużo życzliwych ludzi chętnych do pomocy, wdzięczność w oczach pacjentów
szpitala, uśmiechnięte dzieci w szkołach
wioskowych.
Dziękuję Bogu, że mnie tam posłał,
na swoje żniwo, za doświadczenie misyjne, za poznanych ludzi, za dobro, które
udało się zrobić. Ale takich dobrych rzeczy w dalekiej Afryce nie robi się „w pojedynkę”! Gdyby nie pomoc duchowa
i materialna, która nieustannie do mnie
docierała z diecezji, niewiele mogłabym
tam dokonać.
W tym miejscy bardzo dziękuję ks.
Krzysztofowi Czermakowi, który wraz
ze swoimi współpracownikami z Wydziału Misyjnego niestrudzenie podejmuje
wiele zadań i nawołuje wszystkie parafie
do modlitwy i ofiarności dla misjonarzy.
Wiem, że to wołanie zawsze spotykało się
z odpowiedzią w naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Moja Mama
niejeden raz mówiła mi, „że modliliśmy
się za Ciebie w czasie Nowenny”. Chcę
bardzo serdecznie podziękować Księdzu
Proboszczowi, wszystkim kapłanom z naszej parafii oraz Wam Wszystkim, tworzącym wspólnotę parafialną za pamięć,
za modlitwy, za otwarcie drzwi kolędnikom misyjnym, za wsparcie materialne.
Dziękuję za to wszystko, co pomogło mi
tam trwać, pracować i dawać świadectwo
o Panu Bogu, który tworzy z nas wszystkich, niby obcych sobie ludzi, wielką
Rodzinę gotową nieść pomoc potrzebującym, nawet na koniec świata.
Po moim wyjeździe szpitalem w Bagandou zarządza Izabela Cywa pochodząca z Krynicy. Proszę Wszystkich o objęcie jej modlitwą, aby to nasze wspólne
wielkie dzieło mogło dalej, bez przeszkód
służyć wielu ludziom w Bagandou.
Elżbieta Wryk
Książki godne polecenia, w których
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o. Robert Wieczorek, OFM Cap „Pęknięte
można dowiedzieć się więcej o RŚA i pra- cu Afryki”
o. Robert Wieczorek, OFM Cap „Listy Serca Afryki”
cy misjonarzy:
Ks. Krzysztof Czermak, „Zapisane w ser- z Serca Afryki”

TEKSTY OKAZJONALNE
Pomódlmy się w tę betlejemską noc
Barbara każdego roku z wielkim entuzjazmem przygotowywała się do świąt
Bożego Narodzenia. Bardzo lubiła chodzić do sklepów i dokonywać zakupów.
Witryny sklepowe i reklamy telewizyjne
bardzo kusząco zachęcały do wydawania
pieniędzy. Barbara jak zresztą wiele osób
łatwo uległa czarowi tych reklam i kupowała..., kupowała bez umiaru. W tej bieganinie zapomniała, że przed Bożym Narodzeniem jest czas Adwentu, że są roraty, śpiewa się tęskne pieśni oczekując
przyjścia Zbawiciela. Zapomniała..., ale
też chciała zapomnieć. Chciała uciec od
myśli, które ją nachodziły. Wmawiała sobie, że przecież święta to tylko uroczysty
obrzęd, tylko tradycja i folklor, a najważniejsze, żeby niczego w domu nie zabrakło. Jednak ten głos sumienia nie dawał jej spokoju. Tak dawno nie była w
kościele, ile to już lat...? Kiedy ostatni raz
się spowiadała...? Przestałam się modlić...
„Ale przecież nie grzeszę, a modlitwa
to klepanie paciorków. Dzieci chodzą
na roraty... Tak, ale to jest Msza dla dzieci...” Tak myślała Barbara.
Pewnego dnia dzieci wróciły z kościoła i opowiadały co zapamiętały z kazania.
Asia powiedziała: „Mamo, a dlaczego my
nigdy przed wieczerzą wigilijną nie czytamy Pisma św. i nie modlimy się? Dlaczego nie śpiewamy kolęd? Dzisiaj ksiądz
mówił, jak powinna przebiegać wieczeW komedii z 1972 roku w reżyserii
Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana”, który jest satyrą na pewne zjawiska społeczne w Polsce okresu przełomu
lat 60. i 70., występuje postać „profesora”
– trzeciego chlebodawcy głównej postaci,
„Marysi” – którego z wielkim powodzeniem zagrał znakomity, nieżyjący już aktor Mieczysław Czechowicz. Ów „profesor” niestrudzenie prowadzi badania nau-

rza. Dlaczego u nas jest inaczej?”
Barbara była zakłopotana tymi pytaniami. Milczała i rozważała co córka
powiedziała.
Zbliżyła się Wigilia. Wszyscy już zebrali się przy stole i Barbara zachęcała
rodzinę do spożywania posiłku. Nagle
Asia powiedziała: „Pomódlmy się... W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Panie Boże, dziękujemy Ci za rodziców,
za rodzeństwo a przede wszystkim dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że narodziłeś
się dla nas, że przyniosłeś nam miłość
i przebaczenie. Ja też chcę dzisiaj was kochani rodzice przeprosić za moje nie zawsze dobre zachowanie i teraz wszyscy
się przeprośmy i uściskajmy”.
Były łzy wzruszenia..., coś w Barbarze pękło i zrozumiała, że Chrystus naprawdę się narodził, także dla niej i czeka
aż ona otworzy Mu serce. Ta wieczerza
od niepamiętnych lat była inna, bo był
obecny Chrystus.
To córka wprowadziła Boga, otwarła
zamknięte drzwi jej serca. Nie w pełni
świadoma czekała na ten moment wiele
lat. Wyspowiadała się i odnowiła swoje
życie.
Zaprośmy Jezusa, Maryję i Józefa
do naszych domów... Zróbmy im miejsce
przy stole i obdarujmy prezentami, czyli
modlitwą, pieśnią i wspólną Mszą św.
Wieczerza Wigilijna i Święta bez mo-

Co z tą kolędą?

kowe nad zawartością „cukru w cukrze”.
I może – jak na komedię – nie byłoby
w tym nic dziwnego, lecz ten fragment
nasuwa mi nieustannie pytanie: Jaka jest
zawartość wiary przeciętnego katolika
w jego wierze?
Piszę to w kontekście zbliżającej się
wizyty duszpasterskiej nazywanej także
kolędą. Bo przecież nie wszystkie zachowania domowników, którzy przyjmują
11

dlitwy rzeczywiście mogą mieć wymiar
tylko tradycji, a przecież obchodzimy
je na pamiątkę narodzin Boga na ziemi.
Pomódlmy się więc w te dni.
Pomódlmy się w tę Noc Betlejemską
Noc szczęśliwego rozwiązania
By wszystko nam rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania.
By nam się wszystkie trudne sprawy
Porozwiązywały jak supełki...

księdza „po kolędzie” wynikają tylko
z faktu dobrego wychowania i ogólnie
pojętego savoir-vivru. Tam jest jeszcze
obecny element wiary. Tak w każdym
razie myślę…
A zatem: Ile jest wiary w wierze
przeciętnego katolika, osoby wierzącej,
czy uogólniając – człowieka ochrzczonego?
Z rozrzewnieniem wspominam pew>>

nego starszego już kapłana, który opowiadał o odwiedzinach duszpasterskich
w swojej parafii. Była to wioska. Chodziło się od gospodarstwa do gospodarstwa.
Oddalone one były od siebie czasami
kilkadziesiąt metrów. A tu zima..., śnieg...
Po zakończeniu kolędy w jednym domu,
wraz z gospodarzem udawał się do następnego (by ksiądz nie szedł sam), a mniej
więcej w połowie drogi spotykali gospodarza z następnego domu, który wychodził im naprzeciw. Powitanie..., pożegnanie... i „przekazanie” księdza. W każdym
mieszkaniu porządek, schludnie, ale wcale
nie wykwintnie. Ot zwykły gospodarski
porządek. Rodzina odświętnie ubrana,
zgromadzona w największym pokoju, cała
w komplecie, przy stole nakrytym białym
obrusem, na którym stał krucyfiks i zapalone świece, woda święcona z kropidłem i obowiązkowo Biblia. Wspólna modlitwa z domownikami, która dla rodziny
była zaszczytem, że w ich własnym domu
modli się z nimi ich kapłan. A później
wspólna rozmowa, którą gospodarz domu
starał się podtrzymywać wykazując się
przy tym znajomością faktów dziejących
się w parafii i zatroskaniem o jej stan
zarówno duchowy jak i materialny.
No tak – powie ktoś – ale to było
kiedyś, a obecnie czasy się zmieniają.
Inaczej się żyje..., inaczej się postrzega...,
ale czy też inaczej się wierzy?
Obecnie na palcach można policzyć
mieszkania, w których u drzwi czeka
gospodarz na księdza. Do prawdziwych
rarytasów należą sytuacje, gdzie na klatce
schodowej spotykam elegancko ubranego
Pana, który wita mnie serdecznie, po

czym szarmancko zaprasza do
mieszkania
wskazując miejsce,gdzie ksiądz
ma się udać.
Z reguły to
do mieszkania
wprowadzają
ministranci i po
sforsowaniu ze
mną drzwi, które zamykają się
same, bo za nimi „sterta” butów, prowadzą
do jednego z pokoi, w którym
gospodarze akurat zajęci oglądaniem telewizji szybko wstają, w pośpiechu zaczynają szukać ognia dla zapalenia świec stojących na stole..., pilota
do wyłączenia telewizora..., a gospodyni
rozpoczyna „zwoływanie domowników”,
bo akurat syn kończy coś tam przy komputerze, córka w swoim pokoju ogląda
„dobry film”, a ktoś tam jeszcze akurat
musiał chwilę wcześniej skorzystać z toalety. Zebranie w całość „rodziny” trochę
trwa i nie zawsze wszyscy są w stanie
dotrzeć na czas modlitwy (bywa, że ostatni nie „załapują się” nawet na błogosławieństwo). A później trochę sobie porozmawiamy..., tzn. jeżeli ksiądz nie będzie
„ciągnął” jakiegoś tematu, to nieraz „nastaje taka niezręczna cisza...” Dobrze jeszcze, gdy w pobliżu są jakieś małe dzieci, albo wnuki, to wtedy można na nich
skupić całą uwagę i jakoś to będzie...
Ksiądz nie będzie zadawał „trudnych”
pytań i stworzymy – w jego oczach –
obraz prawdziwie miłej i sympatycznej
wspólnoty...
Nie piszę tego z wyrzutem... Przez
wszystkie lata kapłaństwa i wiele kolęd
nauczyłem się już żyć z obojętnością,
a czasami i „chłodem” spotykanym podczas tych wizyt, ale czy tak musi być?
Przecież byłoby całkiem inaczej
gdybyśmy wspólnie powrócili do idei wizyty duszpasterskiej, jako „duszpasterskiej”, w której sprawy Kościoła, a zwłaszcza parafii są naszą wspólną sprawą.
Gdzie podczas możliwości rozmowy z kapłanem sami możemy zaproponować jakieś pomysły, czy też zmiany..., gdzie możemy dopytać o sprawy, które nas akurat
trapią i niepokoją... Na co dzień nie za12

wsze jest możliwość, a tu... Przecież to
nie ksiądz ma podtrzymywać rozmowę
i troszczyć się o atmosferę podczas tego
spotkania. On tam jest gościem..., nie intruzem, czy jak to niektórzy złośliwie mówią – inkasentem.
Wizyta duszpasterska ma stać się dla
wszystkich, którym na sercu leży dobro
naszej parafialnej wspólnoty możliwością
wymiany myśli, argumentów i pomysłów.
Dlaczego więc jej nie wykorzystać? Przecież tu chodzi o nasze wspólne dobro.
Dobro, któremu na imię: Parafia pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. By jednak to wszystko stało się faktem potrzeba naszego osobistego wkładu i zainteresowania sprawami parafii,
bo to, co słyszymy nieraz „na ryneczku”,
czy „u fryzjera” nie zawsze idzie w parze
z rzeczywistością. A tu mamy możliwość
dowiedzieć się wszystkiego. I to „z pierwszej ręki”. Czemuż więc nie skorzystać?
Ile jest wiary w wierze przeciętnego
katolika, osoby wierzącej, czy uogólniając
– człowieka ochrzczonego?
To pytanie, na które nie udzielę
odpowiedzi i zbliżająca się kolęda także,
ale to pytanie, które powinno każdego
z nas niepokoić i nękać. Bo wiara to postawa człowieka względem najpierw Pana
Boga, a później także drugiego człowieka.
To nie puste słowo, którego nauczyliśmy
się w dzieciństwie, bo rodzice nam mówili, że ochrzcili nas, byśmy byli wierzący. Sam chrzest..., a później Pierwsza
Komunia..., bierzmowanie..., czy nawet
ślub kościelny nie wystarczą, by być
wierzącym.
WIERZĄCYM STAJEMY SIĘ PRZEZ
CAŁE ŻYCIE!
A zatem: Ile jest wiary w... Twojej
wierze?
Ks. B. S.

Przykład

Postępująca laicyzacja i desakralizacja

Laicki folklor
Przyglądając się z boku niejednej
rodzinie podczas jej przedświątecznej
krzątaniny, można by pomyśleć, że istota
świąt bożonarodzeniowych czy wielkanocnych sprowadza się do porządków, a później do potraw i tradycji kulinarnych,
spotkań towarzyskich przy suto zastawionym stole (nierzadko w połączeniu
z alkoholem), wizyt i rewizyt, konwencjonalnego składania sobie życzeń, obdarowywania prezentami, oglądaniu telewizji, wyjazdów w góry na narty, a nawet...
dokonywania zakupów itd.
Komentarz
Nietrudno się domyślić, że na duchowe przygotowanie się do świąt poprzez
rekolekcje, sakrament pokuty, refleksję
nad sobą, modlitwę, pogłębienie wiedzy
religijnej – czyli to, co najbardziej istotne
– czasu już „nie wystarczy”. Mówiąc konkretniej, ludziom tego pokroju szkoda
na to czasu! Kuriozalny paradoks współczesności: święta Bożego Narodzenia
i Wielkanocny... bez Boga!
Powstał jakiś substytut laickiej obrzędowości, w którym nie ma miejsca dla
Boga albo co najwyżej stał się On marketingową dekoracją. W okresie świąt
„nie ma czasu” na udział we Mszy św.,
sięgnięcie po prasę katolicką czy książkę
religijną, rozmowy na tematy religijne,
obejrzenie filmu religijnego w telewizji,
na video lub DVD, słuchanie radia katolickiego i tego wszystkiego, co wiąże się
z religijnym i duchowym przeżywaniem
świąt. Jest za to czas na wszystko inne:
niezliczoną ilość typowo laickich, często
banalnych czynności.
Miejsce sacrum zajęło profanurn.
Miejsce chrześcijańskich treści – laicki
folklor. Praktyki religijne stały się co najwyżej dodatkiem do uroczystości rodzinnych i towarzyskich. Ich miejsce zajęła
neopogańska obrzędowość. I tak na przykład w okresie Bożego Narodzenia praktycznie na każdym kroku w mediach,
hipermarketach, reklamach radiowych,
telewizyjnych i internetowych św. Mikołaj lansowany jest jako postać marketingowa: krasnal albo skrzat przyjeżdżający
z Laponii na saniach zaprzężonych w renifery. Prawda o św. Mikołaju jest jednak
inna, albowiem jego wizerunek bywa

często wypaczany! To był biskup. który
żył w Azji Mniejszej i zasłynął z dzieł
dobroci.
W państwach Europy Zachodniej dominuje francuski model nowoczesności.
Istotę polityki tych państw określa idea
sekularyzmu, który wyraźnie jest niechętny, a nawet wrogi religii. Jednym z głównych zadań takiej polityki ma być „uwalnianie” społeczeństwa od religii, którą
wprost oskarża się o wywoływanie konfliktów prowadzących do nietolerancji.
Swego czasu media informowały
o „perypetiach św. Mikołaja”, którego
w imię poprawności politycznej nie wolno
było wpuszczać do przedszkoli i szkół
w Europie Zachodniej, zaś prezenty świąteczne wręczał dzieciom... Kaczor Donald
lub Czerwony Kapturek. Z kolei w Ameryce Północnej święta Bożego Narodzenia
nie są już określane jako Merry Christmas, ale jako... ferie zimowe.
Jak podają media, w okresie świąt
społeczeństwo ogarnia szaleństwo zakupów. Nawet wizerunki religijne bez żenady i należnego szacunku dla sacrum wykorzystuje się, byle tylko schodziły towary. Święta stały się najbardziej dochodowym zabiegiem marketingowym. A przecież nie wszystko jest na sprzedaż. Są pewne rzeczywistości, których nie da się
przeliczyć na pieniądze. Łatwo je jednak
zawłaszczyć i przekształcić w religijny
folklor. Pod tę kategorię próbuje się podciągnąć nawet procesję eucharystyczną na
Boże Ciało. W niektórych mediach w odniesieniu do tej uroczystości użyto określenia „nabożeństwo plenerowe”. To już
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krok do tego, aby biorących w niej udział
potraktować jako nieszkodliwych „wariatów”, którzy raz do roku wychodzą
na ulice, by sobie... pochodzić.
Współczesnemu człowiekowi proponuje się substytuty szczęścia. Sięgnąwszy
po nie, nie potrafi on już zaakceptować
wartości religijnych i staje się coraz bardziej obojętny wobec Boga. Dla wielu
przesiąkniętych laicką propagandą przymiotnik normalny oznacza: czysto laicki,
wyzuty z wszelkiej religijności.
Coraz częściej pojawiają się informacje, że nie tylko w Europie Zachodniej
świątynie chrześcijańskie są przebudowywane na potrzeby sal widowiskowych czy
hal targowych. Wielu, nie wynosząc z domu religijnego wychowania i przywiązania do chrześcijańskich wartości, często
traktuje wiarę jako rodzaj religijnego
zabezpieczenia albo folkloru, na potrzeby
prywatnego użytku. Dlatego też wielkim
powodzeniem cieszą się wśród nich „nowoczesne” i „postępowe” sposoby kultu,
które nie wymagają formalności i przede
wszystkim nie stawiają wymagań. W tym
celu, w jednym z publicznych kanałów
telewizyjnych, reklamowano... „Kościół
dla zmotoryzowanych”. Wierni tego „Kościoła” nie musieli wychodzić z samochodu czy zsiadać z motocykla, lecz mogli drogą radiową wysłuchać „mszy”,
którą „sprawował” duchowny zaradzający
ich potrzebom. Nie musieli zatem zadawać sobie trudu, tracić czasu i sił, by
bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwie. Komentujący ten religijny ewenement przekonywał o zaletach owej „ot>>

wartej świątyni”. Oglądając materiał
filmowy, nasuwały się pytania, czy owa
„zmechanizowana” i – nie ulega wątpliwości – rozrywkowa forma religijności
mieści się w ramach doktryny i praktyki
Kościoła katolickiego? Dopiero dalsze
szczegóły rozwiały wszelkie wątpliwości:
chodziło o jakiś odłam protestanckiego
wyznania w USA.
Współczesny chrześcijanin częściej
trzyma w ręku telefon komórkowy, pilot
telewizyjny czy mysz komputerową niż
Pismo Święte, różaniec czy książeczkę
do nabożeństwa. A przecież chrześcijaństwo nie powinno być jedynie jednym
z elementów mozaiki przedstawiającej
obraz świata. Chrześcijaństwo ma być
ramą, w której wszystko inne musi się
zmieścić, o ile pasuje kolorem i kształtem
do tej kompozycji. Nie wolno traktować
Ewangelii jako dodatku do ludzkiej kultury. Ona ma być fundamentem, na którym układają się wszystkie sprawy człowieka. Dlatego ma się nieustannie doko-

nywać inkulturacja Ewangelii, tj. przenikanie kultury duchem Ewangelii. Dopiero
życie przemienione duchem Ewangelii
zaczyna bić nowym, prawdziwym blaskiem.
Wnioski końcowe
Należy być duchowo czujnym, aby nie
uczyniono z chrześcijaństwa dekoracji,
którą wyciąga się w celach marketingowych na Boże Narodzenie, Wielkanoc,
Boże Ciało, uroczystość Wszystkich
Świętych i przy kilku innych okazjach.
Współczesne neopogaństwo pozwala
w duchu „tolerancji” na to, aby gdzieś
w kąciku ustawić żłóbek, a częściej św.
Mikołaja, gdzieniegdzie zawiesić krzyż,
a nawet pokazać trochę „folkloru” podczas procesji Bożego Ciała, ale zarazem
zupełnie pomija lub rozmywa to, co stanowi istotę religijnych świąt i uroczystości, uwypuklając wszystko, co powierzchowne, komercyjne.
Wiara zwyczajowa, która nie jest

pogłębiana, często przechodzi kryzysy:
załamuje się lub oscyluje pomiędzy płycizną a bezbożnictwem. Dlatego nie ma
alternatywy: albo żyje się pełnią chrześcijaństwa, albo porzuca się wiarę.
Sformalizowana, bezduszna praktyka
wiary łatwo rozsypuje się pod naporem
atakującego laicyzmu i relatywizmu moralnego. Współczesny człowiek albo wejdzie w żywy kontakt z Chrystusem przez
coraz pełniejszy udział w życiu sakramentalnym i liturgicznym Kościoła, albo
odejdzie od Boga zupełnie. W życiu duchowym nie ma miejsca na wiarę okazjonalną, ekstatyczną, nie pogłębianą,
szukającą splendoru, bo prędzej czy później rozpadnie się. W sposób nie budzący
wątpliwości przekonuje o tym postawa
życiowa katolików niepraktykujących.
Ks. B. S.

W trosce o umiłowanie Eucharystii.

Duszpasterskie problemy

Listy do młodego kapłana.

List pierwszy
Winnych nie ma
Rok doświadczenia duszpasterskiego
to dla Ciebie wystarczająco dużo, by zobaczyć szereg problemów, które w życiu
wyglądają zupełnie inaczej niż na wykładach i w uczonych rozprawach, ale to bardzo mało, by dostrzeżoną rzeczywistość
obiektywnie ocenić i właściwie ustawić,
upłynie wiele lat, zanim się to dokona. Są
sprawy, z którymi będziesz się borykał
przez całe życie i umierając nie będziesz
wiedział, jakie było ich najlepsze rozwiązanie.
Chętnie podejmę z Tobą listowną
rozmowę na temat uczestnictwa we Mszy
świętej, tym bardziej, że po blisko dwudziestoletniej duszpasterskiej pracy sprawa ta leży mi coraz bardziej na sercu.
Sądzę, że na początku trzeba sobie
uświadomić, iż istnieje jakiś fatalne wypaczenie programu katechezy, a może samej jego realizacji, która przy olbrzymim
nakładzie sił i środków ze strony katechizujących wydaje niepokojąco nikłe

owoce. Rzecz jasna, jest to sprawa bardzo
złożona i należałoby tu przestawić wiele,
wiele elementów. Taką próbę zresztą
podjęto, ale faktem jest, że tzw. Posoborowa odnowa katechizacji nie osiągnęła
zamierzonego celu. W tym momencie nie
próbuję podejmować tego szerokiego tematu. Lecz chcę zwrócić uwagę na dwie
poważne luki w katechezie, które odbijają
się bardzo ujemnie na uczestnictwie we
Mszy świętej.
Pierwszą jest zupełny brak systematycznego uczenia młodzieży czytania ewangelii. Po prostu tego w programie katechezy nie ma. Chrześcijanin to człowiek,
który zna Ewangelię i żyje nią, a w naszej
kulturze słowa pisanego zna wówczas,
gdy umie ją czytać. Błąd polega na tym,
iż powszechnie się sądzi, że wystarczy
umieć czytać po polsku, by umieć czytać
ewangelię. Tymczasem jest to wyjątkowa
księga, która wymaga opanowania dodatkowej sztuki, tj. nie tylko czytania słów,
lecz i rozumienia treści. Ewangelię czyta
się sercem. Ewangelia jest instrukcją mojego życia i trzeba ją umieć czytać jako
instrukcję. Ewangelia jest mieszkaniem
Chrystusa i trzeba umieć się z Nim w tym
mieszkaniu spotkać. To trudna księga i
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rzadko kto uczy jej czytania.
Nieumiejętność czytania Ewangelii
decyduje o obojętnym uczestnictwie w liturgii słowa. I nie należy się temu dziwić.
Po prostu bogactwo Ewangelii w ogóle
do słuchaczy nie dociera. Rzecz jest wielkiej wagi, bo czytanie Ewangelii stanowi
integralną część Mszy świętej. Jest to zresztą część pierwsza, przygotowująca
do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.
Niewielu zdaje sobie sprawę, że nie
ma mowy o spotkaniu z Chrystusem
w Eucharystii, jeśli nie nastąpi wcześniej
spotkanie z Nim w natchnionym słowie
Pisma Świętego. Można powiedzieć,
że w Eucharystii Jezus się ukrywa,
a w Ewangelii się objawia. Dopiero po
spotkaniu z Nim objawiającym się, można
Go odkryć ukrywającego się w tajemnicy
Eucharystii.
Dwa dni temu rozmawiałem z mężczyzną w wieku około trzydziestu lat
na temat jego oporów co do uczestnictwa
w niedzielnej Mszy świętej. Podał kilka
powodów, ale sam przyznał, że najgłówniejszym jest nuda. „Dla mnie - wyznał –
jest to najnudniejsza godzina w tygodniu”. Chodzą za mną te słowa. Czy
Ewangelia, czyli Dobra Nowina, może
>>

być nudna? Widocznie ten człowiek
w czasie Mszy św. nigdy jej nie słyszał.
Ale czyja to wina?
Druga luka w katechezie polega na fałszowaniu opinii publicznej przygotowania
dzieci do tzw. Pierwszej Komunii świętej.
Używam tego określenia pierwszy i ostatni raz. Katecheta, który całe przygotowanie dzieci ustawia pod kątem „pierwszej komunii”, tym samym dowodzi, że
niewiele z tajemnicy Eucharystii rozumie.
Dziecko trzeba przygotować do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy
świętej. Tak długo go nie wolno dopuścić
do stołu pańskiego, dopóki nie umie uczestniczyć w całym Mszy świętej, dopóki
nie pojmie, czym jest Msza święta w życiu chrześcijanina. Tymczasem dziewięćdziesiąt procent katechizujących martwi
się, jak przygotować dzieci na przyjęcie
Pana Jezusa, zupełnie nie dostrzegając
wszechstronnego przygotowania ich do
odkrycia bogactwa świętej Ofiary, by dla
tej Ofiary potrafiły zrezygnować z poranków telewizyjnych, z zabawy, z turystyki,
wiedząc i rozumiejąc, o jaką wartość
tu chodzi.
Po obecnej katechezie wierni coś nie
coś wiedzą, czym jest Chleb konsekrowany, ale z reguły nie pojmują, czym jest
święta Ofiara. Spotkałem już nawet takich, którzy będąc w niedzielę na wycieczce, upominali się o udzielenie im
Komunii świętej, ponieważ nie mają czasu na stanie w kościele przez całą Mszę
świętą. Czy to ich wina? Nie, to wina wychowania religijnego. Zostali przygotowani do Komunii świętej, ale nie zostali
przygotowani do uczestnictwa we Mszy
świętej.
Rozmawiając z ludźmi, spróbuj się
zorientować, czym dla nich jest Msza
święta. Zobaczysz, że niewielu zna wartość tego skarbu.
List drugi
Dlaczego opuszczają
Denerwujesz się, że ludzie tak łatwo
i pod byle pozorem opuszczają Mszę
świętą. Nie dziw się temu. Gdyby wiedzieli, czym ona jest, przyszliby na pewno. Stosunkowo niedawno z radością
spojrzałem na człowieka, który wyjaśniał,
że z powodu dalekiej podróży nie mógł
wziąć udziału we Mszy świętej w niedzielę, ale uczestniczył w niej w tygodniu. To
jest właściwe rozwiązanie. Duszpaster-

skie wychowanie musi zmierzać w tym
kierunku.
Niewłaściwa interpretacja przykazania kościelnego: „W niedzielę i święta we
Mszy świętej nabożnie uczestniczyć” doprowadziła do tego, że jeżeli ktoś nie może być w niedzielę, to już w ogóle nie myśli o tym, że kilka godzin, rano, w poniedziałek, bez większych przeszkód może
stanąć przy ołtarzu i uczestniczyć w świętej Ofierze.
Jeśli ktoś nie może być na przyjęciu
imieninowym u swego przyjaciela w dniu
imienin, to przybywa do niego przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jest to bowiem dla niego i dla przyjaciela zaszczyt
i radość. Niewielu tak traktuje świętą
Ucztę. Większość w życiu szuka byle pretekstu, by się zwolnić z takich czy innych
praktyk. To dowód, że uczestnictwo w Ofierze Chrystusa traktują jako ciężar, jako
obowiązek, a nie jako radosne spotkanie
przy stole na wspólnej uczcie.
Interpretując przykazanie święcenia
dnia świętego, pamiętaj, że niedziela jest
związana z Mszą świętą, ale nie odwrotnie. Połączenie uczestnictwa we Mszy
świętej wyłącznie z niedzielą jest z punktu widzenia odkrywania wartości świętej
Ofiary poważnym błędem. Mamy wychowywać ludzi do zrozumienia sensu niedzieli jako dnia Pańskiego i świętego. To
jest nasze pierwsze duszpasterskie zadanie. Drugim jest pomoc w odkrywaniu bogactwa samej Mszy świętej. W świadomości wiernych te dwie sprawy muszą
być jasno oddzielone i odpowiednio połączone. Tylko wtedy potrafią oni właściwie przeżywać niedzielę i tylko wtedy
potrafią w pełni korzystać z Mszy świętej.
Ci, którzy to zrozumieją, będą nam
wdzięczni do końca życia.
Właściwym zadośćuczynieniem za zaniedbanie Mszy świętej niedzielnej jest
uczestniczenie w niej w tygodniu. Sami
wierni winni to stosować bez oczekiwania
na wezwanie przy konfesjonale. Jeśli komuś wydaje się to zbyt trudne, to dowodzi, że jest chrześcijaninem tylko z imienia i dba jedynie o zewnętrzną formę swej
religijności.
Nigdy nie opuści Mszy świętej człowiek, który zna jej wartość. Może zrezygnować ze wszystkiego, ale nie z tego
uczestnictwa. Znam wielu ludzi liczących
ponad sześćdziesiąt lat, którzy nigdy
z własnej winy nie opuścili Mszy świętej
w niedzielę i święta, a od lat uczestniczą
w niej codziennie. Oni wiedzą, że bez te15

go spotkania z Bogiem nie mogliby żyć,
jak nie można żyć bez codziennego posiłku.
Wniosek z tego prosty. Jako duszpasterz nie miej pretensji do ludzi, że opuszczają Mszę świętą, tylko zastanów się,
co i jak uczynić, by oni poznali wartość
minut spędzonych z Tobą przy ołtarzu.
List trzeci
Byle dalej od ołtarza
Uśmiechnąłem się czytając
Twoje pytanie: Co zrobić ze stojącymi w
czasie Mszy świętej przed progiem
kościoła? Cdn.
Na podst. Książki ks. Edward Staniek
„Eucharystia”

Dzieci w kościele

Do szerszego zainteresowania się tym
tematem skłoniło mnie osobiste zdarzenie, z jakim nie ukrywam spotkałam
się po raz pierwszy. Zawsze uważałam, że
rodzice posiadający dzieci powinni od początków życia przystosowywać je do życia w kościele i wspólnocie parafialnej.
Oczywiście wszyscy rodzice się ze mną
zgodzą, że nie zawsze jest to takie proste
i możliwe do wykonania. Mam tu na myśli zachowanie naszych kilkuletnich pociech w kościele. W momencie, kiedy już
zauważyłam, że moje dziecko niestety albo i stety nie należy do tych, którym powie się, żeby siedziało cichutko przez godzinę w jednym miejscu starałam się robić ile to możliwe (być może jednak
za mało) żeby nie stwarzać sytuacji,
w której będzie „problemem” dla wiernych czy kapłana odprawiającego Mszę.
Aż do pewnego incydentu, z jakim spotkałam się podczas jednej z wieczornych
Mszy świętych. Na nieszczęście dziecko,
w intencji którego była wtedy Msza było
zmęczone i marudne. W momencie, kiedy
chciało urządzać sobie biegi w kościele
przywołałam je do siebie i nie zdążyło
zrobić kilku kroków w kierunku przednich ławek kiedy to dwie parafianki
w pozycji z kolan rzuciły pełne złości
spojrzenie w kierunku dziecka i jakiś niegrzeczny komentarz (nie twierdzę, że niesłuszny), którego nie usłyszałam, bo
zwróciły się do dziecka… I tu zaczęłam

się zastanawiać, co tak naprawdę jest
grane i gdzie tkwi problem.
Nie ukrywam, że od razu nasunął mi
się obraz, z jakimi kojarzona jest niekiedy
grupa bardzo gorliwych katolików, którzy
niestety nie zawsze potrafią okazać fundament, jakim jest miłość i życzliwość
chrześcijańska. Zawsze starałam się odcinać od tych przykrych komentarzy pod
adresem takich osób, ale coś tu faktycznie
zawiodło.
Bo po pierwsze - kościół to święte
miejsce, sacrum i nikomu nie wolno zachowywać się w sposób nie okazujący
szacunku temu miejscu, jak i ludziom
przychodzącym się pomodlić w ciszy
i skupieniu. I problemem tu nie są same
dzieci, bo chyba nikt nie jest na tyle niemądry, żeby od trzy czy czteroletniego
malucha oczekiwać, że zrozumie w pełni,
gdzie się znajduje i jak należy się zachować. Problemem jest to, w jaki sposób my
rodzice reagujemy na niestosowne zachowania naszych dzieci, ale i sposób w jaki
reagują inni, którym dane zachowanie
może przeszkadzać. Zawsze zakładam,
że jesteśmy ludźmi na minimum dostatecznym poziomie kulturalnym i wszelką
uwagę czy krytykę można zwrócić w sposób grzeczny, merytoryczny i przede
wszystkim osobie, która jest odpowiedzialna za te zachowania – czytaj RODZIC A NIE MAŁE DZIECKO! Cieszy
mnie jednak fakt, że duża większość pań,
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które przecież kojarzymy z nabożeństw
(nie ukrywajmy, że jest to stała grupa)
to przemiłe, życzliwe osoby, które nieraz
nawet włączały maluchy do pewnych
czynności podczas nabożeństw. Jak chociażby przesympatyczna Pani Gabrysia,
która na jednym z nabożeństw letnich
przed procesją dała potrzymać dzieciom
szarfę (dzieci już zaczynały się „nudzić”).
Albo Pani Krystyna, która z daleka wita
każdego, nawet takiego niesfornego malucha uśmiechem. I to jest prawdziwy
chrześcijanizm, który przestrzegając zasad religijnego savoir vivre, pamięta również o czymś takim, jak miłość i życzliwość zwłaszcza w stosunku do dzieci. Nie
wiem, z czego wynika ta różnica między
wiernymi, czy z tego, że osoby te nie mają jeszcze swoich wnuków albo zapomniały, jak to jest, bo ich dzieci dawno już
są dorosłe? Naprawdę nie wiem.
Reasumując głównym celem niniejszego artykułu jest wskazanie podstawowych zasad, jakie my rodzice możemy
zastosować wobec problemu, z jakim
niejednokrotnie się spotykamy w zakresie
zachowania naszych dzieci podczas Mszy.
Bo jedyną wskazówkę, a może raczej
prośbę, do tych którzy tak nerwowo i alergicznie reagują na maluchy w kościele
to… spokojna merytoryczna uwaga do opiekuna? Liczę, że obie strony wyniosą
odpowiednie wnioski.
W niektórych starych kościołach, przy
wejściu, można zobaczyć napis DOMUM
TUAM DECET SANCTITUDO, IN
LONGITUTIDEM DIERUM, to znaczy
Domowi Twojemu przystoi świętość,
na długość dni. Pismo św. jest księgą natchnioną i dlatego nie będziemy się spierać, czy ma słuszność, czy nie. Skoro
wyraźnie twierdzi, że Domowi Bożemu
należy się szacunek ze względu na świętość samego Boga, to jak powinny w kościele zachowywać się dzieci, które przecież nie zdają sobie jasno sprawy z tego
gdzie są?
Musimy przede wszystkim mieć
na uwadze, że dziecko, powiedzmy
w wieku przedszkolnym, zachowuje się
spontanicznie i nie można mieć do niego
pretensji o to, że jest zbyt ruchliwe,
że przeszkadza... Przecież ono nie potrafi
jeszcze myśleć na tyle jasno, by ocenić
swoje zachowanie jako dobre czy złe. To,
jak dziecko będzie się zachowywać w ko>>

ściele, zależy przede wszystkim od tego,
jakiego zachowania nauczą go jego najbliżsi. Oczywiście, nie można wymagać
od cztero- czy sześcioletniego dziecka,
aby było w kościele skupione jak człowiek dorosły. Dziecku trudno jest zachować zupełny spokój przez godzinę,
Dzieci nie przychodzą do kościoła,
by przeszkadzać innym. Nie mają złych
intencji. A jednak często widzimy sceny
płaczu, tupania nogami, biegania przed
ołtarzem.
Dziecko przychodzi do miejsca, którego nie zna i nie rozumie. Dlaczego mama go ucisza? Dlaczego tata nie pozwala
mu biegać? Dlaczego tam na ołtarzu pali
się światełko? Po co świece i kwiaty?
Dziecko przychodzi do miejsca, które jest
mu obce. Naturalne jest, że chce je badać.
U dzieci nazywamy to przejawem ciekawości poznawczej. Jak więc sprawić,
by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca - pozostając dzieckiem?
Chyba nie ma na to jednej recepty. Ale
siedem prostych rad może nam pomóc.
Pierwsza rada: wszystko zaczyna się
od wieczornej modlitwy.
Dziecko musi słyszeć o Bogu, wiedzieć,
że kościół to Jego Dom. Weź do ręki Biblię dla dzieci i przed snem poczytaj dziecku o Bogu. Powiedz mu, że już w niedzielę z całą rodziną pójdziecie Go odwiedzić.
Po drugie: wybierz się z dzieckiem
do kościoła wtedy, kiedy nikogo w nim
nie będzie. Poproś księdza, aby pozwolił
Ci wejść na chór, a może nawet zajrzeć
do konfesjonału. Nie chodzi o to, by dziecko wszystkiego dotknęło, ale by lepiej
poznało najważniejsze miejsca w kościele. Opowiedz, dlaczego ołtarz jest miejscem tak niezwykłym, kto mieszka w tabernakulum. Zachowuj się przy tym z należytą powagą - klęknijcie przed ołtarzem, spacerujcie spokojnie, przeżegnajcie się wychodząc z kościoła. Dziecko
powinno dzięki Tobie poczuć świętość
tego miejsca.

Po trzecie: Msza Święta w telewizji lub
internecie - obejrzyj ją z dzieckiem.
To doskonały sposób na to, żeby omówić
z dzieckiem, co dzieje się w poszczególnych częściach nabożeństwa. Opowiedz, co ksiądz czyta podczas Mszy, dlaczego ludzie klękają, jakie znaczenie ma
uniesienie kielicha i chleba. Naucz go modlitw i odpowiedzi na słowa kapłana.
Dzięki temu dziecko będzie wiedziało,
co się dziele w czasie Mszy niedzielnej
i potrafiło w niej aktywnie uczestniczyć.
Rada numer cztery: spraw, by dziecko
traktowało niedzielną Mszę, jak nagrodę.
Niedzielna Msza to święto, wyjątkowe
spotkanie z Bogiem. Już dzień wcześniej
przypomnij dziecku: "Pan Bóg cię kocha jutro go odwiedzimy". Nigdy nie szantażuj dziecka: musisz iść do kościoła, bo jak
nie pójdziesz, to będziesz mieć grzech,
albo jak się będziesz źle zachowywał - zero telewizji przez tydzień! Wtedy dziecko
wytworzy sobie negatywne skojarzenie.
Nigdy też nie obiecuj dziecku nagrody,
jak będzie grzeczne w kościele. Działa
to dokładnie tak samo: Mszę traktuje jak
przykry obowiązek, po którym dostanie
nagrodę.
Po piąte: jak odwiedziny - to na galowo.
Zwróć uwagę, w co ubieracie się do kościoła. Jeśli dziecko zobaczy, że zakłada
odświętny strój - będzie czuło się wyjątkowo. A przecież idzie na wyjątkowe
spotkanie - z samym Bogiem.
Szóste: zabierz dziecko na Mszę świętą
dla dzieci.
Bardzo ważne jest, by mogło aktywnie
uczestniczyć w nabożeństwie. Podczas
Mszy dla dzieci w większości kościołów
jest kazanie skierowane do dzieci właśnie.
W niektórych kościołach dzieci biorą
udział w ofiarowaniu lub śpiewają razem
znane im piosenki kościelne.
Siódme i nie mniej ważne: kontrakt.
W drodze do kościoła rozmawiaj z dzieckiem o tym gdzie i po co idziecie. Przypomnij mu Wasze modlitwy, przypomnij
jak chodziliście po kościele. Zawiąż kon-

trakt, czyli umów się na konkretne zasady
dotyczące zachowania. Pamiętaj, że kontrakt polega na tym, aby obie strony podały swoje "warunki". Powiedz, że chcesz,
by dziecko stało przy Tobie, było cichutko, robiło to, co Ty. Ale jednocześnie
zapytaj dziecko czego ono potrzebuje?
Na koniec jeszcze bardzo operacyjnie:
nie zabieraj do kościoła zabawek albo jedzenia. Nie pozwalaj się dziecku oddalać,
ale też nie trzymaj go kurczowo za rękę.
Niech będzie przy Tobie i bierze przykład
z tego, jak przeżywasz spotkanie z Bogiem. Chcemy czy nie - to my jesteśmy
przykładami dla naszych dzieci. Naśladują nas. Jest to więc nasza szansa, by przekazać im prawidłową postawę.
A jeśli mimo wszystko coś poszło nie
tak? Jesteś na Mszy i Twoje dziecko zaczyna płakać lub biegać po kościele?
Po pierwsze: reaguj od razu, jeśli dziecko
łamie Wasz kontrakt. Jeśli nic nie zrobisz
- dziecko nie będzie wiedziało, że jego
zachowanie nie jest właściwe, albo że złamało zasady. Przypomnij dziecku na co
się umawialiście w kontrakcie. Jeśli przegrałeś bitwę - nie trać nadziei. Wyjdź
z dzieckiem na zewnątrz. Zapytaj, co się
dzieje, że zignorowało Twoją stanowczą
prośbę. Wyjaśnij mu jeszcze raz gdzie
jesteście, przypomnij jakiego zachowania
oczekujesz. Mów spokojnie, bez podnoszenia głosu. Powiedz, że jest już na tyle
duże, aby zachowywać się jak dorośli.
I jeśli tylko się postara - na pewno mu się
uda być grzecznym do końca Mszy. Dzieci potrzebują wiedzieć, że rodzice w nie
wierzą! Łatwiej im wtedy uwierzyć w samych siebie.
Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie powstrzymujcie ich, do takich
bowiem należy Królestwo Boże.

(Mk 10,14)

Źródło:ww.stacja7.pl

Podręcznik dobrego wychowania
wobec siebie samego i innych

W Far-West życie było nieustannym
pojedynkiem. Każdy kowboj podejrzewał,
że jakiś człowiek mający złe zamiary zechce udowodnić, iż jego pistolet jest szybszy. Dlatego w tamtych okolicach spało

się zawsze z jednym okiem otwartym, spoglądało się na każdą nową twarz z widoczną podejrzliwością, wszyscy byli nerwowi i pistolety odzywały się niezwykle
często.
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Dzisiaj nie żyjemy już w Far-West:
twierdzimy, że chcemy respektować prawa
każdego, nawet tych osób, które są odmiennej rasy od naszej, posługują się innym językiem i wyznają obcą nam religię;

>>

by nikogo nie urazić. Po co tak się trudzić? I w ten sposób przyzwyczajamy się
do złego postępowania.

uznajemy, że minęły czasy, gdy każdy sam
wymierzał sprawiedliwość. A jednak...
A jednak istnieją jeszcze weterani
z Far-West: ludzie aroganccy, zarozumiali, tacy, którzy gdy tylko sprawy nie układają się po ich myśli, wybuchają, mówiąc: „ Pan nie wie, kim ja jestem!”, (jeśli
są to dorośli), albo przemawiają serią kopniaków, uderzeń, popchnięć i pogróżek,
(jeśli są to chłopcy); istnieją tacy, którzy
chełpią się znajomościami albo tytułami
naukowymi, które posiadają, czy wykonywanym przez siebie zawodem; są ludzie,
którzy pysznią się swym bogactwem; tacy,
którzy, gdy mówią, upokarzają innych,
napełniają ich bólem, zadręczają, nie
zwracając na to uwagi; tacy, którym wydaje się, że nigdy się nie mylą i dlatego
krytykują wszystkich; tacy, którzy nie mają litości dla słabostek i pomyłek innych,
ale okazują wielką wyrozumiałość dla
swoich błędów.
Są tacy, którzy zawsze wchodzą do
domu czy do lokalu. lekceważąc wszystkich, żądając, by wszyscy natychmiast
byli do ich dyspozycji; jednym słowem,
tacy, którzy uważają świat za swą własność, a innych ludzi za przeszkodę
na swej drodze.
Ale co gorsza, złe wychowanie jest
trucizną zaraźliwą. Kiedy przebywamy
z ludźmi źle wychowanymi, w końcu wydaje się nam rzeczą słuszną, oczywistą,
normalną, zaprzestanie używania „ magicznych słów”, których nauczono nas
w dzieciństwie („ proszę”, „ dziękuję”,
„ przepraszam”), a także zwracania uwagi na to, by nie zrobić komuś przykrości,

Czym są dobre maniery?
Idea „dobrego zachowania” może
przyprawić nas o mdłości. Savoir vivre
(takim mianem określamy zespół reguł
dobrego zachowania) wydaje się sprawą
odpowiednią dla uczniów pierwszej klasy.
Ci „inni” i „dorośli” nie potrzebują zasad.
W rzeczywistości dobre maniery uczą
dobrego postępowania, zarówno wobec
samego siebie, jak też innych osób.
Oto dziesięć powodów, dla których
warto nauczyć się grzecznego i uprzejmego zachowania.
1) Dobre maniery powodują, że ludzie
czują się dobrze i swobodnie (każdy czuje
się dobrze, jeśli jest traktowany uprzejmie): rodzice, rodzeństwo, nauczyciele,
ale również koledzy i koleżanki chętnie
wyjdą naprzeciw twoim prośbom i potrzebom.
2) Dobre maniery robią dobre wrażenie
(niestety, rzadko zdarza się spotkać chłopców, którzy je praktykują!): łatwiej zostaniesz potraktowany z uwagą i szacunkiem.
3) Dobre maniery przyciągają niczym magnes (kto woli być traktowany źle?): zdobędziesz przyjaciół bez trudu.
4) Dobre maniery pozwalają ci mówić
i robić (prawie) wszystko: trzeba tylko
poczekać na właściwy moment, wybrać
odpowiednie miejsce, użyć właściwego
sposobu.
5) Dobre maniery uczą cię, jak należy postępować w życiu i w relacjach z innymi,
by uniknąć wstydu.
6) Dobre maniery powodują, że inni czują
się dobrze: są traktowani uprzejmie
i z szacunkiem. Robisz więc mały sympatyczny podarek innym.
7) Dobre maniery powodują, że ty sam
czujesz się dobrze: zdajesz sobie sprawę
z tego, że postępujesz właściwie; nie pozwalasz, by ludzkość pogrążała się w barbarzyństwie.
8) Dobre maniery nic cię nie kosztują.
9) Dobrych manier nie możesz kupić
za pieniądze, a mają one podobną wartość
dla wszystkich: dla bogatych i biednych,
dla dorosłych i dzieci.
10) Dobrych manier można się nauczyć
w każdym wieku.
Trzeba zacząć od siebie.
Wiadomo, że należy zawsze zachowy18

wać się dobrze wobec osób, które spotykamy. Ale, jak to zrobić, by móc okazywać miłość i szacunek innym, jeśli nie
okazujemy ich sobie samemu?
Ten, kto nie praktykuje dobrych manier wobec siebie nie potrafi ich również
okazać wobec innych: człowiek uczy się
szacunku, delikatności i wrażliwości jedynie na drodze długich, wytrwałych ćwiczeń. Nie tylko – ten, kto jest zagniewany
na siebie, nie potrafi być dobrym towarzyszem. Osoby, które go spotkają, odniosą przykre wrażenie. Pokochanie siebie
staje się również pierwszym krokiem
do okazywania uprzejmości innym. Oto
kilka wskazówek.
1) Dbałość o własne ciało. Oznacza
to przede wszystkim dbałość o życie: należy spożywać pokarmy świeże, zdrowe,
odżywcze, biologicznie czyste, (choć czasami można skusić się na jednego hamburgera z frytkami czy na kilka łyżek
„Nutelli”...); trzeba uprawiać jakiś sport,
(aby uniknąć zanikania pewnych grup
mięśni); dbać o własny wygląd (mieć zawsze czystą twarz, uczesane włosy, obcięte paznokcie, zdrowe zęby) i o ubiór (nie
chodzić w poplamionych spodniach...).
I wreszcie, gdy coś nam dolega, należy
udać się do lekarza (przecież nas nie
ugryzie).
2) Dbałość o ducha. Nie wystarcza dbać
jedynie o ciało: potrzebujemy nie tylko
„chleba powszedniego”. Ten, kto kocha
siebie, zwraca uwagę na własne uczucia
i emocje, zastanawia się nad wydarzeniami, które dotyczą jego samego i otoczenia. Zapewnia sobie chwile ciszy, aby
szukać kontaktu z Bogiem.
3) Trzeba mieć dobrych przyjaciół, a jednocześnie samemu być dobrym przyjacielem. Zostaliśmy stworzeni nie po to, by
żyć samotnie, ale by żyć pośród innych,
by dawać i otrzymywać pomoc, wsparcie..., radość!
4) Trzeba przygotować sobie przyszłość.
Utrzymywanie się w formie wymaga trudu i potu: musimy chodzić do szkoły,
uczyć się. A warto uczyć się dobrze.
5) Należy pielęgnować zamiłowania. Ważną rzeczą jest odkrycie rodzaju aktywności, który rzeczywiście nam się podoba,
(szkoła może nam pomóc w dokonaniu
wyboru): książki, gra na jakimś instrumencie, malowanie, sport... Jakakolwiek
aktywność jest lepsza od wałęsania się po
ulicy albo oglądania całymi godzinami
telewizji.
6) Trzeba robić coś dla innych. Wystarczy
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pomyśleć, ile uczucia otrzymaliśmy
za darmo od rodziców, przyjaciół, znajomych, a niekiedy również od nieznajomych; ilu rzeczy nas nauczyli, ile czasu
nam poświęcili. Postarajmy się odwdzięczyć im małymi gestami uwagi i miłości,
nie żądając niczego w zamian.
7) Trzeba przyjrzeć się sobie w lustrze
i spodobać się sobie. Nic tak nie wprowadza nas w dobre samopoczucie, jak
właściwie pojmowana miłość własna.
Nieważne, że nie przypominasz modelki
czy jakiegoś mistrza sportu: jesteś osobą,
jedyną w swoim rodzaju!
8) Trzeba myśleć pozytywnie. Jest to nawyk niezwykle skuteczny; ten, kto
zawsze jest pesymistą, przyciąga zwykle
sprawy
negatywne.
Jak się zaprezentować?
Kto się boi wody?
Czystość, w gruncie rzeczy zdobycz
niedawna (nigdy dotąd nie była tak silnie
propagowana), stanowi dowód osobisty
ucywilizowanego człowieka: dzięki niej
dobrze prezentujemy się osobom, które
spotykamy. Pierwszą więc uprzejmością,
okazywaną innym, jest troska o własną
czystość. Nie tylko. W rzeczywistości
stanowi ona uprzejmość podstawową.
Na nic zda się porządne, nawet eleganckie
ubranie, albo dobre zachowanie przy stole
jeśli przy uważnym spojrzeniu (czy wąchaniu) inni odkryją, że się nie umyliśmy.
Wrażenie, jakie wywołamy, będzie raczej
nieprzyjemne.
Utrzymanie czystości nie wymaga
w końcu aż tak wielkiego trudu. Nie wymaga nawet specjalnych urządzeń: wystarczy dużo wody i mydła.
Częścią ciała szczególnie narażoną
na kontakty z innymi jest twarz. Na nic
nie zdadzą się wyraziste oczy i ładny uśmiech, jeśli ktoś będzie podejrzewać, że
mamy problemy z wodą. Od twarzy rozpoczynamy też naszą „misję” czystości,
która oczywiście powinna rozszerzyć się
na szyję i uszy.
Ręce należy myć wiele razy w ciągu
dnia i zawsze przed posiłkami: unikniemy
w ten sposób złego samopoczucia osób,
które z nami jedzą, a przede wszystkim
połykania bardzo licznych kolonii bakterii.
Paznokci nie należy obgryzać; trzeba
obcinać je nożyczkami, i często czyścić,
by wyeliminować „żałobę”. (Ale operacja
ta musi odbywać się „prywatnie”, a nie

wówczas, gdy czekamy wraz z innymi
na posiłek, jedziemy tramwajem, czy jesteśmy na lekcji.)
Zęby należy czyścić trzy razy dziennie
i nie tylko horyzontalnie, ale również
z góry na dół i od strony wewnętrznej.
Jeśli w ciągu dnia nie macie do dyspozycji szczoteczki, możecie użyć gumy
do żucia, (żując ją spokojnie, by nie upodobnić się do krówki na pastwisku).
Pamiętajmy również, że jedno ładne jabłko, zjedzone na koniec posiłku, pełni podobną funkcję. Powyższe zasady służą
nam nie tylko do tego, byśmy mogli uśmiechać się na 32 zęby, ale przede wszystkim, byśmy uniknęli wizyty u dentysty.
Ten, kto ma szczególnie „ciężki” oddech,
nie powinien spoglądać na świat z otwartą
buzią. Częściej też niech myje sobie zęby.
Włosy muszą być dobrze uczesane,
a nie rozczochrane. Ale przede wszystkim
powinny być czyste, umyte. Nie oszczędzajcie szamponu! Szczególną troską należy otoczyć włosy długie, które często
stają się schronieniem dla różnych obrzydliwości.
Stopy znajdują się wprawdzie na dole, ale nie zapominajcie o nich! Szczególnie latem, zanim włożycie sandały,
upewnijcie się, (jeśli nos nie wysyła wam
odpowiednich sygnałów), czy nie ma na
nich śladów długiego braku kontaktu
z wodą. Kąpiel nóg pod koniec dnia jest
naprawdę przyjemna.
Jeśli nie macie cierpliwości, by myć
się „po kawałku”, wykorzystajcie kąpiel
pod prysznicem, która stanowi szybką
i skuteczną metodę utrzymania czystości.
Jeszcze jedna rada: jeżeli pocicie się mocno, korzystajcie z prysznica często
(w przeciwnym razie nie dziwcie się, gdy
koledzy będą kontaktować się z wami
wyłącznie przez telefon).
Jak się ubierać?
Ubranie jest elementem, który nas
określa: policjanta, pannę młodą, kapłana
rozpoznajemy po ubraniu, jaki mają
na sobie. Nie można więc wykluczyć, że
inni też osądzają nas, przynajmniej
na pierwszy rzut oka, (choć mamy nadzieję, że nie zatrzymają się na pierwszym wrażeniu), na podstawie naszego
sposobu ubierania się.
Okazuje się, że ubranie jest sposobem
(często natychmiastowym) na prezentację
nas samych wobec innych osób: stanowi
naszą osobistą wizytówkę. I jeśli chcemy
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wywrzeć na ludziach korzystne wrażenie
powinniśmy zadbać o właściwy ubiór
(jest to również sposób okazywania
uprzejmości wobec innych osób).
Oto kilka rad:
1) Przede wszystkim czystość: plamy
na ubraniu, brudne, zdeptane obuwie,
na pewno nie robią dobrego wrażenia.
2) Osoba rzeczywiście dobrze wychowana wydaje się też dobrze ubrana. Jakość
prawdziwej elegancji zależy od dobrych
manier: jeżeli ich brakuje, na próżno ktoś
będzie się ubierać w ubrania firmowe.
3) Ten, kto jest osobą wartościową, nie
potrzebuje ciągłej aprobaty innych. Nie
staraj się też wyróżniać za wszelką cenę
sposobem ubierania. Kto chodzi w podartych spodniach, czy w celowo zniszczonych butach, wywołuje jedynie krytyczny
uśmiech (choć pośród rówieśników może
i zyskuje aprobatę).
4) Przystosuj ubranie do swej osoby, do
charakteru, nie idź ślepo za wskazaniami
mody. Jeśli jesteś grubaskiem, lepiej unikaj obcisłych spodni, (choć może w tym
roku są w modzie). Będziesz przypominał
kiełbaskę. Lepiej też nie „małpuj” gwiazdorów. Naśladowanie podartych ubrań,
lansowanych teraz przez pewnych śpiewaków, mogłoby wywołać wrażenie,
że jesteś biedakiem, żebrakiem.
5) Wiadomo, że ubrania sportowe są praktyczne, ale czasami musisz zadowolić
rodziców: założenie spódnicy czy eleganckich bucików nie jest najgorszą karą,
jaka może ci się przydarzyć.
6) Trzeba pamiętać o dostosowaniu ubioru do okoliczności. Na uroczystość lub
pogrzeb ubierz się starannie. W ten sposób okażesz szacunek innym.
Oprac. na podst. książki Paola Desantii
„Podręcznik dobrego wychowania”.

Ziemia

Jeżeli dałoby się zmniejszyć Ziemię
do rozmiarów wioski, którą zamieszkuje
dokładnie stu mieszkańców, zachowując
proporcje wszystkich ras mieszkałoby
tam mniej więcej:
- 57 Azjatów
- 21 Europejczyków
- 14 osób z zachodniej półkuli (południowej i północnej)
- 8 Afrykańczyków
- 52 kobiety

- 48 mężczyzn
- 70 nie-białych
- 30 białych
- 70 niechrześcijan
- 30 chrześcijan
- 89 heteroseksualistów
- 11 homoseksualistów
- 6 osób posiadałoby 59% bogactwa całego świata i wszystkie 6 byłoby ze Stanów
Zjednoczonych
- 80 osób żyłoby poniżej standardu
- 70 osób nie umiałoby czytać
- 50 osób cierpiałoby z powodu niedożywienia
- 1 osoba byłaby bliska śmierci
- 1 osoba byłaby bliska narodzin
- 1 (tak, tylko jedna) miałaby wyższe wykształcenie
- 1 osoba posiadałaby komputer
Kiedy spojrzy się na świat z takiej
perspektywy, potrzeba akceptacji, zrozumienia i edukacji staje się bardzo wyraźna.
Godne uwagi jest również, co
następuje... :

- Jeżeli dzisiaj rano wstałeś/as z łóżka
raczej zdrowy niż chory... Masz większe
szczęście niż milion ludzi, którzy nie
przeżyją tego tygodnia.
- Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś/as niebezpieczeństw wojny, samotności, więzienia, tortur ani głodu, jesteś w lepszym
położeniu, niż 500 milionów ludzi
na świecie.
- Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez
strachu, nie obawiając się aresztowania,
tortur lub śmierci, jesteś szczęśliwszy/a
niż miliard ludzi na tym świecie.
- Jeżeli masz dach nad głową, ubranie
na grzbiecie, jedzenie w lodówce i masz
gdzie spać, jesteś bogatszy niż 75% ludzi.
- Jeżeli masz pieniądze w banku i trochę
drobnych w portfelu, jesteś wśród 8%
światowych bogaczy.
- Jeżeli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem... jesteś wyjątkową rzadkością.
- Jeżeli możesz przeczytać te wszystkie
informacje, jesteś szczęśliwszy niż dwa
miliardy ludzi, które w ogóle nie umieją
czytać.

MŁODZIEŻOWY DETOX

Rozważanie biblijne

Pewnego dnia święty Franciszek, wychodząc z klasztoru, napotkał brata Jałowca. Był on bardzo prostym, dobrym
człowiekiem i święty Franciszek bardzo
go kochał. Spotkawszy go, powiedział:
- Bracie Jałowcu, pójdź ze mną, będziemy
głosić kazania - poprosił.
- Ojcze mój, odpowiedział brat - wiesz
przecież, że jestem za mało wykształcony.
- Czy mogę więc przemawiać do ludzi?
Święty Franciszek nalegał jednak i brat
Ginepro wreszcie się zgodził.
Wędrowali przez całe miasto modląc się
w ciszy za wszystkich tych, którzy pracowali w warsztatach i ogrodach. Uśmiechali się do dzieci, szczególnie tych bardzo
biednych. Zamieniali kilka słów z najstarszymi. Dotykali chorych. Pomogli pewnej
kobiecie dźwigać ciężki dzban z wodą.
Kiedy przemierzyli już kilkakrotnie całe
miasto, święty Franciszek powiedział:
- Bracie Jałowcu, czas byśmy powrócili
do klasztoru.

- A nasze kazanie?
- Wygłosiliśmy je już... Wygłosiliśmy odpowiedział z uśmiechem Święty.
Jeśli twoje ubranie jest przesiąknięte zapachem mchu, nie ma potrzeby byśmy
mówili o tym wszystkim. Zapach będzie
mówił sam za siebie. Najlepszym kazaniem jesteś ty sam.
Powołanie Lewiego

Potem wyszedł i zobaczył celnika,
imieniem Lewi, siedzącego w komorze
celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»
On zostawił wszystko, wstał i chodził za
Nim.
Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy
zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili
do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» Lecz
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Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników».
(Łk 5, 27-32)

Ewangelia o powołaniu. Czy was nie
dziwi nic w tej ewangelii? Dwóch
dorosłych facetów. Jeden Mateusz który
ma 30, 40 lat i Jezus który w tym czasie
miał dokładnie 30 lat. Dwóch obcych
mężczyzn. Proszę na chwile zapomnieć
o całym tym kontekście, że my wiemy, że
jeden z nich jest Synem Bożym... Tylko
Mateusz o tym nie wiedział. Dla niego
jeszcze nie było, że Jezus to jest ten który
powołuje na księży... To był obcy 30-letni
mężczyzna, który przechodził obok – takim człowiekiem był dla Mateusza Jezus.
Kto z was, gdyby tutaj przechodził 30letni facet np. taki jak ja, tylko nie był
ubrany tak jak ja, tylko „normalnie” i powiedział do któregoś z obecnych tutaj
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mężczyzn, chodź za mną do końca życia,
to kto by poszedł. Mamy rozum więc odpowiemy, nikt by nie poszedł. A on zostawił wszystko co miał i poszedł. Dlaczego nas to nie dziwi! Dlaczego, gdy
słuchamy tej ewangelii to ona nie budzi
w nas pytania o co tu chodzi?
Trzeba poszukać w tej ewangelii tego
co sie wydarzyło miedzy Mateuszem a Jezusem. Tylko pamiętamy Jezus dla Mateusza był wtedy jakimś tam przypadkowym facetem.
Tutaj musimy zobaczyć dwie rzeczy.
Kim był Mateusz. Celnik - to poborca podatków. To taki nasz Urząd Skarbowy,
tylko taki US, który współpracuje z okupantem w tamtym czasie, tylko że w tamtym czasie ziemia jest pod okupacją
rzymską i wszystkie pieniądze, które
zbiera celnik oddaje Rzymianom. Więc
jest to zdrajca. To tak jakby w czasie II
wojny ktoś zbierał pieniądze od Polaków
i dawał Niemcom. Taka jest robota Mateusza. Co to znaczy dla niego. Prawdopodobnie to, że wszyscy nim gardzą.
Bo takimi ludźmi się gardzi.
Jak musiała wyglądać jego praca?
Prawdopodobnie tak, że siedział za biurkiem od godziny 8 do 16, przychodzili
do niego ludzie, jego krajanie, rzucali mu
kasę, pewno się nie odzywali ani słowem
tylko patrzyli z pogardą i wychodzili.
Taka robota. 8 godzin dziennie odbierania
pogardy. Odbierania spojrzeń, które mówią jesteś dla mnie nikim, zdrajcą, nie
chcę mieć z tobą nic wspólnego. To jest
życie Mateusza. I obok jego biurka podatkowego przechodził Jezus. Przechodził,
spojrzał i powiedział. Trzy proste czasowniki. Jest to w tekście u Łukasza ukryta
niespodzianka, która tłumaczy co się wydarzyło. Ale św. Łukasz zrobił dziwny
błąd w ewangelii, bo użył greckiego słowa patrzeć, ale nie oznacza to słowo
patrzeć. Łukasz użył tam dziwnego słowa,
które nie oznacza jak w innych miejscach,
gdzie napisał, że patrzył, że ktoś spojrzał.
Użył dziwnego słowa, które znacie z języka polskiego, a mianowicie słowa
„teatr”. Teatr to jest jakieś widowisko. To
jest coś, na co się patrzy i sie podziwia.
To mi pasuje do takiego wyrażenia "siedem cudów świata". Siedem takich patrzeń, gdzie sie patrzy i mówi to jest niesamowite. I Łukasz w tej ewangelii nie
użył słowa zobaczył, spojrzał, takiego naszego, tylko użył tamtego. Trochę to ciężko przetłumaczyć, nie wiem, cudnie
spojrzał jak na jeden cud świata. I teraz

sobie to zestawcie.
Jest człowiek, który zna jeden rodzaj
spojrzenia. Takiego spojrzenia, którego
oczy mówią, gardzę tobą. I nagle spotyka
oczy, które patrzą na niego jak na ósmy
cud świata. Dlatego on wstał i poszedł
za nim, bo on kogoś takiego jeszcze nie
spotkał. On takich oczu jeszcze nie widział.
I dalej popatrzcie co Jezus zrobił kiedy
go wziął na swojego ucznia. Przecież to
jest klasyczny strzał w stopę. Jak się dzisiaj chce kogoś zniszczyć to trzeba pokazać, że ten ktoś jest w jakiś konszaktach,
układach z kryminalistą. Co robi Jezus.
Bierze zdrajcę narodu i mówi patrzcie to
jest mój uczeń. Gdziekolwiek coś będę robił to on będzie ze mną, będę się z nim
pokazywał. I co ludzie będą mówić: skoro
Mateusz jest zdrajcą to ten drugi jest taki
sam. Co więc Jezus mówi tym powołaniem, co do Mateusza tym wzrokiem.
Mateuszu, ja się ciebie nie będę wstydził.
Faryzeusze zaraz mu to wypomną: patrzcie On jada z grzesznikami.
Co jeszcze mógł Mateusz zobaczyć
w tych oczach. Ja myślę, że zobaczył
w tych oczach słowa: Mateuszu ja wierzę
w ciebie, będą z ciebie ludzie. Mateusz
kilka lat później napisze ewangelię i ludzie będą ją czytać i będą cię Mateuszu
znali przez tysiące lat. I będą cię znali
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z tego, że napisałeś ewangelię, a nie że
byłeś zdrajcą. My jak słyszymy słowo
Mateusz w kościele to myślimy ewangelista, owszem celnik ale ewangelista.
To jest taki wzrok którego łakniemy najbardziej na świecie. Każdy z nas jak tutaj
jesteśmy pragniemy takich oczu, które będą na nas patrzyły jak na ósmy cud
świata. I że będą mówiły ja się ciebie nie
wstydzę, będą z ciebie ludzie.
Skąd są wasze największe problemy
w tym wieku którym jesteście? Z tego, że
nikt na was tak nie patrzy. Że często
w tym wieku jak jesteście w domu i myślicie o waszych rodzicach, nie o wszystkich oczywiście, to mało kiedy rodzic
w tym wieku patrzy na was jak na 8 cud
świata. Jak byliście mali to tak, jak pójdziecie już z domu na swoje to też, bo
będą tęsknić za wami.
Bardzo mało z was ma takich przekonań, że rodzice w was wierzą. Oby jak
najwięcej, ale jestem też realistą. Rodziców, którzy mówią do ciebie będą z ciebie
ludzie.
Dzisiaj chce was prosić na tym pierwszym naszym spotkaniu abyście zapragnęli takiego spojrzenia i to nie chodzi,
aby każdy z was był księdzem czy siostrą
zakonną. Ja kiedyś doznałem takiego
spojrzenia i zostałem księdzem. Nie dlatego, że jest fajnie być księdzem w dzi>>

siejszych czasach, bo wcale nie jest. Ale
zobaczyłem oczy, które wierzą we mnie.
Głosiłem kiedyś rekolekcje dla dzieci
ze szkoły podstawowej. To było raz
w moim życiu; bardzo trudne zadanie.
Próbowałem tym dzieciom wytłumaczyć,
jak Bóg stworzył świat i cały problem
polegał na tym, że jak im opowiem
o wszystkich tych dniach stworzenia i kiedy dojdę do człowieka, to żeby dzieci
odpowiedziały, że najwspanialszym stworzeniem był człowiek. I opowiadając
o stworzeniu poszczególnych zwierząt, że
Bóg stwarzał i wszystko było dobre,
na końcu pytam: jak sądzicie, co było takim zwieńczeniem, co było najcudowniejszym stworzeniem.. oczywiście nie szło
już inaczej odpowiedzieć, bo tak ich
podprowadziłem… więc cisza absolutna.
Dzieci nie wiedzą zupełnie, co do nich
mówię i nagle wstaje dziewczynka, taka
siedmioletnia, trochę niepewna, ale z lekkim uśmiechem podchodzi i mówi: „Czy
to chodziło o mnie”.
Zabiła mnie tym stwierdzeniem, ale
miała absolutnie rację. Najlepsza odpowiedź. Ona zrozumiała, że jak Pan Bóg
stworzył z miłości człowieka, to tak go
stworzył i tak na niego patrzy.
Ogromna większość z was ma mnóstwo kompleksów, powątpiewa w swoją
wartość. Że coś jest z wami nie tak, bo

często wam o tym mówią w domu rodzice, w szkole nauczyciele, w kościele
księża… Nie słuchajcie tego. Mówcie
tak, jedno pragnienie miejcie: Boże
spojrzyj na mnie jak spojrzałeś na Mateusza. I ten facet jak zobaczył to spojrzenie
to zostawił wszystko co miał i poszedł od
razu. Mateusz to zrozumiał doskonale.
W jego ewangelii są dwie przypowieści,
których nie ma w innych ewangeliach. Są
tylko u Mateusza. Trochę dziwne, że tylko
on je zapisał. Przypowieść o perle i o
skarbie.
O perle, że Królestwo Boże jest jak
perła, jak ją znajdzie kupiec to sprzeda
wszystko co ma, żeby ją mieć, a druga, że
Królestwo Boże podobne jest do skarbu
ukrytego w ziemi. Był facet, który sprzedał wszystko co miał i kupił te ziemię,
gdzie był ukryty ten skarb. Dziwne, że te
dwie przypowieści zanotował tylko Mateusz. Ja myślę, że Mateusz zrozumiał te
dwie przypowieści zupełnie inaczej niż
my je rozumiemy. My myślimy, że dla
Boga trzeba zostawić wszystko co mamy
aby zdobyć coś bardzo cennego. Dobrze,
bo tak powinno być. Ale jak Mateusz
słuchał tych przypowieści kiedy Jezus je
mówił, to tak jak ta dziewczynka sobie
pomyślał: Czyżby On mówił o mnie. Bo
co to mogło znaczyć ze strony Jezusa.
Jezus mówił mu tak: Mateuszu ja jestem

takim Bogiem, który sprzedał wszystko co
miał: bóstwo, nieśmiertelność, życie…
wszystkie cechy boskie sprzedałem żeby
stać się człowiekiem. Znalazłem sobie
ciebie Mateuszu, gdzieś tam zakopanego
w ziemi i wziąłem sobie ciebie na własność. Mateusz jak słyszał te przypowieści
to myślał o sobie. On był perłą i skarbem.
Niewiele z perłą można zrobić.
Dziewczyny wiedzą, można pokazać się,
chwalić skarbem. Mateusz zrozumiał, że
Jezus go ma, chodzi i chwali się nim.
Myślałeś kiedyś, że Bóg tak o tobie
myśli? Że Bóg chciałby cię wziąć i powiedzieć wszystkim: zobaczcie co mam.
I wszyscy wow. Myślisz tak o sobie?…
tak powinieneś, tak powinnaś.
Poproście dzisiaj, kiedy pójdziecie już
do łóżka, jako modlitwę to wypowiedzcie,
zamiast odklepać Ojcze Nasz i Zdrowaś
Maryjo: „Spojrzyj Jezu tak na mnie jak
na Mateusza, jak na ósmy cud świata,
na perłę, na skarb i się mnie nie wstydź.
Spójrz na mnie jak …. i tutaj sobie
odpowiecie sami, a On wam wzrokiem
odpowie kim jesteście.
Ks. Tomasz Kozioł

Słowa życia wiecznego

Ucząc w synagodze w Kafarnaum,
Jezus powiedział: "Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?". Jezus jednak
świadom tego, że uczniowie Jego na to
szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy?
A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?
Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są
duchem i są życiem. Lecz pośród was są
tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem
na początku wiedział, którzy to są, co nie
wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc:
"Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie
zostało dane przez Ojca". Odtąd wielu
uczniów Jego odeszło i już z Nim nie cho
dziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu:
"Czyż i wy chcecie odejść?". Odpowie-

- W czasie przygotowań do bierzmowania
musieliście chodzić na roraty, regularnie
się spowiadać, uczestniczyć w nabożeństwach, drogach krzyżowych. To trudne?
S.: To zależy, czy ktoś robił to już wcześGrupę gimnazjalistów, którzy mają przy- niej. Jeśli to się robi tylko dla stempla, to
stąpić do sakramentu bierzmowania zapy- jest ciężko.
tano:
- Dlaczego tu jesteście?
- Zamierzacie tym praktykom być wierni
P.: Bo nie chcę mieć w przyszłości pro- po bierzmowaniu?
blemów ze ślubem lub byciem ojcem C.: Zobaczymy.
chrzestnym.
A.: Żeby być umocnionym Duchem Świę- - Macie wsparcie, choćby modlitewne,
tym.
w waszych domach lub środowiskach?
K.: Bo jak nie będę chodziła, to mi ojciec S.: Moja babcia modli się za mnie.
zrobi "szlaban" na internet.
C.: Nic o tym nie wiem (śmiech).
dział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty
jesteś Świętym Boga". (J 6, 54. 60-69 )

- Kim jest dla Was Duch Święty?
W.: Kimś, kto umacnia nas w wierze
P.: Pośrednikiem między mną a Jezusem?
A.: Jedną z osób Trójcy Świętej. Bogiem,
który umacnia w człowieku jego wiarę.
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- Jak wybieraliście świadków?
S.: Ja wybrałem przyszłą żonę.
C.: Zaproponowałem kumplowi.
- Miało znaczenie to, czy chodzi do kościoła?
>>

C.: A chodzi?
w niedziele do kościoła, bo się odsypia
S.: Gdybym miał wybrać osoby naprawdę imprezy.
praktykujące, musiałbym poszukać poza
rodziną i najbliższym towarzystwem.
- Czego się spodziewacie lub oczekujecie
po bierzmowaniu? Co ono w waszym ży- Jakie wybraliście imiona do bierzmo- ciu zmieni?
wania?
K.: Niczego się nie spodziewam.
P.: Michał
A.: Duch Święty zadziała, jak chce.
B.: Klaudiusz
C.: Zobaczymy.
S.: Franciszek
S.: Mam nadzieję, że moja wiara będzie
mocniejsza.
- Kim jest św. Michał?
B.: Co ma być, to będzie.
P.: Nie wiem.
P.: Nie zastanawiałem się nad tym.
- A Klaudiusz?
B.: Kurcze. Jeszcze wczoraj wiedziałem.
S.: Święty Franciszek wyrzekł się bogactwa i rozdawał je biednym. To mnie
w nim ujmuje.
- Dlaczego po bierzmowaniu wiele osób
zapomina o Kościele i praktykach religijnych?
W.: Bo się musi uczyć (śmiech).
S.: Ja mam już 23 lata, ale pamiętam, że
gdy miałem 16-17 lat, to myślałem głównie o zabawie. Zawsze byli koledzy,
dziewczyny, towarzystwo... Teraz podchodzę do tego bardziej świadomie.
P.: Jak się ma 16-19 lat, to nie chodzi się

Komu Ducha Świętego?
Powyższa rozmowa, wskazuje na motywy i świadomość młodych ludzi, z jaką
przystępują do "widzialnego znaku niewidzialnej rzeczywistości", czyli sakramentu
bierzmowania.
W ramach przygotowań młodzież musi
"stempelkami" rozliczyć się z udziału
w Mszach św., w roratach, w nabożeństwach w ciągu roku, spowiedzi, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
Niesłusznie krytykuje się te praktyki,
w rzeczywistości bowiem - często mimowolnie - pozwalają one młodym ludziom
odkryć całe modlitewne i sakramentalne
bogactwo Kościoła, którego w inny spo-

sób nie mieliby szansy choćby "spróbować".
Wszystkie te przygotowania i starania
duszpasterzy oraz świeckich wolontariuszy na nic się nie zdadzą, jeśli bierzmowanym zabraknie przykładu i wsparcia
duchowego ze strony ich rodziców i środowiska.
Ranga sakramentu
Zdarza się, że 17-latek, wychodząc
w środku tygodnia z domu, rzuca zdawkowe: "Mamo, dziś będę w domu trochę
później. Po angielskim idę do kościoła,
bo biskup będzie nas bierzmował". Tak
więc bierzmowanie bywa jedynie punktem w planie zajęć.
Co zrobić, żeby owoce sakramentu
nie przeszły bierzmowanym koło nosa?
Odpowiedź wbrew pozorom nie jest
trudna: jeśli w rodzinie jest wszystko
w porządku, to i z dzieckiem w porządku.
Kapłan jest jedynie pomocą dla rodziców,
wsparciem, natomiast nigdy nie zastąpi
rodziców w wychowaniu i szczepieniu
u dziecka wiary.
Ks. Tomasz Kozioł

„Chipowanie wiernych”
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Błędem jest zakładanie, że kandydaci
do bierzmowania to ludzie wierzący.

Jak przygotować młodzież do bierzmowania? Odpowiedź na to pytanie może
być tylko jedna „nie wiem”. Przepis może
być na ciasto, na udane wakacje, ale nie
na budowanie więzi między człowiekiem
a Bogiem. A o budowanie więzi, jak
w każdym innym sakramencie i wszelkiej
działalności pastoralnej Kościoła, tu chodzi.
Nie chcę jednak robić uniku. Fakt wielu znaków zapytania, związanych z bierzmowaniem nie zwalnia z prób refleksji
nad procesem tego przygotowania, poszukiwaniem dróg dotarcia do młodego
człowieka.
Pierwsza rzecz, jak przychodzi mi
do głowy to „non nocere”. Nie powinniśmy szkodzić, a mam przekonanie,
że wiele form przygotowania do bierzmo-

wania osłabia, czasami wręcz niszczy
więź kandydata z Bogiem. Nie wynika
to ze złej woli odpowiedzialnych za przygotowanie, ale z pewnych błędnych założeń tkwiących w mentalności wielu księży.
Powiem o najważniejszym. Błędem
jest zakładanie, że kandydaci do bierzmowania to... ludzie wierzący. Oczywiście,
w sferze autodeklaracji są wierzącymi, ale
nie o takie kryterium chodzi. Nawet nie
o kryterium praktyk religijnych (choć
i tak tragicznych), ale o pytanie - jaki sens
i znaczenie ma dla ciebie Bóg, dla twojego życia i decyzji, które w tym życiu
podejmujesz.
Mówiąc obrazowo - gdy traktuje się
wiarę jak „kwiatek do kożucha” to... nie
nazywajmy tego wiarą. To tylko folklor,
tradycja i przyzwyczajenie, których pielęgnowanie może czasem przynieść dobre
samopoczucie i satysfakcję, ale nigdy nie
będzie miało wpływu na życie, nie będzie
także miało charakteru zbawczego. Wiara
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to „kożuch” i to nie taki, wiszący w szafie, ale który mamy na sobie. Mówiąc
inaczej, w którym (w środku) sami jesteśmy.
Nie chodzi jednak, to ważne uzupełnienie, o idealność tego „kożucha”.
Oczywiście - dobrze, gdy jest z fasonem,
dobrej jakości i bez braków. Może jednak
być dziurawy i brudny, może nawet
w ogóle go nie być (pozostaje tylko jego
pragnienie i szukanie), byleby był... ważny, byleby przypisane było do niego
>>

znaczenie.
Wiara w życiu młodych jest wszechobecna i... nie ma dla nich najmniejszego
znaczenia. Oczywiście jest to uogólnienie, charakterystyka pokolenia, pewna dominanta. Jest to jednak sprawa, którą należy widzieć i brać pod uwagę.
Mam wątpliwości, czy jest to brane
pod uwagę, skoro częstą metodą przygotowania do bierzmowania jest „pędzenie
przez pobożności”. Im więcej - tym lepiej. Masz chodzić do kościoła, masz chodzić na drogę krzyżową i roraty, masz
obchodzić pierwsze piątki miesiąca a z wszystkiego cię rozliczymy.
Czyż nie są to sprawy ważne? Niektóre z nich na pewno, ale czyż nie jest to
mówienie ślepemu o kolorach? Czy nie
jest to ferdydurkowe mówienie „pierwszy
piątek miesiąca ważnym nabożeństwem
jest” a „droga krzyżowa wzbudza w nas
miłość i zachwyt”? Czy ten fragment spektaklu Ferdydurke http://skocz.pl/ferdydurke2 nie przypomina wielu spotkań
do bierzmowania? Z tą tylko może różnicą, że dziś mało jest Gałkiewiczów?
Proszę tylko podłożyć Ducha Świętego za Słowackiego.
Na pierwszym moim spotkaniu z kandydatami pokazuję na kartkach ich obowiązki: „obchodzić pierwsze piątki miesiąca”, „modlić się codziennie”, „chodzić
na niedzielną mszę świętą”, „przeczytać
ewangelie”, „zdać 158 pytań”. Jest to jednak „zmyła”, bo następnie robię „reset”
i zaczynam raz jeszcze - każdą kartkę
przedzieram i gniotę. Chcę im pokazać,
że nie są to kluczowe sprawy w ich przygotowaniu. Pokazuję im następnie obraz
Jezusa - dla mnie najważniejsze jest to, by
z Nim się zaprzyjaźnić. Podkreślam jednak na każdym kroku ich wolność, konieczność ich decyzji. Nie można nikogo
uczynić wierzącym, można tylko wytresować faryzeusza.
Przygotowanie do bierzmowania musi mieć charakter ewangelizacyjny, powinno to być głoszenie słowa, które ma
budzić wiarę. Nie ma sensu budowanie
na piasku. Chodzi o to, by kandydata
ewangelizować, a nie „upupić”.
A co z wymaganiami? Mamy odpuścić fakt, że ten i ów kandydat ma „gdzieś”
swoje religijne obowiązki, nie widać go
na niedzielnych mszach świętych a u spowiedzi był ostatnio kilka lat temu?
Wymagania powinniśmy stawiać, ale
tylko we właściwy sposób. Zapraszam do
pewnej podróży w wyobraźni.

Jest rok 2084. Każdy członek Kościoła ma wszczepiony pod skórę chip.
Każda świątynia, kaplica posiada specjalne czytniki. Także każdy konfesjonał, szafarz komunii świętej i katecheta taki czytnik posiada. Baza danych Kościoła Katolickiego zapełnia się konkretnymi informacjami - o obecności na Mszy świętej
i nabożeństwach (także o spóźnieniach),
o częstotliwości spowiedzi, uczestnictwie
na katechezie, przyjmowaniu komunii.
Każda kancelaria będzie mieć dostęp do
tej bazy.
Na kolędzie każdy otrzyma swój
„biling”. Będzie można pochwalić kogo
trzeba: „Jakże się cieszę z obecności pani
na każdej niedzielnej Mszy świętej,
z uczestnictwa na różańcowym nabożeństwie i pierwszopiątkowych spowiedzi”. Udzielić stosownym pouczeń: „Syn
pani także praktykuje wzorowo, szkoda
jedynie, że chodzi do sąsiedniej parafii
zamiast do naszej.” Jeśli trzeba zganić:
„Pan natomiast, aż przykro to mówić, od
ostatniej kolędy był pan jedynie dwa razy
w kościele, z czego na pasterkę spóźnił
się pan 11 minut”.
Koniec podróży. Czy podoba się komuś taka wizja? Słucham pilnie!
Niespecjalnie? Przypomina za bardzo
Big Brothera, totalitaryzm? Kojarzy się
nachalnie ze znamieniem bestii?
Przypomnijmy: I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę
lub na czoło i że nikt nie może kupić
ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia (Ap
13,16-17).
Uznaję te wątpliwości. Podobne uczucia i mnie towarzyszą. Cała ta podróż
w wyobraźni służyła tylko temu, by móc
w tym miejscu zadać pytanie: „Czym
różni się chipowanie wiernych od... indeksów kandydatów do bierzmowania?”
Różnice są nieistotne, idea pozostaje
ta sama - bezosobowa inwigilacja i masowa presja (a potem represja). Co to ma
wspólnego z wolnością i wyborem? Czyli
czymś istotnym dla wiary?
Gdyby Pan Jezus miał takie myślenie,
to swoich uczniów wiązałby w pęczki
i wlókł za sobą na postronku. On jednak
mówił Czyż i wy chcecie odejść? (J
6,67b) Proszę sprawdzić w ewangeliach,
Jezus do nikogo nie powiedział „musisz”,
„musicie”. Jego styl to: JEŚLI CHCESZ
być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
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skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź
za Mną! (Mt 19,21)
Sprawę praktyk religijnych, wiary,
relacji do Boga pozostawiam zatem sumieniu moich kandydatów. Podkreślam
ważność tego, przypominam, zachęcam,
ale... nie mogę, nie umiem i nie chcę
wchodzić w ich wnętrze. Chyba, że jestem do tego wyraźnie zaproszony.
Jest to zgodne z duchem Kościoła.
W Polskim Dyrektorium Katechetycznym
znajdujemy takie rozstrzygnięcia:
„Podstawą wystawiania oceny szkolnej
w nauczaniu religii jest wiedza ucznia,
jego umiejętności, a także aktywność,
pilność i sumienność. Nie powinno się
natomiast oceniać za udział w praktykach
religijnych. Należy, bowiem przyjąć zasadę, obecną też w katechezie parafialnej
przed 1990 rokiem, że życie religijne jest
przedmiotem osądu sumienia dokonywanego wobec Boga” (PDK 83).
Jest tu kontekst szkoły, ale deklaracja
dotycząca „życia religijnego” jest jasna.
Dziwi mnie fakt, że to, co w murach
szkoły jest „przedmiotem osądu sumienia”, w murach kościoła już nim być
przestaje. A taka jest niestety częsta
praktyka.
Gdybyście jednak spytali moich kandydatów, czy jestem wymagający, to bez
chwili wahania powiedzą „tak”. Wymagania te dotyczą jednak czegoś innego umowy między mną a kandydatem.
Chcesz uczestniczyć w przygotowaniu?
Przychodź na spotkania i zachowuj się
na nich jak człowiek. Tylko tyle i aż tyle,
bo zasady te sprawiają, że każdego roku
kilkanaście procent kandydatów jest odsuniętych.
To także jest wbrew pewnej praktyce.
Są dwa modele stawiania wymagań
w przygotowaniu do bierzmowania. Jeden
to nakładanie licznych obowiązków dotykających forum wewnętrznego kandydata (praktyki, życie sakramentalne),
z których się później i tak go nie rozlicza.
Drugi to postawienie minimalnych i oczywistych obowiązków z forum zewnętrznego (obecność i zachowanie), które
się realnie egzekwuje. Wybieram tę drugą
koncepcję.
Czy moje przygotowanie do bierzmowania daje gwarancję sukcesu?
Oczywiście, że nie. Z przykrością można oglądać jak wyrachowanie, cynizm,
czy najczęściej obojętność, decydują o
tym, jak po bierzmowaniu całe masy znikają z życia Kościoła. Pamiętajmy jednak,
>>

że wpisane jest to w „Jezusowe ryzyko” moderatorem wspólnoty Ruchu Światło- się w 160 numerze „Wieczernika”.
Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Życie „Powstań Jeruzalem” w Mławie.
Nim nie chodziło (J 6,66).
Prowadzi serwis dla katechetów
http://natan.pl
Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski jest Artykuł „Chipowanie wiernych” ukazał

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
SENS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

KĄCIK DLA DZIECI.

Święta Bożego Narodzenia to czas
składania życzeń, rodzinny czas, radosny
i miły. To te chwile gdy dorośniemy, pamiętamy najlepiej. Życzliwość babci
i dziadka, ich spokój i miłość, zapracowanych, uśmiechniętych rodziców, ciepły
blask choinki, wigilijną wieczerzę z dzieleniem się opłatkiem i życzeniami, pasterkę - to najmilsze wspomnienia.
To wzór świąt Bożego Narodzenia dla
nas, kiedy urządzać je będziemy już we
własnym domu. Bo dzieci szybko stają się
dorosłymi, a młodzi rodzice – dziadkami.

Popraw litery linią ciągłą i pokoloruj obrazek.
Modlitwa

Panie Jezu udziel naszej rodzinie daru
miłości, zgody i pokoju. Naszych nieobecnych tu krewnych, znajomych, przyjaciół
i sąsiadów obdarz szczęściem i radością,
a wszystkich samotnych, opuszczonych,
chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij dobrą nowiną. Panie Jezu obdarz
wiecznym zbawieniem wszystkich zmarłych, o których myślimy. Amen.
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HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA
Deportacje ludności polskiej 1 940-1 941

1. Definicja deportacji

Najogólniej przez pojęcie deportacji
rozumiemy przymusowe przesiedlenie
osoby lub określonej grupy osób, dokonywane jako kara, w celach politycznych
lub jako forma represji. Deportacja całych
grup etnicznych może mieć charakter
"czystki etnicznej", mającej na celu ujednolicenie narodowościowe (lub wyznaniowe) danego terytorium. Deportacja
często bywa utożsamiana z zesłaniem
i katorgą. W obszarze prawa terminu deportacja używamy na określenie wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji
administracyjnej. Najczęściej wydalenie
dotyczy cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terytorium określonego
państwa, lub stanowią zagrożenie dla państwa. Szczególną formą deportacji jest
ekspulsja, która oznacza wydalenie dyplomaty uznanego za persona non grata
po upłynięciu wyznaczonego terminu
opuszczenia kraju przyjmującego misję
dyplomatyczną i utracie immunitetu dyplomatycznego.
W niniejszym artykule postaramy się
nakreślić deportację w jej aspekcie politologicznym, a więc rozumianą jako przymusowe przesiedlenie ludności, a także
w aspekcie historycznym przedstawiając
smutny i bolesny fragment historii Polski
jakim były deportacje ludności polskiej
na terytorium ZSRR w okresie II wojny
światowej.
Dla precyzyjnej analizy pojęcia deportacji, należy zwrócić uwagę, że także
w jej aspekcie historycznym pojawiają się
szczegółowe rozróżnienia terminologiczne. Szczególnie chodzi tutaj o kwestie
związane z typologią przymusowych
przemieszczeń. Zagadnienie przymusu
można rozważać w znaczeniu węższym,
jako o przymus bezpośredni, lub w szerszym kontekście, z uwzględnieniem rozmaitych form przymusu sytuacyjnego.
Dodajmy, że z pierwszym typem mamy
do czynienia, gdy różnie usytuowany pod
względem prawnym, ale dysponujący wystarczającym potencjałem do egzekwowania swej woli czynnik władczy podejmuje
stosowną decyzję i posługując się atry-

butem siły wymusza wykonanie swoich
decyzji. W drugim przypadku przez przymus rozumiemy również nacisk sytuacyjny, który nie pozostawia zainteresowanym
możliwości wyboru. Wprawdzie decyzje
o przemieszczeniu zapadają wówczas
spontanicznie, ale realnie istniejące bądź
tylko przewidywane zagrożenie zdrowia
i życia, społecznego funkcjonowania nie
pozwala na podjęcie decyzji odmiennej.
Deportacje ludności polskiej, o których
będzie mowa w dalszej części mieszczą
się oczywiście w zakresie pojęciowym
węższego rozumienia przymusu. Trzeba
również podkreślić, że przymusowe przemieszczenia ludności miały charakter
przesiedleń: władze radzieckie określały
nie tylko skąd, ale i dokąd przemieszczano ludność. Były to przesiedlenia
przymusowe, o ściśle represyjnym charakterze, z zachowaniem przez aparat państwowy przemocy. Deportacja rozumiana
jako przymusowe (w rozumieniu przymusu bezpośredniego) przesiedlenie jest formą represji odmienną od uwięzienia (pozbawienia wolności poprzez umieszczenie
w więzieniu lub obozie koncentracyjnym,
jenieckim czy obozie pracy).

nocne wyludniło się i na miejsce deportowanych i zbiegłych Asyryjczycy sprowadzili z Mezopotamii nową ludność. Napływowa ludność przemieszała się z lokalną i dała początek Samarytanom.

W ostatnich dekadach VII wieku
przed Chrystusem Asyria chyliła się ku upadkowi, natomiast w siłę rosła Babilonia
leżąca na południe od Bagdadu. W 612 r.
przed Chr. Asyria i jej stolica Niniwa padły łupem Babilończyków, którzy wspierani przez Medów natychmiast przejęli
hegemonię na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak Asyryjczycy parli na zachód
i podporządkowali sobie Królestwo Judy.
Gdy pojawiły się tam buntownicze nastroje, na skutek knowań ze strony Egiptu,
Babilończycy zareagowali bardzo zdecydowanie. Najpierw dokonali deportacji
części ludności Jerozolimy i okolic (597
rok przed Chrystusem), a gdy to nie wystarczyło, najechali Jerozolimę, oblegli
ją i dziesięć lat później zajęli i doszczętnie zburzyli. Deportowani Judejczycy,
w liczbie kilku tysięcy, trafili do Mezopotamii, w regiony zamieszkiwane przez
potomków ich pobratymców z północnej
części podzielonej monarchii. Tak rozpo2. Deportacje w Piśmie Świętym
częła się „niewola babilońska", ale
w gruncie rzeczy tylko na początku połoPo śmierci króla Salomona w 930 ro- żenie deportowanych było trudne, bo szyku przed Chrystusem jego królestwo roz- bko dostosowali się do nowych okolipadło się na dwie części: południową czności i dobrze się w nich urządzili.
ze stolicą w Jerozolimie (Królestwo Judy)
oraz północną ze stolicą w Samarii (KróPotęga Babilończyków nie trwała jelestwo Izraela). Obydwa królestwa zma- dnak długo. Do roli hegemona zaczął pregały się z potężnymi sąsiadami, Egiptem tendować król perski Cyrus, który po
na południu i Asyrią na północy. Pomimo zwycięstwie nad królem Medów Astyazawiązywania koalicji Anty Asyryjskich gesem, a następnie nad władcą Babilonii
napór Asyryjczyków był coraz silniejszy Nabonidem 12.10.538 r. p.n.e w bitwie
i w efekcie w 722 r. przed Chr. Zajęli oni pod Opis stał się panem największego
Samarię. Zanim to nastąpiło, a także pod- imperium, pod które podlegał także Naród
czas podboju Samarii, Asyryjczycy depor- Wybrany. (w literaturze historycznej potowali z państwa północnego około pięć- jawiają się różne datacje bitwy pod Opis,
dziesięciu tysięcy Izraelitów. Stanowiło między innymi także data 26.09.539 r.
to około jednej czwartej wszystkich mie- przed Chr). Dla Izraela najważniejsze
szkańców Królestwa Izraela. Ponieważ było, że odróżnieniu od władców babilońpodobna liczba Izraelitów zginęła i zmarła skich król perski Cyrus pozwolił Izraew okresie niszczycielskich najazdów, litom na powrót z wygnania i udzielił im
a około dwudziestu tysięcy zbiegło do Je- autonomii w zakresie religijnym.
rozolimy i Królestwa Judy, państwo pół26
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3. Deportacje ludności polskiej
Podział terytorium Polski będący rezultatem porozumień między ZSRR a III
Rzeszą w 1939 r. sprawił że w granicach
ZSRR znalazły się wschodnie terytoria II
Rzeczypospolitej. W latach 1940-41 władze ZSRR dokonały czterech wielkich
operacji deportacyjnych z ziem polskich:
w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 oraz
w maju-czerwcu 1941. Za grupę szczególnie niebezpieczną z punktu widzenia polityki ZSRR uznano osadników wojskowych - żołnierzy Wojska Polskiego
z 1920 r., którzy na kresach otrzymali
nadziały ziemi - oraz cywilnych kolonistów - chłopów polskich, którzy nabyli
na wschodzie ziemię z parcelacji wielkich
majątków. Władze radzieckie widziały
w nich potencjalne zagrożenie wynikające
z pozycji gospodarczej, a przede wszystkim z aktywności politycznej. Ponieważ
zaś otoczeni byli niechęcią ludności ukraińskiej i białoruskiej, zatem podjęte przeciw nim działania mogły być propagandowo zdyskontowane jako akt sprawiedliwości na rzecz Ukraińców i Białorusinów. 5 grudnia 1939 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików (WKP b) i Rada Komisarzy Ludowych (RKL) ZSRR przyjęły uchwałę
o wysiedleniu tzw. osadników, a 29 grudnia RKL ZSRR zatwierdziła instrukcję
o trybie deportacji i organizacji specjalnych osiedli, do których trafić miała
przesiedlona ludność.
I Deportacja – 9/10 luty 1940 r.
Deportacja rozpoczęła się w nocy z 9
na 10 lutego 1940 r. Odbywała się w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, temperatura spadała bowiem wówczas nawet do -40°C. Deportowani mieli prawo zabrania ze sobą
odzieży, bielizny, obuwia, pościeli, naczyń kuchennych i stołowych, żywności,
drobnego sprzętu rolniczego i domowego,
pieniędzy i przedmiotów wartościowych,
jednak nie więcej niż 500 kg na rodzinę.
Pozostawiali dorobek całego życia: majątek nieruchomy, sprzęt rolniczy, inwentarz
żywy. Poza dominującymi wśród wysiedlonych osadnikami wojskowymi i kolonistami, deportacja objęła także pewna liczbę przedstawicieli innych grup, zwłaszcza pracowników służby leśnej.

II Deportacja – 12/13 kwietnia 1940 r.
Stosowana w ZSRR zasada zbiorowej odpowiedzialności oraz dążenie
do pozbycia się z nowych nabytków terytorialnych ludzi mających osobiste i rodzinne powody do wrogości wobec władz
radzieckich a przy tym odgrywających
opiniotwórczą role w społeczeństwie zadecydowały o deportacji rodzin osób
wcześniej represjonowanych w różnych
formach (aresztowanych przez NKWD,
uwięzionych w obozach jenieckich, skazanych na pobyt w obozach pracy) lub
nielegalnie zbiegłych za granicę. 2 marca
1940 stosowne decyzje zostały podjęte
przez Biuro Polityczne KC WKP(b) i Radę Komisarzy Ludowych ZSRR. 10 kwietnia 1940 r. Rada Komisarzy Ludowych
ZSRR zatwierdziła instrukcję o trybie
przeprowadzenia deportacji i zadecydowała o rozpoczęciu akcji deportacyjnej
w nocy z 12 na 13 kwietnia. Deportowanych rozsiedlono w Kazachstanie,
w obwodach aktiubińskim, akmolińskim,
kustanajskim, pawłodarskim, północnokazachstańskim (pietropawłowskim) i semipałatyńskim. 36729 wysiedlonych skierowano do pracy w kołchozach, a 17923
w sowchozach. Około 8 tys. umieszczono
w osiedlach robotniczych różnych przedsiębiorstw przemysłowych i przy budowie
linii kolejowych. Obok rodzin osób aresztowanych za rzeczywisty czy domniemany udział w działaniach polskiej konspi27

racji, wywieziono w głąb ZSRR rodziny
polskich oficerów, rodziny funkcjonariuszy policji, służby więziennej i żandarmerii, ziemian, fabrykantów i urzędników
polskich. W kazachstańskie stepy rzucone
zostały przeważnie kobiety, dzieci oraz
osoby w podeszłym wieku, pochodzące
z miast, nie przygotowane do ciężkiej pracy w gospodarstwach rolnych, do życia
w prymitywnych warunkach, w surowym
klimacie. Oprócz dominujących liczebnie
Polaków, deportowano w kwietniu również Żydów, Ukraińców i Białorusinów,
jednak szczegółowe dane na temat składu
narodowościowego tej grupy nie są dotąd
znane.
III Deportacja - 28/29 czerwiec 1940 r.
Kolejna fala deportacyjna objęła uchodźców z Polski centralnej i zachodniej
(tzw. bieżeńców). We wrześniu 1939 r.
w obawie przed prześladowaniami ze
strony Niemców na wschodzie Polski
znalazło się wielu uchodźców z województw zachodnich i centralnych, w większości Żydów. Nie istnieją dane pozwalające dokładnie określić wielkość tej grupy. W wyniku porozumienia radzieckoniemieckiego 66 tys. osób powróciło
na tereny okupowane przez III Rzeszę.
Los pozostałych został przesądzony 2
marca 1940 r., kiedy Rada Komisarzy
Ludowych ZSRR podjęła decyzję również
o deportacji tej grupy. Akcja, którą pla>>

nowano przeprowadzić w kwietniu 1940 r.
wraz z wysiedleniem rodzin osób represjonowanych, została opóźniona ze
względu na przedłużenie się wymiany
ludności między ZSRR a Niemcami.
Wysiedlenie nastąpiło ostatecznie w nocy
z 28 na 29 czerwca 1940 r.
IV Deportacja – 14 maja 1941r.

zostało rannych. Na skutek szybkiego ru- Prochwicz Jerzy, Deportacje ludności
chu wojsk niemieckich oraz groźby okrą- polskiej 194- 1941 , Artykuł zamieszczony
żenia Armii Czerwonej pod Mińskiem na stronie Ordynariatu Polowego Wojska
konwój uciekł pozostawiając deporto- Polskiego.
wanych własnemu losowi.
Ciesielski S., G.Hryciuk, A. Srebrako4. Próba podsumowania
wski, Masowe deportacje w Związku
Radzieckim , Toruń 2003.
Następstwem układu polsko-radzieckiego przywracającego dwustronne Ciesielski S., Materski W., Paczkowski
stosunki było ogłoszenie w dniu A., Represje sowieckie wobec Polaków
12.08.1941 r. tzw. amnestii, która dla lo- i obywateli polskich, Warszawa 2000.
sów deportowanej ludności miała zasadnicze znaczenie z racji jej przemiesz- Ciesielski S., Materski W., Paczkowski
czenia będącego wynikiem amnestii. Am- A., Represje sowieckie wobec Polaków
basada polska oraz jej terenowe dele- i obywateli polskich, wydanie 2 popragatury podejmowały wysiłki w celu usta- wione, Warszawa 2002.
lenia miejsc osiedlenia polskich zesłańców i udzielenia pomocy możliwie naj- Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów
większej ich liczbie. Z racji ogromnych Wschodnich do Polski 1944-1947. Wybór
odległości, kłopotów komunikacyjnych dokumentów, pod red. Ciesielski S., Waroraz nie zawsze życzliwej postawy władz szawa 1999.
radzieckich było to zadanie niezwykle
trudne. Dodatkową komplikacją były Kochanski H., Orzeł niezłomny. Polska
wielkie ruchy migracyjne, które od po- i Polacy podczas II wojny światowej,
czątków jesieni 1941 r. objęły obywateli Poznań 2013.
polskich, zarówno zwalnianych z obozów
i więzień, jak i miejsc przymusowego Głowacki A., Sowieci wobec Polaków
osiedlenia. Zasadniczy kierunek tych ma- na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolisowych wędrówek przebiegał z północy tej 1939 –1941 , Łódź 1997.
na południe, zwłaszcza ku rejonom formowania armii polskiej. Równolegle nas- Chrostowski W, Asyryjska diaspora Izratępowały przemieszczenia Polaków w o- elitów i inne studia, Rozprawy i Studia
brębie poszczególnych obwodów i rejo- Biblijne 10, Warszawa 2003.
nów, przy czym zarysował się wyraźny
trend do przesuwania się ludności polskiej Chrostowski W. Babilońskie deportacje
ze wsi do miast, a na północy także z le- mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne
śnych osad do kołchozów i sowchozów. studia, Rozprawy i Studia Biblijne 34,
Wielotygodniowa podróż z rosyjskiej pół- Wyd. Vocatio, Warszawa 2009.
nocy do Uzbekistanu czy południowego
Kazachstanu była dla już wcześniej wy- Szcześniak A. L. , Deportacje XX wieku,
cieńczonych ludzi kolejną gehenną. Dos- Wyd. Polwen.
kwierał im głód, dziesiątkowały choroby.
Migracja lat 1941-1942 przyniosła Gurjanow A, Masowe deportacje jako eleogromne, dziś trudne do oszacowania ment polityki stalinowskiej, [w:] Bartuś A
straty ludzkie.
(red), Europa wobec wyzwań XXI w.
Oświęcim 2014.

Do kolejnej deportacji doszło rok później. 14 maja 1941 r. KC WKP(b) i RKL
ZSRR podjęły uchwałę o przeprowadzeniu "oczyszczenia" obszarów inkorporowanych przez ZSRR w latach 1939-1940.
W myśl dyrektyw wydanych na jej podstawie przez NKWD deportacji podlegali
członkowie organizacji uznanych za kontrrewolucyjne i ich rodziny, byli żandarmi, strażnicy więzienni, obszarnicy,
kupcy, przemysłowcy, wyżsi urzędnicy
państwowi i samorządowi oraz członkowie ich rodzin, byli oficerowie, członkowie rodzin osób skazanych za przestępstwa kontrrewolucyjne oraz ukrywających się, a także osoby podejrzewane
o działalność kryminalną. 22 maja 1941 r.
rozpoczęły się wysiedlenia z terenu tzw.
Zachodniej Ukrainy. Transporty deportacyjne skierowano stamtąd do Kraju Krasnojarskiego oraz do obwodów: omskiego, południowokazachstańskiego i nowosybirskiego. 14 czerwca 1941 r. operacja
deportacyjna ogarnęła Litwę, Łotwę i Estonię. Wielu dorosłych mężczyzn -"głów
rodzin" - miało podlegać aresztowaniu.
Ze względu na to, iż nie przeprowadzano
osobnej akcji aresztowań, mężczyźni dopiero na stacji byli oddzielani od swoich
najbliższych i osobnymi transportami wysyłani do obozów pracy. Największe nasilenie akcja osiągnęła w pierwszym dniu
deportacji. Wysiedlanie trwało do 18 czerwca, natomiast ostatnie transporty kolejowe wyjeżdżały jeszcze 22 czerwca, czyli w dniu wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Niecały tydzień po rozpoczęciu
akcji w krajach bałtyckich, w nocy z 19
na 20 czerwca nastąpiła wywózka ludJerzy Prochwicz, Ks. Piotr Jaworski Jelonek T, Kultura Mezopotamska
ności polskiej z tzw. Zachodniej Białorusi.
blia, Wyd. Petrus, Kraków 2008.
Ogółem do 22 czerwca odprawiono stam- Bibliografia:
tąd 20 transportów. Wybuch wojny radziecko-niemieckiej i silne bombardo- Deportacje i przemieszczenia ludności
wania węzłów kolejowych, zwłaszcza polskiej w głąb ZSRR 1939-1945, pod red.
Mińska, spowodowały, że 5 składów T. Walichowskiego, Warszawa 1989.
utknęło w tym mieście lub jeszcze przed
nim. W wyniku bombardowań w zatrzy- Masowe deportacje radzieckie w okresie
manych eszelonach śmierć ponieść miało II wojny światowej, Wrocław 1994.
10-13% wywożonych, a dalsze 12-15%
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a Bi-

POEZJA
Droga do Boga

Serce człowieka

Droga do Boga jest wyboista
Czasami stroma, czasami śliska
Prosto jest robić tylko głupoty
I z tego mieć wiecznie same kłopoty.

Być dobrym starają się starsi i młodzi
Nie zawsze to im wychodzi
A dobro w człowieku to coś wspaniałego
Zobacz to sercem a będziesz wiedział
dlaczego.

Z szacunku do Boga grzeszmy trochę
mniej
A na pewno będzie na sercu nam lżej
Powiedz mi proszę jak dobrze żyć
By Twoim ukochanym dzieckiem być.
Modlimy się i starsi i młodzi
Różnie to nam wychodzi
Zawsze odrobina dobrego
Jest lepsza niż góra byle czego.
Pan Bóg obdarzył nas sowicie
My tylko z wiarą mamy przejść przez
życie
Otwórzmy nasze serca gorące
W podzięce za świat nasz cały no i za
słońce.
Nasz świat jest czasem okrutny i zły
Ludzka nienawiść ma ostre kły
A przecież dobro wkoło nas jest
Wystarczy jeden przyjazny gest.
Pan Bóg nie czeka aż świat nas zniweczy
Pokazuje dobre drogi i rzeczy
My nie widzimy tej Boskiej miłości
I wylewamy na kogo się da nasze złości.
Pan Bóg przytuli nas kiedy trzeba
Czasem przychyli nam kawałek nieba
Doceńmy starania drugiego człowieka
Pan Bóg nam to przykazuje i na to czeka.
Syna Swojego na świat nam dałeś
I kochać Go - gorąco nam przykazałeś
W postaci chleba jest pośród nas
Aby osłodzić nasz ziemski czas.
Przejdźmy przez nasze ziemskie życie
Przejdźmy uczciwie i należycie
Nie zmarnujmy ten płynący czas
Bo Pan Bóg w niebie oczekuje nas.
My patrząc w niebo w przestworze
Wzdychamy do Ciebie Boże
Chcemy Cię wielbić i czcić
Chcemy dla Ciebie żyć.

„Chrzcielnica”

O, gdybyś umiała mówić,lub pisać wiersze.
Opowiedziałabyś nam,
O Wodzie Żywej, co spływa
Na głowę niemowlęcia.
O Białej Chuście niewinności
Co duszy grzechy zakrywa
UŁUDA na świecie to blichtr i pieniądze I Zapalonej Świecy
I wszystkie ludzkie rządze
Co wiarę podtrzyma.
Trzeba w życiu postawić na coś stabilnego Do wielkich rzeczy zostałaś stworzona!
Zapytaj serca a będziesz wiedział
Kamienna, drewniana
dlaczego.
Czy marmurowa.
Stoisz cichutko, czekasz pokornie
Szczęście ma ten co nad sercem pracuje
Kiedy Ci życie przyniosą nowe.
I dobroć serca innym ofiaruje
Grzech pierworodny przy tobie znika,
Nie zasłaniaj się samotnością
Gdy mocą Słowa kapłan Boga wzywa.
Wychodź do ludzi z miłością.
Wiarę i Credo wszyscy wyznają
I tak Duchowi Świętemu
Nie bój się życia nie bój się miłości
W posiadanie Nowe Życie dają.
Niech w Twoim sercu radość zagości
O, gdybyś mówić umiała.
Bo człowiek radosny zaraża drugiego
Byłabyś świadkiem w niejednym procesie,
Rób to z sercem a będziesz wiedział
Co życie niewinne, ochrzczone
dlaczego.
Zdradą nieprzyjaciela i złych wyborów,
Zagłuszone i na rozstaje drogi
Ludzkość istnieje tysiące lat
zaprowadzone,
Zmienił się całkiem ten nasz świat
Wyrwałabyś ponownie,
Nasze serca to nie mięsa kawał
Do Boga przyniosła,
Tylko fantastycznych uczuć nawał.
By w siłę, Rodzina Boża rosła.
Gdybyś wiersze pisać umiała,
Serce to coś co radość i miłość nam daje To taki list do Niebios byś wysłała:
Chyba że jest ktoś co mu się nic nie udaje „ Grzech Pierworodny został obmyty,
Ciągle narzeka i psioczy
Dziecko spokojne, wkracza w swe życie.
I żadnych złych rzeczy nie przeoczy.
Z pomocą ojca, matki i chrzestnych
Będzie zdobywać życia Wiecznego
Człowieku jak możesz żyć
szczyty.”
Żeby dobra nie widzieć nic
A gdybyś śpiewać umiała,
Serca dobrego ani odrobiny
To wraz z Aniołem Stróżem
Tylko same złe miny.
Nowego Życia i harfą,
Hymn Pochwalny, na cześć Boga w Trójcy,
Biedni Ci ludzie co wiary nie mają
Za Chrzest Święty, byś wyśpiewała.
Przez całe życie czegoś szukają
A serce Jezusa to coś cudownego
Alfreda M .
Przytul się do niego będziesz wiedział
dlaczego.
Sercem spójrz na świat
Sercem radość bierz
A także swoim sercem
Możesz kochać Boga i ludzi też.

H.Sz.
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DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II
Encyklika „REDEMPTORIS MATER” - Komentarz

Po encyklikach poświęconych Odkupicielowi człowieka, Ojcu Miłosierdzia,
Duchowi Ożywicielowi, pracy ludzkiej
i Apostołom Słowian, Ojciec Święty 25
marca 1987 roku ogłosił swoją szóstą
encyklikę, Redemptoris Mater, poświęconą Matce Odkupiciela. Dlaczego po wielkich dokumentach, takich jak Bulla Piusa
XII Munificentissimus Deus (1950) i encyklice Fulgens corona (1953), po listach
apostolskich Pawła VI Signum Magnum
(1967) i Marialis cultus (1974) oraz słynnym VIII rozdziale soborowej konstytucji
Lumen gentium , potrzebny był jeszcze jeden dokument maryjny ?

wentu, tak „przoduje” Ona Ludowi Bożemu na drodze wiary. „Jej wyjątkowe pielgrzymowanie wiary wciąż staje się punktem odniesienia dla Kościoła, dla osób
i wspólnot, dla ludów i narodów, poniekąd dla całej ludzkości” – czytamy w encyklice (n. 6).

Pierwsza część dokumentu jest obszerną medytacją skupioną na osobie Maryi
w Jej odniesieniu do Chrystusa: troskliwa
matka, wielkoduszna towarzyszka w dziele zbawienia, wierna uczennica. Rozważa
się tam trzy biblijne określenia Maryi:
„Łaski pełna”, „Błogosławiona, która
uwierzyła” oraz „Oto Matka twoja” – słoOdpowiedź na to pytanie można zna- wa stanowiące testament Chrystusa, maleźć odczytując uważnie tekst encykliki. jące wielkie znaczenie eklezjologiczne.
Jan Paweł II stara się ukazać wewnętrzny
związek, zachodzący pomiędzy przeszłośCzęść druga encykliki ukazuje Maryję
cią i przyszłością, ażeby odczytać wyz- jako Tę, która dla „Ludu Bożego zakorzewanie dnia dzisiejszego i aby na to wyz- nionego we wszystkich narodach ziemi”
wanie odpowiedzieć. Wyjaśnia w świetle jest modelem i przewodniczką. Maryja,
wiary znaki czasu i w ten sposób ukazuje która „uwierzyła pierwsza” (n. 26), jako
Kościołowi i ludzkości kierunek dalszej „wyjątkowy świadek tajemnicy Chrystudrogi. Taki był także sens obchodzonego sa” (n. 27) „wyprzedza apostolskie świana przestrzeni 1987/1988, Roku Maryj- dectwo Kościoła” (tamże) i „jest obecna
nego, dla którego encyklika stanowiła du- na drodze-pielgrzymce Kościoła poprzez
chowe i duszpasterskie vademecum.
przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz” (n. 25). W tej
Encyklika czerpie natchnienie przede części encykliki Papież porusza temat
wszystkim z Pisma Świętego oraz z VIII „jedności wszystkich chrześcijan” i przyrozdziału soborowej konstytucji Lumen pomina wspaniałe maryjne świadectwa
gentium , którego naukę rozwija i pogłę- Koscioła Wschodniego; nawiązuje rówbia. Składa się ona z wprowadzenia, wy- nież do 1200-lecia II Soboru Nicejskiego,
jaśniającego motywy jej ogłoszenia oraz który zakończył spór dotyczący kultu obtrzech części: „Maryja w tajemnicy Chry- razów oraz do tysiąclecia chrztu Rusi.
stusa”, „Bogarodzica w pośrodku piel- Dalej, opierając się na słowach Magnigrzymującego Kościoła”, „Pośrednictwo ficat, ukazuje jak „z prawdy o Bogu
macierzyńskie”. Zakończenie jest komen- zbawiającym” Kościół wywodzi swą „optarzem do antyfony maryjnej Alma Re- cję preferencyjną na rzecz ubogich” oraz
demptoris Mater, z której dokument za- chrześcijańskie rozumienie wolności i
czerpnął swój tytuł.
wyzwolenia (37).
Motywem ogłoszenia encykliki jest
„bliska perspektywa roku 2000, który jako drugi milenijny jubileusz narodzin
Jezusa Chrystusa zwraca równocześnie
wzrok naszej wiary w stronę jego ziemskiej Rodzicielki” (n. 3). Jak poprzedzała
ona przyjście Zbawiciela, stając się
„Gwiazdą zaranną” wśród mroków ad-

Trzecia część encykliki jest poświęcona pośrednictwu Maryi. Podporządkowane pośrednictwu Chrystusa, jedynego
Pośrednika, Pana i Odkupiciela, polega
ono na wstawiennictwie i na spełnianiu
funkcji macierzyńskiej wobec Kościoła
i wobec człowieka. Jedyne pośrednictwo
Chrystusa nie jest ekskluzywne, lecz ot30

warte dla wszystkich ludzi. Maryjny wymiar życia chrześcijańskiego znajduje
szczególny wyraz w odniesieniu do kobiety i jej roli społecznej: „Kobiecość
istotnie stanowi szczególną więź z Matką
Odkupiciela” (n. 46). W zakończeniu, komentując antyfonę Alma Redemptoris Mater, Papież stwierdza, że Kościół „widzi Ją
po macierzyńsku obecną i uczestniczącą
w licznych i złożonych sprawach, których
pełne jest dzisiejsze życie jednostek, rodzin i narodów; widzi Ją jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie
upaść, a w razie upadku, aby powstać”
(52).
Czytelnik znajdzie ponadto w encyklice wiele wątków szczegółowych. Począwszy od wątku przewodniego – „pielgrzymowania wiary”, poprzez refleksję
nad „pełnią czasu”, po treści biblijne.
W tej warstwie encyklika jest szczególnie
bogata. Zestawienie tekstów, pozornie
od siebie odległych, ukazanie ich wzajemnych relacji rzuca nowe światło na podstawową w encyklice sprawę, jaką jest
specyficzność pośrednictwa Maryi i jego
odniesienia do Kościoła. Warto też zwrócić szczególną uwagę na fragmenty odnoszące się wprost do Roku Maryjnego
(n. 48-50): „poprzez Rok Maryjny Kościół zostaje wezwany nie tylko do tego,
aby przypomniał wszystko co w jego
przeszłości świadczy o szczególnej macierzyńskiej współpracy Bogarodzicy
z dziełem zbawienia w Chrystusie Panu –
ale także, aby przygotował ze swej strony
drogi na przyszłość do tej zbawczej
współpracy, koniec bowiem drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa otwiera jakby
nową perspektywę” (49).
ks. Adam Bezak

PLAN KOLĘDY 2015/2016

27 grudnia – niedziela – od godz. 1400

3 stycznia - niedziela– godz. 1400

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

1. ul. Lwowska 121 (1-125) - 4 kapłanów
2. ul. Gorczańska i Pirenejska – 1 kapłan

28 grudnia – poniedziałek – od godz. 900

1. ul. Boczna 1 (1-150) - 5 kapłanów
2. ul. Bieszczadzka i Apenińska – 1 kapłan

4 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600

1. ul. Marusarz 4 - 33 i ul. Potok
2. ul. Marusarz 34 - 70 i ul. Spadowa i Bystra
5 stycznia - wtorek - od godz. 1600
3. ul. Marusarz 72 - 98
4. ul. Marusarz 99 do końca, ul. Hanausek
1. ul. Lwowska 61 - 4 kapłanów
5. ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara 2. ul. Lwowska 65 (1- 35) – 1 kapłan
29 grudnia - wtorek - od godz. 900

7 stycznia - czwartek - od godz. 1600

1. ul. Orkana 11 - 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44 - 90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego
i Gromadzka
3. ul. Orkana 92 - 130A, ul. Źródlana
4. ul. Orkana 132 - do końca
5. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej, M. Dąbrowskiej, Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str. południowa)

1. ul. Lwowska 65 (36- 105) - 2 kapłanów
2. ul. Lwowska 67 - 3 kapłanów
8 stycznia - piątek - od godz. 1600
1. ul. Skowronków 11 (1-115) - 4 kapłanów
9 stycznia - sobota - od godz. 900

30 grudnia - środa – godz. 900

1. ul. Lwowska 59 (1 - 121) - 4 kapłanów
2. ul. Lwowska 225, ul. Karpacka (cała), ul. Alpejska – 1
1. ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała, kapłan
Kowalska /domy jedn./
2. ul. Graniczna (od początku)
od godz. 1400
3. ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska, Matuszewskiego 2
1. ul. Lwowska 59 (122 - 286a) - 5 kapłanów
4. ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
5. ul. Odległa, Promienna, Zaułek, Słowików, Słoneczna 10 styczeń - niedziela - od godz. 1400
/domy jedn. na tych ulicach/
1. ul. Lwowska 100 - 3 kapłanów
00
2 stycznia - sobota - od godz. 9
2. ul. Promienna 15 – 1 kapłan
1. ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a
2. ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy
jedn./
3. ul. Lwowska Nr: 41, 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 10,
11, 19; ul. Warzywna: 12, 14 /kamienice/
4. ul. Środkowa - (od końca)
5. ul. Tatrzańska, Sudecka i Świętokrzyska – 1 kapłan
6. ul. Podhalańska i Pienińska – 1 kapłan
7. kapłan: sobota 2 stycznia od godz. 14.00 - ul. Pracy 1317

11 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600
1. ul. Skowronków 7 - 5 kapłanów
12 stycznia - wtorek - od godz. 1600
1. ul. Skowronków 9 - 5 kapłanów
13 stycznia - środa - od godz. 1600
1. ul. Spadzista 6 - 2 kapłanów
2. ul. Spadzista 7- 2 kapłanów
3. ul. Spadzista 4 (1-33) – 1 kapłan
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14 stycznia - czwartek - od godz. 1600

od godz. 1400

1. ul. Spadzista 4 (34-66a) – 1 kapłan
2. ul. Spadzista 8 (1-66a) – 2 kapłanów
3. ul. Garbarska 15a - 2 kapłanów

1. ul. Do Prochowni 16 – 1 kapłan
2. ul. Do Prochowni 18 – 1 kapłan
3. Oś. 25-lecia 2 (1-150) - 3 kapłanów

15 stycznia - piątek - od godz. 1600

24 stycznia - niedziela - od godz. 1400

1. ul. Jasna 2 - 2 kapłanów
2. ul. Leśna 15 - 2 kapłanów

1. ul. Długa 24 - 4 kapłanów

16 stycznia

- sobota - od godz. 900

1. ul. Burtnicza 4 (1 - 125) - 4 kapłanów
od godz. 1400
1. ul. Pracy 4 – 1 kapłan
2. ul. Pracy 4a – 1 kapłan
3. ul. Pracy 4b – 1 kapłan
4. ul. Długa 27 (1-100) – 2 kapłanów
17 stycznia - niedziela - od godz. 1400
1. ul. Skowronków 4 - 2 kapłanów
2. ul. Skowronków 6 - 2 kapłanów
18 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600
1. ul. Burtnicza 6 (1- 115) 4 kapłanów
19 stycznia - wtorek - od godz. 1600
1. ul. Leśna 16a (1-109) - 3 kapłanów
2. ul. Odległa 14 - 2 kapłanów
20 stycznia - środa - od godz. 1600
1. ul. Leśna 16 - 3 kapłanów
2. ul. Długa 25 - 2 kapłanów

25 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600
1. Oś. 25-lecia 5 - 5 kapłanów
26 stycznia - wtorek - od godz. 1600
1. Oś. 25-lecia 6 (1-150) 5 kapłanów
27 stycznia - środa - od godz. 1600
1. ul. Do Prochowni 2 (1-109) - 3 kapłanów
2. Oś. 25-lecia 3 (1-60) - 2 kapłanów
28 stycznia - czwartek - od godz. 1600
1. ul. Lwowska 69 (1-94a) - 3 kapłanów
2. Oś. 25-lecia 4 (1- 60) - 2 kapłanów
29 stycznia - piątek - od godz. 1600
1. Oś. 25-lecia 7 (1-60) - 2 kapłanów
2. Oś. 25-lecia 8 (1-60) - 2 kapłanów
Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii
Parafialnej lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin uda się
w sobotę 30 stycznia od godz. 900.

21 stycznia - czwartek - od godz. 1600
1. ul. Promienna 14 (1-50) – 2 kapłanów
2. ul. Promienna 16 (1-125) – 3 kapłanów
22 stycznia - piątek - od godz. 1600
Oś. 25-lecia 1 (1- 120) - 4 kapłanów
23 stycznia - sobota - od godz. 900
1. ul. Skowronków 6a - 3 kapłanów
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KRONIKA PARAFIALNA
Lipiec 2015 - Grudzień 2015
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
Nikola Kołodziej
Kaspian Sikora
Kaja Kotan
Piotr Bogacz
Victoria Chruściel
Kacper Golec
Martyna Wypych
Marcelina Krawczyk
Aleksandra Muciek
Dominik Gałuszko
Zuzanna Szumlańska
Wiktor Jop
Michał Mucha
Nikola Taraska
Sebastian Maksym
Nikodem Rudziński
Piotr Flądro
Weronika Kasper
Adrian Wiśniowski
Igor Radziszewski
Emilia Podsada
Oliwier Dobrowolski
Dominic Coulter
Wiktor Skowron
Antoni Galas
Jakub Siedlik
Patrycja Kukułka
Karol Kic
Nikola Piekarska
Justyna Niepsuj
Aleksandra Młynarczyk
Czerwiec:
Julia Fronk
Danuta Hetnar
Stanisław Kufel
Marek Wójcik
Henryk Mazurkiewicz
Antoni Pękala
Tadeusz Dykas
Stanisław Pietras
Emil Sobol
Wojciech Kalawa
Edward Sysło
Anna Miłkowska
Antoni Wróbel
Lipiec:
Tadeusz Gancarz
Danuta Błasik
Halina Skwarczek
Anna Zelek
Władysława Świerczek
Stanisława Szpak
Stanisław Daliński
Janina Przeklasa
Janusz Tendera
JózefSzczurek

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
Kamyk Andrzej i Pyrz Natalia
Kukułka Sylwester i Rozmud Agata
Kot Dariusz i Gnacek Olimpia
Sęk Mateusz i Babicz Magdalena
Kowaliszyn Krzysztofi Bukowska Kornelia
Rzeszutko Tomasz i Armaty Kaludia
Porwisz Krzysztofi Jop Katarzyna
Skrzyński Konrad i Bania Joanna
Kieć Piotr i Motyka Agata
Jakub Diduch i Alina Sysło
Pawluś Stanisław i Kosecka Bożena
Ziaja Rafał i Gruszka Sylwia
Lazarek Adrian i Kuliś Magdalena
Nasiadka Norbert i Kaboda Pamela
Pluta Rafał i Szarkowicz Ewelina
Łucki Mateusz i Kras Wioletta
Skowron Grzegorz i Baran Marzena
POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
Władysław Zięba
Roman Sajdak
Listopad:
Mieczysław Niedźwiecki
Teresa Walaszek
Janusz Śniecikowski
Władysław Kantor
JózefBrożkiewicz
Sierpień:
Zuzanna Biel
Mirosław Cichoń
Zofia Kowalczyk
Krystyna Golema
Leszek Wojtas
Maria Krzyszowska
Maksymilian Fronczak
Anna Sak
Barbara Witek
Antoni Tabor
Roman Ziembicki
Kazimierz Niewczas
Stanisław Kita
Czesław Pikul
Stanisław Światłowski
Marek Zardzielewicz
Jan Łabno
Październik:
Leszek Motak
Jarosław Głuszak
Zdzisław Bochniak
Elżbieta Babiuch
JózefWrona
Wanda Franczyk
Zofia Wajda
Helena Igielska
Emilia Gałuszko
Józefa Kisielewicz
Alojza Stańczyk
Julian Potempa
Jan Boruch
JózefKomarewicz
Ludmiła Kosińska
KrzysztofPyczkowski
Czesław Tabaszewski
Antoni Bąk
Wrzesień:
Genowefa Mruk
Magdalena Orszula
Stanisław Jewuła
Władysław Pytko
Danuta Byszek
Zofia Bobka

Zmarli, których pogrzeb odbył się poza naszą parafią
nie są ujęci w księdze zmarłych naszej parafii dlatego
nie widnieją w Kronice Parafialnej! Tych zmarłych wypisujemy wyłącznie na życzenie rodziny po zgłoszeniu
do Redakcji.
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KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.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, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
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, s. Halina Wideł, s. Marietta Kruszewska,
Elżbieta Wryk, Jerzy Prochwicz, ks. Piotr Jaworski, Alfreda Majorek,
Halina Szyzdek, ks. Adam Bezak
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.
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