




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak też szybko mi-
nęły te 2 miesiące wakacji. Wszyscy odpoczęliśmy, więc czas
zabrać się dalej do ciężkiej pracy.

Za nami wielkie przeżycia ze spotkań z papieżem
Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy
serdecznie podziękować Parafianom, którzy przyjęli w gościnę
pielgrzymów, ofiarowali im swój czas i towarzyszyli im w rea-
lizacji programu pobytu w naszym mieście. Kiedy pytaliśmy
naszych Gości z Niemiec o to, co najlepiej zapamiętają z po-
bytu w naszej parafii, zgodnie odpowiadali, że polską gościn-
ność. Jeszcze raz dziękujemy i wierzymy, że okazane dobro
powróci ze zdwojona siłą.

Numer październikowy to kontynuacja Autostrady do wie-
cznego zatracania katolików niepraktykujących a także druga
część artykułu „Rachunek Sumienia”. Z innych artykułów będą
między innymi „Podręcznik dobrego wychowania”, przeczyta-
cie też o ewangeliach – czy mamy podstawy by im wierzyć.

Z ciekawostek przeczytacie o osobach leworęcznych oraz
kiedy przypada ich święto.

Jako, że numer ten będzie na miesiąc październik, przy-
pomnimy Wam, jakie są tajemnice Różańca świętego, a także
jak go prawidłowo odmawiać, a już dziś zapraszamy wszystkie
dzieci na różaniec.

Zapraszam kolejne osoby, chętne do współpracy z GS.
Liczy się dla nasz każdy głos, każda pomoc, także nie
czekaj, zgłoś się do nas. Zapraszamy!

Miłej lektury!

Ks. Tomasz Kozioł

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

Zmiany w Parafii

>>

Jak odmawiać różaniec?

Od I IX w naszej parafii nastąpiły zmiany wśród naszych
duszpasterzy.

Ksiądz Biskup odwołał z naszej parafii ks. Piotra
Jaworskiego.

Dziękujemy za pracę w naszej parafii i ży-
czymy obfitości Bożego błogosławieństwa
w dalszej posłudze duszpasterskiej .

Do pracy w naszej parafii Ks. Bp Ordynariusz mianował
następujących kapłanów: ks. Tomasza Góra i ks. Szczepana
Depowskiego.
Przedstawiamy krótkie sylwetki nowych kapłanów:

Ks. Tomasz Góra urodził się 1 3.09.1 982r.
Pochodzi z parafii Gołkowice. Wyświęcony
na kapłana w 2007r. Pracował w pa-rafiach:
Tylicz, Dębica św. Krzyż., oraz Trzcianie k.
Bochni.

Ks. Szczepan Depowski
Pochodzi z parafii Straszęcin k. Dębicy.
Urodził się 02.01 .1 988r. Wyświęcony na
kapłana w roku 2013. Pracował w parafii
Męcina.

Miesiąc październik kojarzy nam się
głównie z nabożeństwami różańcowymi,
dlatego nasuwa się podstawowe pytanie
„jak odmawiać różaniec?”. Postanowiłem
przybliżyć i przypomnieć jak należy pra-
widłowo odmówić różaniec, oraz przypo-
mnieć wszystkie tajemnice.

Pełna Modlitwa Różańcowa składa się
z czterech części - czyli czterech całych
fizycznych różańców! Modlitwa Różań-
cowa stanowi swego rodzaju streszczenie
Ewangelii i składa się z czterech części
opisujących wydarzenia z życia Jezusa
i Maryi.

Jak odmówić różaniec?
1 . Uczyń znak Krzyża
2. Odmów Skład Apostolski
(Wierze w Boga Ojca. . . )
3. Odmów modlitwę Ojcze nasz
4. Odmów trzy Zdrowaś Maryjo
5.Wdalszej kolejności odmów jedno
Chwała Ojcu.
6. Wymieniamy pierwszą tajemnicę i od-
mawiamy "Ojcze nasz", następnie dzie-
sięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała
Ojcu".
7. Wymieniamy drugą tajemnicę i odma-
wiamy "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś
Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". I tak
kolejno wszystkie pięć tajemnic.
Przyjmuje się, że każda część Różań-

ca powinna być odmawiana w inny dzień,
lecz oczywiście nic nie stoi na przesz-
kodzie by odmawiać codziennie pełną
modlitwę różańcową.

Tajemnice Różańca w poszczególne dni:

RADOSNE – poniedziałek oraz sobota
ŚWIATŁA – czwartek
BOLESNE – wtorek i piątek



CHWALEBNE – środa i niedziela

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

I TAJEMNICE RADOSNE
1 . Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pan-
nie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

II TAJEMNICE ŚWIATŁA
1 . Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
Galilejskiej
3 . Głoszenie Królestwa Bożego i wzywa-
nie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

III TAJEMNICE BOLESNE
1 . Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

IV TAJEMNICE CHWALEBNE
1 . Zmartwychwstanie Chrystusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Maryi
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba
i ziemi

x. T.K.
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Matka Boża Szkaplerzna, Różańcowa, Jasnogórska,
Nieustającej Pomocy. Różne tytuły, ta sama Maryja.

>>

Wspaniałych twarzy, ikon, obrazów,
figur, różnorodnych tytułów, miejsc obja-
wień i sanktuariów Matki Bożej mamy
w Kościele znaczną ilość. Ileż tytułów za-
wiera je niejedna maryjna litania, czy
mszał maryjny. Maryja żyje i jak każda
kobieta ma wiele strojów, sukienek, tak
również i najwspanialsza Kobieta, Piękna
Pani, nowa Ewa, Maryja. Bo jest Ona
obecna w życiu chrześcijan jako Wniebo-
wzięta i wspomagająca nas w tej piel-
grzymce po tym „łez padole" do domu
Ojca. I mówi takim językiem, jakim rozu-
mieją Ją przybrane Jej duchowe dzieci.
Różne piękne tytuły, ale ta sama Maryja.
Czy te dzieci mają jednak jeszcze wiarę?
Sławny bp T. Toth, profesor uniwersy-

tetu w Budapeszcie, autor wielu książek
dla młodzieży, w swej książce pt. „Religia
w życiu młodzieńca", przytacza, bajkę
o niemądrym pająku. Był piękny, wrześ-
niowy poranek. W powietrzu snuły się ni-
tki babiego lata. Jedna z niteczek zawisła
na konarach wysokiego drzewa. Ukryty
pajączek wyszedł, zaczął prząść inne nitki
i przytwierdzać je do gałęzi. Po tej nitecz-
ce zaczął spuszczać się w dół. A były tam
bujnie rozgałęzione krzaki, więc wziął się
zaraz do budowy regularnej sieci. Szczyt
jej umocował na tej samej długiej nitce,
po której spuścił się na dół - rozpiął ją po
bokach. Sieć gotowa - obfity połów. Mu-
szki i komary wpadały w sploty siatki, tak
licznie, że pajączek z dnia na dzień rósł
i zamienił się w dużego pająka, który
w dobrobycie swoim zapomniał, jakim
małym i chudym, głodnym wyglądał parę
tygodni temu na szczycie drzewa. Jednego
ranka przebudził się nasz pająk zły i smu-

tny. Było chłodno i chmurno, nie słychać
było brzęczenia muszek - nastał głód. Nie
mając nic do roboty, postanowił zbadać
czy wszystko jest w porządku. Obchodził
każdy zakątek wiszącego domku. Jedna
nitka trzymała się złamanej gałęzi. Do-
szedłszy do szczytu sieci spostrzegł nitkę,
która ciągnęła się wysoko w górę, nie ma-
jąc punktu zaczepienia. Z tej i owej strony
przyglądał się jej bez przeznaczenia. Za-
pomniał, że po tej nitce spuścił się w dół
ze szczytu drzewa, że na niej zawiesił
szczyt swej misternej budowy. Trzeba ją
usunąć - przeciął ją. Sieć spadła. Pająk
znalazł się na ziemi. Zamienił się w bie-
daka. Jeden ruch wystarczył, by zepsuć
swe dzieło. Dusza człowieka jest związa-
na z Bogiem jedną nitką wiodącą w górę.
Tą nitką jest wiara. Źle jest, gdy tę nic
zerwiemy, wtedy stajemy się zbłąkanymi
i bezdomnymi żebrakami.
„Wszystko się chwieje, gdy wiary brak".
Chwieje się pojedynczy człowiek - Jeśli
Bóg nie istnieje, to ja nie mogę istnieć.
Nie ma wtedy prawdziwej radości, istnie-
je tylko używanie, nie ma obowiązkowoś-
ci, jest tylko samowola. Życie traci sens.
Chwieje się rodzina. Jeśli nie ma Boga -
odpadają przykazania, nie ma sprawiedli-
wości. Kupiec - nie ma uczciwości. Zło-
dziej , morderca - wszelkie poczucie odpo-
wiedzialności jest głupstwem. Młodzież
jest miotana namiętnościami młodości -
nie ma cnoty.. . Uczciwość ludzka nie ma
fundamentu, jeśli nie ma Boga. Zaczę-
liśmy rozważanie o niemądrym pająku,
który przeciął nitkę wiodącą ku górze.
Wiedzieliśmy, jakie mogą być następstwa.
Jeśli nie ma Boga „wszystko się chwieje"

- padają przykazania. Odczuwamy lęk
o przyszłość. Złóżmy zatem naszą wiarę
w ręce Matki Bożej , by chroniła nasze
czasy, byśmy wytrwali w wierze Jej Syna
-przez wszystkie dni. „Gdy wiarę tracim
żywą, Matko wspomóż nas". Zaufać Bogu
- dzieci się bawią - zamykają oczy, wycią-
gając ręce przed siebie i mówią: „prowadź
mnie i mów mi, co jest wokół".

Naszą ziemską matkę można kochać
jak kocha dziecko - sercem, wzruszeniem,
radosnym uśmiechem i serdecznym pła-
czem. Ale można ją kochać po dorosłemu,
bez czułostkowych objawów, ale z pełną
świadomością tego, kim ona jest. Bo prze-
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cież każdy z nas żyje przez całe życie
z tego ogromnego kapitału trudu i cier-
pienia, jaki włożyła w nasze dzieciństwo
i młodość nasza matka. A Maryja dźwiga
w swoich ramionach i na swoich barkach
niejako trud i pracę wszystkich matek
ludzi. Ten trud, wysiłek, który podejmuje
wobec każdego z nas matka, podejmuje
również Maryja, ale w wymiarze nad-
przyrodzonym, w sensie nie tylko opieki
nad naszym dzieciństwem, ale przede
wszystkim wsparcia na każdy dzień,
na każdą jego godzinę.

Maryja nazywana jest przecież Matką
Nieustającej Pomocy. Gdybyśmy częściej
i głębiej uświadamiali sobie treść i war-
tość owej pomocy udzielanej nam na co
dzień przez Matkę Najświętszą, inne for-
my przybierałaby nasza wdzięczność; nie
tylko taka często zewnętrzna, uczuciowa
wobec Niej . My przypominamy sobie
o dobroci Maryi zazwyczaj dopiero wte-
dy, kiedy dotną nas nieszczęścia lub gdy
odczuwamy kryzys lub nagłą potrzebę po-
mocy, czyli w wypadkach nadzwyczaj-
nych. Przecież z normalnych dni składa
się większość naszego życia. Do dobrego
Bożego przeżycia tych dni potrzebna jest
koniecznie łaska Boża, a najlepszą pomo-
cą przy wyjednywaniu nam tej bezcennej
Bożej pomocy pozostanie zawsze Maryja,
gotowa nieustannie nam pomagać.

Zapewne słyszeliśmy wielokrotnie
o objawieniach Matki Bożej , choćby
w Fatimie, w Lourdes, La Salette, szka-
plerznych w Aylesford w Anglii, czy w in-

nych częściach świata. Z pewnością pa-
miętamy o nawoływaniu Matki Najświęt-
szej do pokuty, do modlitwy, do nawró-
cenia. Na pewno słyszeliśmy o wielu uz-
drowieniach, które dokonały się za wsta-
wiennictwem Maryi. Niektóre z tych uz-
drowień są bardziej znane, natomiast inne
mniej .

O jednym z tych uzdrowień, które
dokonały się za przyczyną Matki Bożej ,
pisze Vitto Messori w swojej książce za-
tytułowanej „Cud". Autor, włoski dzienni-
karz, pisze o dochodzeniu w sprawie
najbardziej wstrząsającego cudu maryjne-
go, który miał miejsce w Hiszpanii
w 1640 roku. Cud ten jest jednym z naj-
lepiej udokumentowanych cudów, który
został zdziałany za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie
można by było w skrócie opisać w ten
sposób: wieczorem 29 marca 1640 r., 23-
letniemu mężczyźnie Miguelowi Juanowi
Pellicerowi, podczas, gdy spał w swoim
domu w Calandzie, w Kotlinie Aragoń-
skiej , została przywrócona - natychmiast
i ostatecznie - prawa noga. Noga ta, zła-
mana kołem wozu, a później całkowicie
zaatakowana przez gangrenę, została mu
odcięta na wysokości czterech palców pod
kolanem pod koniec października 1637
roku (a zatem dwa lata i pięć miesięcy
przed zadziwiającym uzdrowieniem),
w szpitalu w Saragossie. Z dochodzenia
i procesu (otwartego już po 68 dniach,
a trwającego wiele miesięcy pod przewo-
dnictwem arcybiskupa, któremu towarzy-
szyło wielu świadków), wynika, że przy-
wrócona nagle noga była tą, która została
odcięta, a później zakopana na cmentarzu
szpitalnym w Saragossie, oddalonym
o ponad sto kilometrów od Calandy. Wia-
rygodność wydarzenia została potwier-
dzona po trzech dniach, poza procesem,
również przez notariusza królewskiego
(który był obcy w wiosce, a zatem nie brał
udziału w wydarzeniach), w dokumencie
prawnym przypieczętowanym przysięgą
wielu naocznych świadków, wśród któ-
rych byli proboszcz oraz rodzice uzdro-
wionego. Na podstawie przebiegu wyda-
rzeń oraz relacj i głównego bohatera i in-
nych świadków okazało się, że cud do-
konał się za wstawiennictwem Naszej Pa-
ni z Pilar, którą młodzieniec zawsze czcił
w sposób szczególny, oddając się Jej za-
równo przed, jak i po amputacji i w Jej
sanktuarium w Saragossie prosząc o jał-
mużnę przez ponad dwa lata, jako żebrak.
Od chwili opuszczenia szpitala z jedną

drewnianą nogą i dwiema kulami, każ-
dego dnia namaszczał kikut oliwą z lam-
pek zapalonych w Świętej Kaplicy Pilar.
O tym śnił w Calandzie wieczorem 29
marca 1640 r., kiedy zasnął z jedną tylko
nogą, a kilka minut później obudzony zo-
stał przez rodziców, mając znowu obie
nogi. Co do prawdziwości faktów nie by-
ło żadnych wątpliwości i różnicy zdań ani
wcześniej , ani później , ani w wiosce, ani
w żadnym innym miejscu, gdzie Miguel
Juan był dobrze znany zarówno przed, jak
i po wypadku, który doprowadził do am-
putacji. Sam król Hiszpanii, Filip IV,
po procesie zakończonym pozytywnym
rezultatem, wezwał cudownie uzdrowio-
nego do pałacu w Madrycie i klęknął
przed nim, aby ucałować nogę cudownie
przywróconą.

Zobaczmy, jaki skutek odniosła uf-
ność we wstawiennictwo Matki Bożej .
Jak wielką łaskę otrzymał ten człowiek,
który zawierzył Maryi.

Chrystus na pewno wyjątkowo tros-
kliwie opiekuje się naszym życiowym
powołaniem, naszą pracą, naszą nauką,
wypełnianiem obowiązków i zadań nasze-
go stanu. Można powiedzieć, że Maryja
przydaje tej Chrystusowej opiece kobiecej
czułej troskliwości i ciepła, a zwracając
się bezustannie w naszej sprawie do Syna,
czyni tę opiekę bardziej skuteczną i po-
mocną. Bo kto jak kto, ale właśnie Maryja
poznała w ciągu życia mozół i utrudzenie
codziennej , szarej i monotonnej pracy, od-
czuła własnymi rękoma i własnym zmę-
czeniem, przykre, nużące powtarzanie się
tak mało przynoszących zadowolenia
czynności domowych jak: sprzątanie, go-
towanie, pranie. Właśnie Maryja wie naj-
lepiej jak bardzo potrzebna jest człowie-
kowi Boża pomoc przy znoszeniu tego
gorzkiego, powszedniego trudu i mozołu.

Nie ma większej radości dla matki,
jak świadomość, że jest swoim dzieciom
potrzebna, że nie mogą się obejść bez jej
pomocy, że potrzebują jej nie tylko
w święto, nie tylko w nieszczęściu, ale
właśnie na co dzień, w każdej chwili po-
wszedniego dnia. To samo jest z Matką
Najświętszą: szczególnie chętnie zwraca
się Ona do nas, gdy prosimy Ją o pomoc
w codziennej pracy, w pełnieniu obowią-
zków wynikających z naszego życiowego
powołania. Jej pośrednictwo przy wyjed-
nywaniu Chrystusowych łask staje się
wówczas mniej okazyjne, odświętne, jest
skutkiem zaproszenia Matki Bożej na sta-
łe do naszego domu, do kuchni i warszta-

Matka Boża Nieustającej Pomocy



7 >>

tu pracy, aby nieustannie nam pomagała.
Pomoc Maryi nie ustaje nigdy, trwa
nieustannie. Jest obficie udzielana każde-
mu z nas nawet wtedy, gdy Ją o nic nie
prosimy. To nieustanne wsparcie jest
rozdawane prawdziwie po matczynemu,
hojnie. Pojedynczym ludziom, rodzinom,
wszystkim dzieciom Matki Najświętszej .
Ale naprawdę korzysta z tej pomocy
niewielu, a jeszcze mniej odwdzięcza się
za nią tak, jak dobre dziecko powinno od-
wdzięczyć się matce za jej trud i poś-
więcenie, zapraszając Ją na stałe do swe-
go domu, dzieląc się z nią powszednim
trudem, codziennymi radościami i smut-
kami, szukając u Niej zrozumienia w tro-
skach i pomocy oraz pocieszenia w kło-
potach.

Odpowiedzmy więc sobie na kolejne
pytania. Jaka jest nasza wdzięczność
wobec Matki Bożej? Jak wygląda nasza
pobożność maryjna? W jaki sposób czci-
my Matkę Bożą w naszym życiu? Czy
w maju uczestniczymy w nabożeństwach
majowych - majówkach? Albo czy groma-
dzimy się przy przydrożnych kapliczkach
lub w domu, aby odmówić litanię lore-
tańską do Najświętszej Maryi Panny?
I podobnie w październiku - czy bierzemy
udział w modlitwie różańcowej? Są oso-
by, które jedną dziesiątkę różańca odma-
wiają przez cały rok, tworząc piętnasto-
osobowe róże różańcowe. Może i ja po-
winienem (powinnam) dołączyć się do ta-
kiej formy modlitwy, do takiej formy po-
bożności maryjnej . Zapytajmy siebie, jak
często uczestniczymy w nabożeństwie go-
dzinek, szkaplerznym, w święta maryjne
czy nowennie do Matki Bożej?

Uczestnictwo w takim nabożeństwie
czy nowennie jest wyrazem naszej wiary
w skuteczność wstawiennictwa Maryi
u Boga. Jest znakiem pobożności maryj-
nej , która każe człowiekowi zagonionemu
zatrzymać się na chwilę, aby znaleźć tro-
chę czasu dla Tej , która ma czas dla każ-
dego z nas. To właśnie na nich możemy
nawiązać osobisty kontakt modlitewny
z naszą Matką. To tam możemy zaprosić
Ją do naszych domów, aby Ona swoją
obecnością uświęcała codzienną pracę,
wspomagała w chwilach słabości i choro-
by; chroniła dom przed nieszczęściem,
nadawała Boży sens naszej pracy, odpo-
czynkowi - wszystkiemu czym się zajmu-
jemy. Postanówmy sobie, że będziemy jak
najczęściej uczestniczyć w nabożeństwie
do Matki Bożej .

Innym rodzajem modlitwy za pośre-

dnictwem Matki Najświętszej jest Anioł
Pański. Zadajmy sobie pytanie, jak często
korzystamy z tego rodzaju modlitwy.
A może ta forma modlitwy w ogóle nie
ma miejsca w naszym życiu modlite-
wnym? Zwróćmy wreszcie uwagę na to,
czy chociaż raz w życiu udaliśmy się
z pielgrzymką pieszą czy autokarową
do jakiegoś sanktuarium maryjnego, np.
do Czernej , Kalwarii, Niepokalanowa,
Gietrzwałdu, Piekar Śląskich, Ludźmie-
rza, czy na Jasną Górę, lub do Lichenia?
A może do Lourdes czy Fatimy, La Sa-
lette, Ostrej Bramy w Wilnie, lub Naza-
retu? Taka pielgrzymka jest trudem, który
możemy podjąć, aby zawierzyć się Maryi,
aby powierzyć Jej nasze rodziny.

Wzruszająca to chwila, kiedy przed
obrazem Matki Bożej klęka rodzina: oj-
ciec i matka z dziećmi. Wielce wzrusza-
jącym momentem jest klękanie nowożeń-
ców (młodych) przed obrazem Matki Naj-
świętszej . Cała ich dusza woła i błaga
o opiekę oraz błogosławieństwo do Tej ,
co naszą Matką się zwie. Jak wiele głę-
bokiej treści zawiera na pozór puste zło-
żenie bukietu ślubnego przez panią młodą
na ołtarzu Niebieskiej Matki. Serce ludz-
kie głęboko wierzy, że Matka Najświętsza
jest Opiekunką i Matką każdej katolickiej
rodziny, która swe losy składa w Jej do-
broczynną dłoń. Kiedyś w Kanie Ona
pierwsza zauważyła głęboki smutek gos-
podarza wesela i biednych nowożeńców.
Jej najlepsze oczy patrzyły na strapionych
i przejmowały się brakiem wina. Nie
chciała Matka Jezusowa, by nowożeńcy
smucili się niedostatkiem, który mógł po-
psuć radość weselnej uroczystości. Chcąc
zapobiec smutkowi i dalszym kłopotom,
błaga Syna swego o cud. ,,Taki początek
cudów uczynił Jezus w Kanie Galilej-
skiej" - mówi nam Ewangelia. Patrząc
na dobroć Matki Bożej , dodać musimy:
tak rozpoczęło się wstawiennictwo macie-
rzyńskiej opieki najlepszej Matki za nami.
Od tej chwili troska Jej obejmuje potrzeby
wszystkich rodzin, którym udziela swej
pomocy przez skuteczne orędownictwo
przed tronem Wszechmogącego Boga.

GWIAZDA EWANGELIZACJI

Im cześć Matki Bożej w rodzinie głę-
bsza, tym i opieka Matki Niebieskiej oraz
Jej Syna nad tą rodziną owocniejsza, sku-
teczniejsza. Katolickość oblicza każdej
rodziny zależy od jej łączności i związa-
nia się z Jezusem i Matką Bożą. Jakiej

więc łączności potrzeba rodzinie, by za-
służyła sobie na szczególną opiekę Ma-
ryi? By rodzina mogła być prawdziwie
chrześcijańską, musi łączyć z Matką Nie-
pokalaną więź umysłu, więź woli i więź
modlitwy.

Do rodzin zbliża Maryję więź umy-
słu, polegająca na poznaniu przez rodzi-
ców i dzieci tajemnic z życia Matki Boga.
Znajomość prawd wiary, zapoznanie się
z wielką miłością Niebieskiej Matki
ku ludziom rodzi głęboką miłość. Ilu je-
dnak ludzi nie zna koniecznych prawd do-
tyczących wielkiej godności Matki Naj-
świętszej . Ilu ma błędne pojęcie odnośnie
Niepokalanego Poczęcia, Macierzyństwa
czy Wniebowzięcia. Są również rodzice,
którzy nie starają się o to, aby dziecku
pomóc w lekcji religii, aby zainteresować
się tą sprawą tak ważną dla wiary kato-
lickiej . Łączność naszego umysłu z Matką
Bożą i dążenie do poznania Jej posłan-
nictwa decydują o naszej maryjnej pos-
tawie. W rodzinie miłującej Matkę Niepo-
kalaną czyta się od czasu do czasu czy
to książkę religijną, czy też odpowiednie
pismo katolickie, słucha się chętnie kazań.
Mówią święci: De Maria numquam satis.
Nigdy dość mówić o Matce Bożej.
Starajmy się karmić nasz umysł Bożymi
prawdami mówiącymi nam o naszej naj-
lepszej Matce Niebieskiej .

Poznanie Matki Bożej i Jej jedynej
przedziwnej godności dopomaga do pow-
stania w duszy łączności z Matką Bożą,
opartej na woli, która rodzi miłość do Naj-
świętszej Opiekunki. Związanie woli
z Maryją powoduje w rodzinie dobre
uczynki, spełniane na Jej cześć. Stara
to zasada mówiąca, że to co jest w sercu,
znajduje wyraz i na zewnątrz. Dlatego
rodzina kochająca Maryję umieszcza
na głównym miejscu swego mieszkania
obok Jezusa (czy Krzyża) Jej obraz, a oł-
tarzyk domowy jest ozdobiony kwiatami.
Domownicy noszą ze czcią na piersiach
medaliki, względnie karmelitańskie szka-
plerze Królowej Niebios, chętnie biorą
udział w pielgrzymkach i nabożeństwach
ku Jej czci. Rodzinie katolickiej trzeba
łączyć modlitwy z Matką Bożą. Wspólna
modlitwa w domu, choćby nie często od-
prawiana ku czci Matki Najświętszej , ale
odmawiana przez wszystkich jej człon-
ków zjednywa wielką łaskawość Niebies-
kiej Matki. Wspólna modlitwa różańcowa
będzie umacniać wspólnotę rodzinną,
niech zatem nie braknie tej modlitwy
szczególnie w październiku, różańcowym



Uroczystość Wszystkich Świętych
ma charakter bardzo radosny. Wspo-
minamy bowiem wszystkich tych, którzy
żyli przed nami i wypełniając w swoim
życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne
szczęście przebywania z Bogiem w nie-
bie. Kościół wspomina nie tylko oficjal-
nie uznanych świętych, czyli tych bea-
tyfikowanych i kanonizowanych, ale tak-
że wszystkich wiernych zmarłych, którzy
już osiągnęli zbawienie i przebywają
w niebie. Widzi w nich swoich orędo-
wników u Boga i przykłady do naśla-
dowania. Wstawiennictwa Wszystkich
Świętych wzywa się w szczególnie waż-
nych wydarzeniach życia Kościoła. Śpie-
wa się wówczas Litanię do Wszystkich

Świętych, która należy do najstarszych
litanijnych modlitw Kościoła i jako je-
dyna występuje w księgach liturgicznych
(w liturgii Wigilii Paschalnej ; ponadto ta-
kże w obrzędzie poświęcenia kościoła
i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa w Kościele nie wspominano żadnych
świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać
cześć Matce Bożej . Potem kultem otoczo-
no męczenników, nawiedzając ich groby
w dniu narodzin dla nieba, czyli w ro-
cznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie
obchodzono jednego dnia wspomnienie
wszystkich męczenników. Z czasem za-
częto pamiętać o świątobliwych wyzna-
wcach: papieżach, mnichach i dziewicach.

Większego znaczenia uroczystość Wszys-
tkich Świętych nabrała za czasów papieża
Bonifacego IV (+ 615), który zamienił
pogańską świątynię, Panteon, na kościół
Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich
Męczenników. Uroczystego poświęcenia
świątyni wraz ze złożeniem relikwii
męczenników dokonano 13 maja 610 ro-
ku. Od tego czasu oddawano cześć wszys-
tkim zmarłym męczennikom, w dniu
13 maja.

Rocznicę poświęcenia obchodzono
co roku z licznym udziałem wiernych,
a sam papież brał udział we mszy św.
stacyjnej .

Papież Grzegorz III w 731 przeniósł
tę uroczystość z 1 3 maja na dzień 1 lis-
topada. Powodem były prawdopodobnie
trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzy-
mów przybywających do Rzymu na wio-
snę. W 837 papież Grzegorz IV rozpo-
rządził, aby odtąd 1 listopada był dniem
poświęconym pamięci nie tylko męczen-
ników, ale wszystkich świętych Kościoła
katolickiego. Za czasów tegoż papieża
Grzegorza IV cesarz Ludwik rozciągnął
święto na całe swoje państwo. W 935 r.
Jan XI rozszerzył je na cały Kościół.
W ten sposób lokalne święto Rzymu i nie-
których Kościołów stało się świętem Koś-
cioła powszechnego.

źródło: brewiarz.pl
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miesiącu.
Budujmy z Matką Niepokalaną więź

umysłu, więź woli i więź modlitwy a na-
sze rodziny będą katolickie i doświad-
czymy opieki naszej Matki. Pamiętajmy
w naszym codziennym życiu o Matce

Bożej gotowej nieustannie nam pomagać.
Módlmy się często za Jej wstawien-
nictwem. Oddajmy się Jej w macierzyń-
ską niewolę miłości, aby to ona kierowała
naszymi czynami. I aby przez to nasze
czyny podobały się Bogu.

art. opublikowany w Biuletynie
Szkaplerznym nr 9;

Biblioteka formacyjna Rodziny Szkaplerznej

Uroczystość Wszystkich Świętych
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„Czyściec”
Wierzymy, że Pan Jezus zapłacił

za wszystkie nasze grzechy, przez co -
jak mówi Pismo Św.- zbawił nas.. Z cze-
go dusza ludzka oczyszcza się w tzw.
czyśćcu? Dlaczego też straszymy się na-
wzajem piekłem?

Co prawda przed nami jeszcze paź-
dziernik, ale odpowiadając na to pytanie
już mocno zbliżamy się do uroczystości
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.
A w tych dniach sporo miejsca w naszych
myślach zajmuje zaduma nad przemija-
niem i rzeczywistością po śmierci.

Trzeba zacząć od tego, czym jest
odkupienie. Faktycznie ofiara Jezusa
Chrystusa przebłagała Boga za grzechy
ludzkości i dała nam możliwość wejścia
do chwały. Usprawiedliwienie płynące
ze śmierci Chrystusa wyzwala nas z nie-
woli grzechu, daje i umacnia w naszych
sercach wiarę, nadzieję i miłość. Zbawie-
nie, które jest darem łaski Bożej i Jego
miłości, jest zaproszeniem nas przez Boga
do współpracy i do życia z Nim.

Teraz warto wytłumaczyć, czym jest
zbawienie? Nie jest narzuconym stanem.
To nie tak, że skoro Jezus umarł na krzy-
żu dla naszego zbawienia, to my już nie
mamy wyboru, ale musimy to zbawienie
przyjąć. Bóg oczekuje naszej wolnej od-
powiedzi. Decyzji, która wyraża się nie
tylko w deklaracjach, ale przede wszys-
tkim w działaniu. Dlatego został nam
dany Dekalog i tyle pouczeń również
z ust samego Jezusa odnośnie życia,
postępowania.. .

Śmierć jest zakończeniem czasu da-
nego nam na podjęcie decyzji. I jeżeli
człowiek umiera w łasce i przyjaźni z Bo-
giem, oraz nie ma żadnych grzechów
wymagających oczyszczenia - żyje na za-
wsze z Chrystusem. To życie w jedności
z Bogiem nazywamy Niebem.

Ale cóż, nie każdy umiera bez grze-
chów wymagających oczyszczenia, cho-
ciaż przez swoje ciągłe powroty i - bar-
dziej lub mniej udane - próby może być
pewny swojego zbawienia. Wówczas
przechodzi po śmierci oczyszczenie ko-
nieczne do uzyskania świętości godnej
nieba. To tzw. czyściec. Aby "przyśpie-
szyć" ten proces modlimy się za zmarłych
i składamy za nich Ofiarę Eucharysty-
czną, zamawiając intencje mszalne.

Ale zbawienie jest darem, który mo-

żna odrzucić. Wystarczy wybrać sobie in-
ną drogę życia, niż proponuje to Ewan-
gelia. I już, po wszystkim. Po zbawieniu.
Bo Bóg nie zmusza nas do niczego;
On zaprasza. I pomimo tego, iż Syn Boży
umarł za wszystkich, czyli dał wszystkim
szansę wiecznego szczęścia, człowiek
może odrzucić tę łaskę - zbawienie. Bóg
tego nie chce - ale z miłości do nas gotów
jest uszanować nasze wolne decyzje.

Oczywiście taka decyzja ma swoje
konsekwencje - jak każda decyzja. Śmierć
w stanie grzechu śmiertelnego, bez żało-
wania za grzechy, utrwala ten wybrany
dobrowolnie stan wykluczenia siebie z je-
dności z Bogiem. Utrwala go na wie-
czność - i to jest właśnie piekło, przed
którym tak często ostrzegał sam Jezus

Chrystus. To nie my siebie straszymy - ta-
kie są fakty i warto o tym mówić, by os-
trzec przed konsekwencjami dokonywa-
nych wyborów. Podkreślę tylko jeszcze,
że potępienie dokonuje się "na własne
życzenie" - Bóg zrobił wszystko, aby nas
zbawić. Reszta jest w naszych rękach.

Warto o tym pamiętać zaczynając
każdy nowy dzień swojego życia. Warto
pamiętać o naszych zmarłych, których
groby odwiedzimy w pierwszych dniach
listopada.

x. T.K
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TEKSTY OKAZJONALNE

>>

Homilia Franciszka uświadomiła mi, że ja jestem Zacheuszem.
Że mam poczucie niższości, ogarnia mnie wstyd, a wiara w
plotki i inne komentarze szemrzących potrafią mnie złamać.

Msza Posłania była dla mnie pierwszą
i zarazem ostatnią okazją do uczestnictwa
w modlitwie z papieżem Franciszkiem.
Nie wykorzystałam poprzednich. Nie by-
łam jedyna? Na ostatniej liturgii podobno
pojawiły się ponad dwa miliony ludzi.

Do spotkania nie przygotowałam się
jednak należycie. Nie słuchałam żadnych
katechez, nauk, jakie papież wygłosił
podczas tych Światowych Dni Młodzieży.
Docierały do mnie szczątkowe cytaty,
wypowiedzi. Nie zadałam sobie trudu,
by je zgłębić – no przecież pracuję… Nie
przystąpiłam też do sakramentu spowie-
dzi. Podczas przechodzenia na Brzegach
przez kontrolę bezpieczeństwa dojrzałam
jednego z księży. „Czy mogę poprosić
o spowiedź? Tak rzutem na taśmę…”.
Udało się. Uśpiłam wyrzuty sumienia, ale
to dopiero początek nadrabiania zaległo-
ści.

Ja naprawdę tęskniłam za Francisz-
kiem. Jest to poczucie winy trochę podo-
bne do tego, które towarzyszy ci, kiedy
nie masz czasu dla swojego przyjaciela.
Dlatego w końcu tu jestem. Jestem i cze-
kam. Z uczuciem, którego nie umiem, ale
chyba nawet też i nie chcę opisywać.

Oplatam spojrzeniem kolorowe plamy.
Kilkaset tysięcy ludzi, milion, dwa, trzy
miliony – ilu nas jest, nikt dokładnie nie
policzy.

Na Brzegi przybyliśmy o świcie.Słoń-
ce dopiero pięło się w górę, a pielgrzymi,
którzy spędzili tu noc, sennie i leniwie
podnosili się z udeptanego pola. Raz po
raz pobłyskiwały koce termiczne, słychać
było rozsuwane zamki błyskawiczne, ktoś
przygotowywał już sobie śniadanie, kolej-
ny mył zęby. A jeszcze inny leżał w śpi-
worowym kokonie, wcale nie zamierzając
się stamtąd wydostać.

Wielki ołtarz ze sceną był już przy-
gotowywany. Ostatnie poprawki, szlify,
sprzątanie. Kobieta w krakowskim stroju
wyciera jeszcze mopem podłogę na pa-
pieskim ołtarzu. Za chwilę w tym samym
miejscu rozpoczynają się koncerty, ma-
jące rozbudzić tych, którzy jeszcze są os-
pali.
Uświadamiam sobie, że ten cały ŚDM

to naprawdę przedziwna impreza, raban,
któremu nie da się nie poddać. Rockowe
koncerty, które odbywają się o godz. 8.00
rano? Miesiącami przygotowywane ukła-
dy choreograficzne, które obserwujesz

przy śniadaniu na trawie?
Taneczne i muzyczne występy to tyl-

ko rozgrzewka przed tym najważniej-
szym. Przed tym, co ma dopiero nadejść.

Przez mikrofon pada informacja,
że papież opuścił już Franciszkańską 3.
Czekamy.

Po sektorach rozlewają się płynnie fa-
le okrzyków i oklasków. To zwiastun
tego, że Franciszek już nadjeżdża. Chyba
jest blisko, bo radosne wrzaski są coraz
głośniejsze.

Nie widzę go, ale czuję, że jest w po-
bliżu.

Sama msza święta jest bardzo uro-
czysta. Ewangelię według św. Łukasza
jest odczytywana według dwóch obrząd-
ków: rzymsko-katolickim i starocerkie-
wno-słowiańskim. Chór z złożony z kil-
kudziesięciu osób śpiewa całą oprawę po
łacinie.

Czas na homilię. Wtykamy słuchawki
do ucha i ustawiamy fale, żeby cokolwiek
zrozumieć. I rozumiem o wiele więcej ,
niż bym się tego spodziewała. Bo tę ho-
milię papież wygłosił specjalnie dla
mnie…

Ewangelia tego dnia opowiada o Za-
cheuszu, który musiał pokonać trzy prze-
szkody, zanim doszło do spotkania z Je-
zusem.

Pierwszą z nich była jego niska pos-
tura. Ja nie należę do najniższych, ale
wetknięta w wielotysięczny, wiwatujący
tłum, na Brzegach czułam się jak Cali-
neczka. Wiem, że tuż obok mnie przejeż-
dża bohater dnia, a nie jestem w stanie go
nawet zobaczyć.

Franciszek dodał, że niski wzrost mo-
że być postrzegany niekoniecznie jako
cecha fizyczna, ale także jako niska samo-
ocena, która nie pozwala uwierzyć nie
tylko w siebie, ale i w Boga. I tu znów
trafia w samo sedno.

Kolejną barierą, która stanęła na dro-
dze Zacheuszowi, było poczucie wstydu.
Żeby zobaczyć Jezusa, musiał wspiąć się
na drzewo i narazić na ośmieszenie.



Dla mnie przyjazd na ŚDM także wiązał
się z kpinami i żartami. Moje środowisko
jest zlaicyzowane. Choć ze znajomymi
z pracy zazwyczaj dogaduję się świetnie,
to decyzja o uczestnictwie w tym wyda-
rzeniu była dla nich totalnie niezrozu-
miała. Ja sama stawałam się zaś tematem
mniej lub bardziej zabawnych dowcipów.

Następną trudnością był szemrzący
tłum, który blokował Zacheusza, a potem
go krytykował. Z przyjazdu na Światowe
Dni Młodzieży zrezygnowało wiele osób.
Media i inne głosy wieszczące ataki terro-
rystyczne, wybuchy i słabą organizację,

skutecznie zniechęciły tysiące osób. Choć
nie posłuchałam tego biadolenia i do Kra-
kowa przyjechałam, to jednak też się ba-
łam. Naprawdę się bałam. I ten strach nie
pozwolił mi na pełne otworzenie się, prze-
żywanie i rozkoszowanie ŚDM.
Tak. Homilia Franciszka uświadomiła

mi, że ja jestem Zacheuszem. Że mam
poczucie niższości, ogarnia mnie wstyd,
a wiara w plotki i inne komentarze szem-
rzących potrafią mnie złamać. Być może
właśnie dlatego ta ostatnia msza musiała
być dla mnie dopiero pierwszą.

Ale ta historia miała przecież pozy-

tywne zakończenie. Jezus sam poprosił
Zacheusza, by ten pozwolił mu zatrzymać
się w swoim domu. Ja nie tylko proszę,
ale wręcz nalegam. Pozwól mi Cię zabrać
z tego pola w Brzegach do mojego domu,
do pracy, do pubu, w którym po powrocie
spotkam się z przyjaciółmi. Chcę dobrze
wykorzystać mszę posłania – moją mszę
ostatniej szansy.

Monika Szewczyk
Dziennikarka współpracująca
z polską edycją portalu Aleteia.
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CREDO
Świadectwo wiary wspólnoty Cenacolo

„ (… ) był umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się.” (Łk 15, 32)

21 i 22 lipca 2016 r. o godz. 20.30
członkowie międzynarodowej wspólnoty
Cenacolo z domu w Porębie Radlnej za-
prezentowali na Starej Kapłanówce w Tar-
nowie spektakl zatytułowany Credo. In-
scenizacja obejmowała mnóstwo „doszli-
fowanych” artystycznie scen ze Starego
i Nowego Testamentu. Stanowiła ona
przekazanie wyłącznie prawdziwych
wydarzeń; jak również cudu żywej wia-
ry, jakiego jej twórcy doświadczają
w trakcie wspólnej pracy i modlitwy,
a który jest w stanie wyciągnąć czło-
wieka z niewoli każdego uzależnienia.
Chciałabym zaznaczyć, że przygotowując
przedstawienie o jakże wiele mówiącym
tytule – Credo – zastosowano wizualne
oraz akustyczne środki techniczne na wy-
jątkowo wysokim poziomie. Dzięki temu
właśnie odbiorca mógł z ogromną łatwo-
ścią znaleźć się w swojej własnej wyo-
braźni w samym wprost centrum przedsta-
wianych zdarzeń. Fakt ten jest szczególnie
godny uznania, wziąwszy pod uwagę,
że inscenizacja jest efektem pracy ama-
torów. Podobnie zresztą jak bardzo wy-
soki poziom gry. Ponadto większość spo-
śród artystów nie włada naszym językiem,
ponieważ przybyli oni do Polski zza gra-
nicy. Widzów przedstawienia z kolei zbie-
rało się co dzień mnóstwo. Pomimo tak
wielu utrudnień, sukces inscenizacji był
ogromny. Natomiast niewątpliwy wysiłek
twórców Credo właściwie niewyczuwalny
w odbiorze, co w przypadku ekspresj i ar-

tystycznej jest oczywiście ogromnie wa-
żne. Oko widza przykuwała także pięknie
i w bardzo ambitny sposób udekorowana
scena, idealnie dobrane do realiów oraz
symbolicznych przekazów kostiumy, jak
również elementy choreografii zaprezen-
towane w trakcie przedstawienia oraz po-
kazane zaraz po nim. – Gdy członkowie
społeczności Cenacolo zachęcali zebra-
nych ludzi do wspólnego tańca, wpro-
wadzając dzięki temu atmosferę zabawy.
Muszę zaznaczyć, że nigdy do tej pory
nie miałam przyjemności być widzem
równie dobrego oraz starannie przy-
gotowanego teatralnego przedsięwzię-
cia, które dostarczałoby przy tym tylu
wielkich wzruszeń zarówno odbiorcom
jak jego autorom. Prezentowana biblijna
tematyka była w dodatku szczególnie

rozległa. Obejmowała bowiem zdarzenia
– począwszy od stworzenia świata
po zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Twórcy tego imponującego swoim roz-
miarem przedsięwzięcia natomiast to bar-
dzo skromni ludzie, którzy nie składają
swojego świadectwa wiary w celu zwró-
cenia na siebie uwagi. Z samego założenia
schodzą oni na przysłowiowy dalszy plan.
Wpatrzeni są jedynie w Boga i w cuda,
jakie uczynił On w ich życiu i chcą
za pomocą tego wyjątkowego świadectwa
oddać Mu cześć. A ponadto pragną prze-
kazać światu w jaki sposób wyszli
ze swoich nałogów. – Dać tym sposobem
dobry przykład swoim bliźnim.
Najistotniejszym z przesłań Credo

stała się z kolei, mająca swoje źródło
w zmartwychwstaniu Jezusa Chrys-
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Rodzinne świętowanie ŚDM
Aleksander i Malte, dwaj nastoletni

pielgrzymi z diecezji Hildesheim, stali się
na kilka lipcowych dni częścią naszej ro-
dziny. Aleksander, wysoki blondyn, po-
czątkowo był nieśmiały i małomówny.
Malte przypominał raczej południowca,
był spontaniczny i łatwiej nawiązywał
z nami kontakt.

Wspólne śniadania i kolacje, długie
rozmowy w czterech językach (polskim,
angielskim, niemieckim i migowym), wy-
cieczki po okolicy.. .

Wspólnie bawiliśmy się na placu obok
kościoła pw. bł. Karoliny, przy akompa-
niamencie „Siewców Lednicy”. Pomimo
zmęczenia młodzieży wcześniejszą piel-

grzymką, była to eksplozja radości, mło-
dości i ducha modlitwy. W drodze po-
wrotnej do domu powiedzieliśmy chłop-
com o zamachu w Monachium - byli za-
skoczeni, mówili że nie mogą tego zro-
zumieć.

W niedzielę rano odbyliśmy rowero-
wą wyprawę do Lipia, docierając do pa-

tusa, radość, jak również ta wiążąca się
z pewnego rodzaju powstaniem z mar-
twych ludzi, którzy, zatapiając się w na-
łogu, utracili sens życia. Natomiast
uwolnienie odnaleźli oni w sile, którą daje
człowiekowi właśnie wiara i praca. Doś-
wiadczyli Bożego Miłosierdzia – w taki
sposób jak bohater ewangelicznej przypo-
wieści – syn marnotrawny. Podobnie jak
on znaleźli się bowiem na przysłowio-
wym dnie, po czym kochający Ojciec,
którym jest Bóg, przygarnął ich z radoś-
cią. Obecnie z kolei mogą już podzielić
się z innymi swoim osobistym świa-
dectwem, wielką radością życia i wrażli-
wością umożliwiającą przekaz poprzez
sztukę (który, w przypadku tej grupy, jest
niezwykle sugestywny). Członkowie
wspólnoty Cenacolo zdobyli się ponadto
także na opowiedzenie widzom na temat
łez, które pojawiają się w trakcie ich
aktorskiej pracy. – Nie wiążą się one je-
dynie bezpośrednio z odgrywanymi przez
nich rolami. Często są efektem głębokiego
wzruszenia, którego, mimo woli, nie udaje
się im zachować tylko dla siebie. Wiedzą
oni przecież, że wydarzenia, jakie prezen-
tują szerokiej grupie odbiorców, są wyłą-
cznie prawdą. Z kolei całe przedstawianie
Credo – stanowi jedną z dróg głoszenia
Słowa Bożego. – Słowa, które zdziałało
tyle dobra w ich życiu.

Autorzy inscenizacji swoich widzów
prosili przede wszystkim o modlitwę,
dlatego że znają oni ogromną jej war-
tość. Doświadczają jej przecież każdego
dnia. Odbiorcy nie musieli płacić za bilet
na to z wielu powodów niecodzienne
przedstawienie. Z kolei po nim mieli mo-
żliwość dokonania zakupu jego nagrań,
jak również złożenia dobrowolnych da-
tków, które przeznaczane są później
na nabycie produktów spożywczych dla
członków wspólnoty. Należy podkreślić,
że poświęcają się oni pracy bez pobie-
rania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Na-
tomiast pieniądze na chleb przekazują im
ludzie dobrej woli. – Gdy ich brakuje, jak
sami wyznali, modlą się o te niezbędne
do życia środki więcej niż zwykle, a po-
tem zawsze otrzymują je w wystarcza-
jącej ilości. Ponownie więc, na drodze
życiowej praktyki, okazuje się jaką ogro-
mną mądrością jest maksyma pozosta-
wiona nam przez św. Benedykta z Nursji:

Ora et labora. (łac. Módl się i pracuj. )

Aktualnie wspólnota Cenacolo znana
jest na całym świecie. Ma międzyna-
rodowy charakter i jest dziełem siostry
Elwiry Petrozzi, która otrzymała łaskę
mocnej wiary w fakt, że do wydostania
się z nałogu wystarczy uzdrowienie

swojej relacj i z Jezusem Chrystusem.
W 1983 r. założyła ona we Włoszech pier-
wszy dom dla ludzi pragnących wyjść
z uzależnień. Skuteczność tej terapeu-
tycznej metody natomiast robi ogromne
wrażenie nawet na doświadczonych
w pracy z leczącymi się z uzależnień
osobami specjalistach. Metodą prowa-
dzącą do osiągnięcia celu nie jest w niej
bowiem zażywanie środków farmakolo-
gicznych ani żadne inne standardowe
procedury terapeutyczne. – Stają się nimi
z kolei właśnie modlitwa i praca. Na-
tomiast całe oddziaływanie na osoby uza-
leżnione jest kwestią wolności duchowej ,
którą na tej właśnie drodze one osiągają.

Credo wystawiane było już wie-
lokrotnie i z wielu powodów również
warto je obejrzeć. Umożliwiających
to niezwykłe doświadczenie okazji będzie
z pewnością jeszcze wiele. Myślę ponad-
to, że w najbliższym czasie widzowie,
którzy kupili nagranie tego szczególnego
wyznania wiary, podejmą się także kopio-
wania go; do czego nakłaniali sami au-
torzy. Miejmy nadzieję, że ich pełne wy-
mownych treści przedsięwzięcie doczeka
się dzięki temu oddźwięku w coraz szer-
szych kręgach odbiorców.

Jest ono przecież w stanie dać siłę
ludziom, których los skomplikowany zo-
stał ich nałogiem albo uzależnieniem
kogoś spośród ich bliskich. Poza tym nie-
sie ono w świat wyjątkowe przesłaniena
temat odnalezienia na nowo płynącej z ży-
cia radości tym wszystkim, którzy przyj-
mą prezentowany przekaz. Daje przy tym
prawdziwą szansę na rozpropagowanie
informacji dotyczących owoców działań
tej szczególnej , tak bardzo potrzebnej
przecież obecnie, chrześcijańskiej społe-
czności.

Justyna Babiarz



pieskiej kapliczki, a jako uczestnicy
pamiętnej mszy św. podzieliliśmy się
z chłopcami wspomnieniami ze spotkania
z papieżem Janem Pawłem II w Tarnowie.
Po wspólnym uczestnictwie we mszy św.
i rodzinnym obiedzie, popołudnie spę-
dziliśmy na wycieczce na górę św. Mar-
cina, modlitwie w kościółku w Zawadzie
i koncercie na rynku.

Gdy przechodziliśmy obok budynku
III LO, Malte na wieść, że szkoła liczy
sobie 120 lat, powiedział, że jego szkoła
ma ich już 1200! (rzeczywiście, jak póź-
niej wyczytaliśmy, już w 815r. Hilde-
sheim zostało stolicą biskupstwa – a co
ciekawe, organizatorem diecezji przemys-
kiej był franciszkanin, biskup Eryk z Win-
sen, przybyły właśnie z diecezji Hilde-
sheim).

Wieczorem zaś zaprzyjaźniona rodzi-
na, również goszcząca pielgrzymów
z Niemiec, zaprosiła nas na grilla.

Podczas pożegnania niemieckich gości
każdemu chyba zakręciła się łza w oku.
Przez tak krótki czas zżyliśmy się ze sobą
jak rodzina. Na pamiątkę pozostał nam
kubeczek – prezent od naszych gości, a ta-
kże rudy kot … Bazyl (błąkał się koło
naszej plebanii, gdy kilkakrotnie odpro-
wadzaliśmy chłopców po noclegach,
aż pewnego razu powędrował z nami
do domu – najchętniej bawił się z Alek-
sandrem, właścicielem kilku kotów).

Gdy wyruszaliśmy do Brzegów,
do naszej 4-osobowej rodziny dołączyły 3

koleżanki córek.
Podróżowaliśmy wraz z Hiszpanami,

po wyjściu z pociągu wędrowaliśmy
w wielojęzycznym tłumie pielgrzymów
z Hiszpanii, Rosji, Białorusi (m.in. z ro-
dzinnej wsi Czesława Niemena – Wasili-
szek). Upalna pogoda mocno dawała się
we znaki, mieszkańcy leżących na trasie
wiosek częstowali nas napojami, a na ży-
czenie nawet… polewali wodą.
Trud został nagrodzony. Dotarliśmy

do sektora „S”, gdzie czekał na nas za-
przyjaźniony ksiądz proboszcz z Warmii.

Wieczorne i nocne czuwanie z Ojcem
Św., pod ochroną tysiąca żołnierzy, w tłu-
mie radosnej i rozmodlonej młodzieży,
było wielkim przeżyciem.

Na nocleg wyruszyliśmy do sektora
D1 , długo wędrując wśród tłumów roz-
śpiewanej i roztańczonej młodzieży. Noc
spędziliśmy na trawie, pod rozgwieżdżo-
nym niebem, w prawie całkowicie pustym
sektorze.

Na niedzielne godzinki przeszliśmy
do bliższego sektora, znajdując miejsce
w sąsiedztwie młodych Węgrów. Piękna,
słoneczna pogoda towarzyszyła nam pod-
czas Eucharystii i rozesłania.

Wielkie wrażenie wywierał widok
tłumów młodych ludzi z wielu krajów,
radosnych i wzajemnie życzliwych.

Zdarzyło się nam też niesamowite,
przypadkowe spotkanie ze znajomą ro-
dziną z Tarnowa – pan pełnił posługę
szafarza (zresztą w drodze powrotnej spo-

tkaliśmy jeszcze siostrę, która z naszego
CARITAS przy ul. Długiej przeniosła się
do Krakowa).

Wielką popularnością wśród zagrani-
cznych gości cieszyły się polskie flagi,
dlatego też, po wymianie, wróciliśmy
do Tarnowa z flagami hiszpańską i włos-
ką.

W drodze powrotnej do stacj i kole-
jowej , minęliśmy chłopca, który żonglo-
wał piłeczkami. Obok stało pudełko z na-
pisem „zbieram na bilet do Panamy”.

Niezwykłe przeżycia podczas ŚDM
pozostaną w naszych sercach i pamięci.
I na pewno każdy pielgrzym będzie ma-
rzył o wyjeździe za 3 lata, do Panamy.

Rodzina Gryc
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Neopogańskie przeżywanie niedzieli –
Dnia Pańskiego

PRZYKŁAD – Szybki powrót
Rodzice przyjechali odwiedzić syna

po długiej rozłące po zawarciu przez
niego małżeństwa. Zastali go w ubraniu
roboczym majsterkującego przy samocho-
dzie. A była to niedziela. Na ten widok
oboje się oburzyli, a matka odezwała się:
- Synu, dziś jest niedziela, Dzień Pański,
dzień święty. Czy widziałeś nas kiedyś,
abyśmy w niedzielę chodzili po podwórku
w stroju roboczym i wykonywali jakąś
pracę?
Syn odpowiedział:
- Umówiłem się z kolegami na imprezę

i muszę przejrzeć samochód.
- A czy byłeś dziś na Mszy Świętej? – za-
pytał ojciec, u którego dało się zauważyć
wielką troskę.
- Zająłem się robotą, i uszło to mojej uwa-
dze.
- Nam jednak nie ujdzie ten fakt uwadze,
i w takim razie nic tu po nas. . . Nie bę-
dziemy ci przeszkadzać, skoro nawet dla
Boga nie miałeś czasu, my nie będziemy
go mieć dla ciebie – zdecydowanym to-
nem odpowiedział ojciec w imieniu włas-
nym i żony.

Pomimo nalegań ze strony syna, ro-
dzice nie chcieli wejść do jego miesz-
kania. Natychmiast wsiedli do samochodu
i zasmuceni zaistniałą sytuacją czym prę-

dzej powrócili do domu.

KOMENTARZ
Niedziela w języku łacińskim to Dies

Dominica – Dzień Pański, czyli Boży, da-
ny człowiekowi przez Boga jako szcze-
gólny. Bóg, zatroskany o wszechstronne
dobro człowieka, dał mu dziesięć przy-
kazań, czyli drogowskazów do nieba,
a wśród nich jest jeden ze szczególnym
podkreśleniem: „Pamiętaj , abyś dzień
święty święcił! ”.
„Niedziela, w czasie której jest czczo-

na tajemnica paschalna, na podstawie tra-
dycji apostolskiej winna być obchodzona
w całym Kościele jako najdawniejszy
dzień świąteczny nakazany” [KPK 1246
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§1 ] . „W niedzielę oraz w inne dni świą-
teczne nakazane wierni powinni pow-
strzymywać się od wykonywania prac lub
zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci
należnej Bogu, przeżywaniu radości wła-
ściwej Dniowi Pańskiemu, pełnieniu
uczynków miłosierdzia i koniecznemu od-
poczynkowi duchowemu i fizycznemu.
Wierni powinni (. . .) czuwać, by uzasad-
nione powody nie doprowadziły do nawy-
ków niekorzystnych dla czci Boga, życia
rodzinnego oraz zdrowia” [KKK 2185;
por. KPK 1247] .

Teologiczne znaczenie Dnia Pańskiego
Dies Domini (Dzień Pana) – jak na-

zywano niedzielę już w czasach apos-
tolskich (por. Ap 1 ,1 0) – zawsze cieszył
się w dziejach Kościoła szczególnym
poważaniem ze względu na ścisłą więź
z samą istotą chrześcijańskiego mister-
ium. W rytmie tygodnia wyznaczającym
upływ czasu, niedziela przypomina bo-
wiem dzień zmartwychwstania Chrystusa.
Jest Paschą tygodnia, podczas której świę-
tuje się zwycięstwo Chrystusa nad grze-
chem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzie-
ła pierwszego stworzenia i początek „no-
wego stworzenia” (por. 2Kor 5,1 7). Jest
dniem, w którym wspomina się pierwszy
dzień istnienia świata, a zarazem zapo-
wiedź dnia ostatniego, oczekiwanego
z żywą nadzieją, gdy Chrystus przyjdzie
w chwale (por. Dz 1 ,11 ; 1Tes 4,1 3-17; Ap
21 ,5) i Bóg uczyni wszystko nowe [por.
DD 1 ] (List apostolski o świętowaniu
niedzieli Dies Domini Jana Pawła II,
Watykan 1998).

Niedziela jest dla chrześcijan najstar-
szym i pierwszym dniem świątecznym,
ustanowionym nie tylko po to, by wyzna-
czał upływ czasu, ale szczególnie obja-
wiał jego głęboki sens [por. DD 2]. Gdy
niedziela zatraca pierwotny sens i staje się
jedynie „zakończeniem tygodnia”, zdarza
się, że horyzont człowieka staje się ciasny
do tego stopnia, iż nie pozwala mu doj-
rzeć nieba i wyjść poza wymiar tylko
doczesny. Wówczas człowiek, nawet od-
świętnie ubrany, w rzeczywistości nie po-

trafi już świętować. Od uczniów Chrys-
tusa oczekuje się, by nie mylili święto-
wania niedzieli, które powinno być praw-
dziwym uświęceniem, jedynie z zakoń-
czeniem tygodnia, rozumianym zasadni-
czo jako czas odpoczynku, relaksu i roz-
rywki [por. DD 4].

Dzień ten stanowi samo centrum
chrześcijańskiego życia. Świętuje się nie-
dzielę, aby wspominać chwalebne zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa nie tylko
w dzień Wielkanocy, ale każdego tygo-
dnia. Czas ofiarowany Chrystusowi nie
jest stracony, lecz nadaje głęboki sens lu-
dzkiej egzystencji [por. DD 7]. W nie-
dzielę bardziej niż w jakikolwiek inny
dzień, chrześcijanin ma pamiętać o zba-
wieniu, które zostało zapoczątkowane
przez chrzest święty.

Niedziela jest także dniem daru Ducha
Świętego. Ukazując się Apostołom wie-
czorem w dniu Paschy, czyli w niedzielę,
Jezus tchnął na nich i powiedział: „Przyj-
mijcie Ducha Świętego” (J 20,22).

Tchnienie Ducha Świętego było naj-
większym darem, jaki Zmartwychwstały
Jezus ofiarował swoim uczniom w wie-
czór niedzieli paschalnej . Również w nie-
dzielę, pięćdziesiąt dni po zmartwych-
wstaniu, z wielką mocą Duch Święty zstą-
pił na Apostołów, zgromadzonych w Wie-
czerniku razem z Maryją. Pięćdziesiątnica
(Dzień Zesłania Ducha) jest nie tylko
wydarzeniem, które dało początek istnie-
niu Kościoła. ale również tajemnicą, która
nieustannie go ożywia. Chociaż liturgia
świętuje w sposób szczególny to wyda-
rzenie pięćdziesiąt dni po zmartwych-
wstaniu Chrystusa, jest ono wpisane – ze
względu na ścisłą więź z tajemnicą
paschalną – w głębokie znaczenie każdej
niedzieli. Pascha tygodnia staje się więc
w pewien sposób Pięćdziesiątnicą tygo-
dnia, w której chrześcijanie wciąż na no-
wo przeżywają radosne spotkanie Apo-
stołów ze Zmartwychwstałym Panem,
a On ożywia ich tchnieniem swego Ducha
[por. DD 28] .

Wszystkie te wymiary niedzieli, sta-
nowiące o jej szczególnym charakterze,
sprawiają, że jest ona w pełnym tego
słowa znaczeniu dniem wiary. W nim,
za sprawą Ducha Świętego, każdy z ucz-
niów Chrystusa, we wspólnocie Kościoła
katolickiego na nowo przeżywa pierwsze
objawienie się Zmartwychwstałego Pana.
Niedzielę, jako dzień wiary, podkreśla
fakt, że podczas liturgii eucharystycznej ,
odmawia się wyznanie wiary. Credo

(wyznanie wiary) uwypukla charakter
chrzcielny i paschalny niedzieli, czyniąc
z niej dzień, w którym człowiek ochrzczo-
ny w szczególny sposób odnawia posta-
nowienie wierności Chrystusowi i Jego
Ewangelii oraz z nową mocą uświadamia
sobie przyrzeczenia chrzcielne. Przyjmu-
jąc naukę Jezusa i pożywając Ciało Pań-
skie, chrześcijanin w istotny sposób łączy
się ze Zmartwychwstałym Jezusem [por.
DD 29].

Odpoczynek niedzielny pozwala spro-
wadzić do właściwych proporcji codzien-
ne troski i zajęcia: rzeczy materialne –
o które tak bardzo ludzie zabiegają –
ustępują wartościom duchowym. Poprzez
spotkanie i dialog z Bogiem i między sobą
ludzie odzyskują prawdziwe ludzkie
i chrześcijańskie oblicze.

Wnioski końcowe
W niedzielę – Dzień Pański – powi-

nien znaleźć się czas nie tylko na Mszę
Świętą, ale także na żywy kontakt z Bo-
giem, podjęcie tematów religijnych i po-
głębienie wiedzy religijnej : osobistą mo-
dlitwę, lekturę Pisma Świętego, udział
w popołudniowych nabożeństwach, ko-
rzystanie z mediów katolickich (prasa, ra-
dio, TV, internet), nawiedzenie sanktua-
rium (klasztoru) itd.

Jeśli dla niepraktykujących katolików
sam udział we Mszy Świętej (40-60 mi-
nut) stanowi problem, to cóż dopiero
mówić o przeżywaniu całej niedzieli jako
Dzień Pański.

Ks. Sebastian Kępa
Na podstawie książki pt. „Autostrada do
wiecznego zatracenia katolików nieprak-
tykujących”
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Co zrobić, gdy pukają do naszych drzwi…

Tak naprawdę nieważne są statysty-
ki… Bardziej przemawia do mnie fakt, że
wokół mnie tyle jest kobiet, które straciły
swoje dzieci przedwcześnie. Oczywiście
żadna z nich nie ma tego wypisanego
na czole, rzadko która o tym mówi. Gdy
pojawia się temat poronienia, jedna lub
dwie przyznają się do tego doświadczenia,
kilka nerwowo pociera ręce i zaciska usta,
inne zmieniają temat. Nagle okazuje się,
że większość z nas przeżyła stratę dzie-
cka, najczęściej właśnie przez poronienie.

"Bose aniołki siedzą na chmurkach,
A każdy lekko jak piórko fruwa
I każdy czuwa, cichutko czuwa
Nad tatą, który płakać nie umie, nad
siostrą, która nic nie rozumie,
Nad dziadkiem, babcią smutną czasami
i swoją mamą - osnutą łzami
I każdy woła cicho z daleka: mamo już nie
płacz, mamo ja czekam. . . ”

(źródło:http://f. kafeteria. pl/temat/piekny-
wierszyk-dla-mam-ktore-poronily-lub-uro-
dzily-martwe-dziecko-p_3701367)

Powyższy wiersz, być może nieco
infantylny, ukazuje obraz Dziecka - Anio-
łka, jaki tworzą sobie mamy wierząc
w spotkanie z nim w niebie. „Aniołkowe
mamy” często przeżywają stratę po cichu,
bo „przecież nic się nie stało”, bo „może
to i lepiej”, bo „będą jeszcze kolejne dzie-

ci”. I tylko jakoś żal serce rozrywa, smu-
tek nie chce odejść, łzy nieproszone wni-
kają w poduszkę, a oczy odwracają się
od kobiet w ciąży i mam z małymi dzie-
ćmi. Bo to było DZIECKO… Niektórym
z nas było dane zobaczyć obraz na mo-
nitorze USG, usłyszeć bicie serca. Ale
nawet, jeśli tego nie było, to była świa-
domość, wyobrażenie, była miłość, ra-
dość, oczekiwanie. Kiedy nam to zabrano,
mamy prawo do smutku, bólu, żałoby.
Potrzebujemy wsparcia, zrozumienia, cza-
sem milczenia. I ojcowie nie są z tego
wyłączeni, choć często stają na wysokości
zadania i skupiają się na wspieraniu żony.
A oni też cierpią…

Zabrałeś Aniołku
całą radość
nieutulone łzy są Twoim
domem
a puste miejsce w sercu
może kiedyś wypełni się
sensem
Bolą myśli o Tobie
i brak pokory
Módl się za nami
Nienarodzony

Dziś mówi się więcej o poronieniu
jako o utracie dziecka. Prawo zmieniło się
na tyle, że personel szpitala informuje
o możliwości zabrania ciała dziecka i
pochówku.

Na cmentarzu komunalnym w Tar-
nowie - Mościcach powstanie wspólna
mogiła, w której będą mogły zostać po-
chowane dzieci, które zmarły przed naro-
dzeniem. Stosowną uchwałę podjęli tar-
nowscy radni. Z prośbą, aby powstało ta-
kie miejsce zwrócili się do prezydenta
Tarnowa, rodzice, których dzieci zmarły
przed urodzeniem.

Pochówki będą organizowane raz
w roku w specjalnie do tego celu prze-
znaczonym grobie, zlokalizowanym na te-
renie cmentarza komunalnego przy ul.
Czarna Droga w Tarnowie. Takie miejsce
znajdzie się w kwaterze przeznaczonej
na pochówek dla zmarłych dzieci. 1 2 ma-
ja 2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES
– Komitet Budowy Miejsca Pamięci
Dzieci Utraconych”, który działa pod
auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewan-
gelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
W większości tworzą go rodzice, których
dzieci zmarły przed urodzeniem. Dzień
Życia Utraconego przeżywany jest co
roku 15 października. Wtedy też w Tar-
nowie ma odbyć się pierwszy zbiorowy
pochówek dzieci, których rodzice z ró-
żnych powodów nie mieli możliwości ich
pochować.

ks. Tomasz Kozioł

Każdy z nas spotkał ich na swojej
drodze, gdy uśmiechnięci próbowali roz-
począć z nami rozmowę na podstawie ich
czasopism. W ostatnich latach liczba
Świadków Jehowy wzrastała, i ich liczba

dziś na świecie wynosi ponad 8 milionów
wyznawców. W Polsce około 130 000
osób przyznaje się do przynależności
do tej organizacji. Niestety każdego roku
pozyskują oni, najczęściej wśród katoli-

ków nowych wyznawców, którzy wkrótce
po okresie studium biblijnego prowadzo-
nego bezpłatnie w towarzystwie jednego
ze świadków Jehowy zaczynają odrzucać
po kolei nauki Kościoła Katolickiego,
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a wkrótce po tym opuszczają Go i za-
czynają nowe życie już jako Świadkowie
Jehowy, którzy próbują pozyskać dla or-
ganizacji kolejnych członków. Przeszu-
kując dostępne informacje dotyczące po-
wstania organizacji Świadków Jehowy
możemy natrafić na wiele ciekawych fa-
któw. I tak oto początek powstania Świa-
dków Jehowy dał Karol Teze Russel uro-
dzony w 1853r. w Pittsburghu w Stanach
Zjednoczonych. Jego rodzice należeli
do wyznania prezbiteriańskiego. Karol już
jako nastolatek trzykrotnie zmieniał wy-
znanie. Należał do kongregacjonalistów,
potem do Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Młodych Ludzi. W końcu przyjął
wiarę Adwentystów. Czytając Biblię zo-
stał „oświecony”, że w 1874 r. ma przyjść
na ziemię Chrystus. Oczywiście nic ta-
kiego się nie stało, więc aby ratować swój
autorytet ogłosił, że Chrystus przyszedł
niewidzialnie. W 1879 r. Następnie Ru-
ssel odłączył się od Adwentystów tworząc
nowe wyznanie o dzisiejszej nazwie:
Świadkowie Jehowy.

Kiedy pytamy się Świadków o to co
robili przed rokiem 1879 padają różne od-
powiedzi. Jedni twierdzą, że byli wtedy
Świadkowie Jehowy, ale nie mieli nazwy,
inni natomiast podają teorię, że po śmierci
Apostołów doszło do odstępstwa w wie-
rze, którą zostawił nam Chrystus i praw-
dziwi wyznawcy Boga zanikli - a dopiero
Russel oświecony i natchniony przez Bo-
ga zaczął poznawać prawdę.

Przyjmując taką odpowiedź, warto
zastanowić się nad długą, trwająca ponad
1800 lat przerwą między datą przyjścia
Jezusa na świat, a datą powstania or-
ganizacji Świadków Jehowy, która rości
sobie jedyną prawdę w interpretowaniu
Biblii. Warto zauważyć w tym miejscu,
iż trudno czasami pokazać im inną praw-

dę niż „prawdę” jaką głosi im pismo Stra-
żnica, gdyż uważają oni, iż wówczas
przez Kościół Katolicki i jego wiernych
przemawia szatan, chcący wywieść ich
na bezdroża wiary. Stąd nie chcą słuchać
naszych argumentów, czytać stron katoli-
ckich czy też katolickich świadectw. Dla-
tego tak częste są ataki na Kościół, które
prędzej czy później pojawiają się w roz-
mowie ze Świadkami Jehowy Czy można
ich w takim razie uznać za chrześcijan?
Wielu ludzi uważa ich za sektę. Niektórzy
uważają ich za jedno z wielu wyznań uro-
słych w ciągu wieków na gruncie protes-
tantyzmu. Według innych natomias
z chrześcijaństwem nie mają dużo wspól-
nego. Niemalże każda nauka Kościoła
katolickiego jest przez nich nieakcepto-
wana, podejmowana jest próba podwa-
żenia dogmatów kościelnych, w zamian
oferując swą własną interpretację Biblii,
będącą dla nich jedyną wyrocznią
na świeczkach wiary. Problem pojawia
się, gdy podejmowane są próby takiej in-
terpretacj i Biblii by udowodnić poprzez
nią swoje argumenty i sposoby wierzenia.

W co zatem wierzą Świadkowie Jehowy?

- wierzą w jednoosobowego Boga, Jeho-
wę (Jahwe) i oddają cześć tylko jemu, ja-
ko jedynemu prawdziwemu Bogu. Kładą
duży nacisk na posługiwanie się Tym
imieniem Boga w każdej sytuacji. Nie
uznają nauki o Trójcy Świętej , uważając,
że jest sprzeczna z Biblią!
- w związku z tym, iż nie uznają nauki
o Trójcy Świętej , uważają Jezusa nie za
Boga, ale za kogoś mniejszego, któremu
należy się mniejsza cześć. Uważają oni,
iż Jezus został stworzony przez Boga,
a w związku z tym jest stworzeniem jak
każdy człowiek nie zaś Stwórcą. Uważają,

iż Jezus w niebie jest archaniołem Micha-
łem, a od jesieni roku 1914 z upoważnie-
nia Bożego Jezus króluje w niebie. Za-
przeczają także, iż Jezus umarł na krzyżu
- wg ich wierzeń był to pionowy pal
- wierzą w Ducha Świętego jako moc Bo-
ga, nie zaś za Boga, w związku z tym nie
czczą Go
- co jest najbardziej istotne dla wierzeń tej
organizacji, to pojmowanie Królestwa
Bożego jako zupełnie prawdziwego, re-
alnego rządu z siedzibą w niebie. Złożony
ma on być wg ich wierzeń z Jezusa (jako
króla) oraz 144 000 wybranych chrześ-
cijan (część z nich przebywa jeszcze
na Ziemi). Rząd ten ma usunąć z pomocą
Boga zło z ziemi, wraz ze wszystkimi in-
nymi religiami, po czym zostanie zapro-
wadzony nowy porządek na ziemi i nas-
tanie pokój
- w związku z tym, że całkowicie odrzu-
cają naukę o duszy nieśmiertelnej wierzą,
iż w chwili śmierci człowiek całkowicie
przestaje istnieć
- świat czeka prawdziwa wojna – Arma-
gedon, w czasie której Bóg zniszczy
wszystkich nieprawych, zwłaszcza fałszy-
we w ich mniemaniu religie wraz z ich
wyznawcami.

Powyższe informację wskazują jak
bardzo ich wiara różni się od prawdziwej
wiary chrześcijańskiej , trudno znaleźć
miejsca, gdzie wspólnie wierzymy w to
samo, gdyż nawet wizja Boga jest przez
nich zupełnie inaczej rozumiana niż wizja
Trój jedynego Boga, w którego wierzą
chrześcijanie. Swoje wierzenia opierają
oni na publikacjach jakie wydaje ich za-
rząd w Nowym Jorku, a w szczególności
na artykułach w „Strażnicy” oraz w publi-
kacji „Przebudźcie się”. Według wybit-
nych biblistów ich nauki są jednak całko-
wicie sprzeczne z naukami Pisma Świę-
tego, co łatwo wykazać na podstawie zna-
jomości Biblii, która jest przecież ich au-
torytetem. Największym problemem jest
jednak przeprowadzana przez nich inter-
pretacja Pisma Świętego, którą jedynie
słusznie głosi według nich Ciało Kierow-
nicze w tej organizacji. Interpretacja ta
przekazywana jest dalej poprzez Strażnicę
Świadkom Jehowy, a dalej osobom, któ-
rym uda im się wręczyć jej egzemplarz.

Świadkowie Jehowy przetłumaczyli
na nowo Biblię, by lepiej dostosować jej
tekst do dzisiejszego języka. Wynikiem
tego stało się opublikowanie Przekładu
Nowego Świata. Przekład ten jednak jest
często krytykowany przez biblistów z ca-
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”Czy mamy podstawy by wierzyć Ewangeliom?”

łego świata jako niedokładny oraz fawo-
ryzujący w wielu miejscach, gdzie trudno
o właściwe tłumaczenie ich nauki.

Według znawców tematu warto zwró-
cić także uwagę na częste zmiany wierzeń
tej organizacji, zdarzały się bowiem przy-
padki powrotu do błędnych nauk, które
uprzednio uważano za jedynie obowią-
zujące. Niektórzy próbują także wykazać
im kilkukrotną zmianę przewidywanej
przez nich daty końca świata, za każdym
razem na nieco późniejszą.

Co trzeba jednak przyznać i czego tak
naprawdę można im pozazdrościć, to ich
ogromna chęć ewangelizacyjna, poświę-
canie swego czasu na „ratowanie” ludzi,
którzy w ich mniemaniu zostaną znisz-
czeni w czasie wielkiej wojny Armage-
donu, jeśli nie nawrócą się i nie staną się
wyznawcami Jehowy. Gdyby tylko zda-
wali sobie sprawę, że tak naprawdę od-
wodzą ludzi od Boga i za to również po-
zostanie im stanąć na Sądzie Ostatecznym
przed trybunałem Jezusa. Niestety wierzą
oni, iż jest zupełnie odwrotnie.

Nauczyć możemy się od nich także
umiłowania Pisma Świętego, jakkolwiek
przez nich źle interpretowanego. Poświę-
cają oni na jego lekturę każdego dnia spo-
ro czasu, do tego dochodzi czytanie nauk
ukazanych w numerach Strażnicy oraz
kilka spotkań w trakcie tygodnia w zbu-
dowanych przez nich Salach Królestwa.
Porównując ich czas na kontakt z religią
jaką głoszą, oraz nasz czas jaki przezna-

czamy dla Kościoła, rozwoju duchowego
czy tez modlitwę, możemy być niemal
pewni, że przegramy w przedbiegach.
Warto pozazdrościć im tej pasj i i chęci
rozmów o wierze, której się nie wstydzą,
a wręcz usilnie propagują. Tego niestety
brak większości chrześcijan, tego rados-
nego zwiastowania ewangelii radości, po-
kazania swej wiary jako wielkiej wartości,
i mówienia publicznie „tak” Jezusowi.

Faktem jest, że chrześcijaństwo po-
wstało w I wieku, natomiast Świadkowie
Jehowy jako organizacja dopiero w XIX
wieku. Warto pomyśleć spotykając Świa-
dków Jehowy, kto tak naprawdę ma rację.
Warto wspomnieć wówczas, iż to Kościo-
łowi w osobie Piotra i pozostałych apos-
tołów Jezus zapewnił, że bramy piekielne
go nie przemogą. Warto zatem przypom-
nieć kto posiada pełnię nauk Chrystusa, a
w szerszym ujęciu także apostołów, jeśli
nie Kościół istniejący od początków
chrześcijaństwa, który został założony
przez samego Jezusa. Czyż Kościół może
aż tak błądzić w naukach, jak przedsta-
wiają to świadkowie Jehowy, jeśli założył
go Chrystus, a następnie zesłał Ducha
swego by go nieomylnie prowadził? Od-
powiedź dla nas nasuwa się sama.

A jak my powinniśmy się zachowy-
wać, gdy zostaniemy zaczepieni na ulicy
lub przy progu swojego domu przez
Świadków Jehowy? Z pewnością najłat-
wiej byłoby powiedzieć „Nie dziękuję”
i zamknąć drzwi. Niektórzy natomiast

wdają się z nimi w polemiki, w czasie
których każda ze stron próbuje udowo-
dnić stojącym naprzeciw swe własne ar-
gumenty. W ten sposób łatwo jednak
uzbroić się w cierpliwość, bo z pewnością
czekać nas może ping - pong biblijnym
wersetami. Praktyka pokazuje jednak, że
nie wnosi to nic dobrego do sprawy, gdyż
zacietrzewienie obu stron nie służy prze-
kazowi ewangelicznemu.

Najlepiej uprzejmie podziękować i za-
znaczyć, że wierzy się w Jezusa, naszego
Pana i nie chce się przyjmować obcych
nauk.

Rozmawiając ze Świadkami Jehowy
trzeba być bardzo dobrze przygotowanym
pod kątem znajomości Biblii i nauki ka-
tolickiej , gdyż ich sposób mówienia, wyu-
czone wersety biblijne niejedną osobę
mogą zaciekawić, omamić, a nawet od-
sunąć od Kościoła. Tak dzieje się jednak
u osób, które nie poznały do końca nauk
Kościoła, a przede wszystkich nie czytają
Pisma Świętego, gdyż każdy kto intere-
suje się Biblią z pewnością umiałby od-
rzucić ich błędne nauki lub wyrwane
z kontekstu, przez nich zinterpretowane
części Pisma Świętego. Warto jednak by
nade wszystko zachować wobec nich ży-
czliwość, pamiętając jednak o tym, że to
w Kościele najłatwiej spotkać Boga, a nie
na łamach czasopisma „ Strażnica”.

Parafianin

Odkąd powstały Ewangelie o życiu
Jezusa – a było to według najnowszych
badań dość krótko po Jego śmierci i zmar-
twychwstaniu nie ustają spekulacje na ile
mogą one być wiarygodne, i czy to co
dziś czytamy i nazywamy Pismem Świę-
tym jest rzeczywiście tym, które powstało
w czasach apostolskich. Czy teksty te nie
zostały zmienione w trakcie dwudziesto-
wiecznej historii, bądź też czy Jezus nie
został przedstawiony w nich propagan-
dowo – tak jak chcieli widzieć go ucznio-
wie, a nie jaki był w rzeczywistości?

Dotychczas sądzono, iż pierwsze
z dzieł ewangelicznych powstało około 30
lat po śmierci Zbawiciela, i że nie istniał
przekaz w formie pisemnej za życia Jezu-
sa. Najnowsze badania wskazują, iż np.
Ewangelia wg św. Marka napisana została

około 46 roku, a więc kilkanaście lat po
zmartwychwstaniu. To co przekazuje nam
św. Marek jest więc żywym wspomnie-

niem słów i nauczania naszego Pana. Nikt
nie może zaprzeczyć, że słowa Zbawi-
ciela spisywane były już w trakcie jego
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nauczania przez różnych uczniów lub słu-
chaczy Jezusa, a następnie w trakcie two-
rzenia Ewangelii posługiwano się nimi
w trakcie relacj i ewangelicznej .

Na uwagę zasługuje także fakt, iż ża-
den dokument antyczny nie był tak wni-
kliwie badany jak Ewangelie, żaden nie
był tak szczegółowo analizowany, żaden
nie był tak bardzo poddawany analizie hi-
storycznej przez naukowców i uczonych
z całego świata. Niektórzy mówią, iż ży-
jemy w uprzywilejowanych czasach, gdyż
w żadnym innym wieku Ewangelie nie
były tak żywo komentowane, tak bardzo
studiowane jak właśnie dzisiaj . To w dzi-
siejszych czasach na podstawie badań
wiemy dużo więcej o świętym tekście, niż
jeszcze kilka wieków temu. Rozwój nauki
i techniki w coraz lepszym stopniu przy-
sługuje się, by utwierdzać ludzi w wierze,
iż to co czytają jest prawdziwą Ewange-
lią.

Badając pod kątem historycznym
prawdziwość przekazów świętych teks-
tów okazało się, iż w miarę nowych od-
kryć archeologicznych stopniowo okazy-
wało się, iż miejsca, które opisują Ewan-
gelie pokrywają się całkowicie z prawdą
historyczną, opis obyczajów, stosunków
społecznych, obraz ziemi świętej pod
okupacją rzymską jest niesłychanie wia-
rygodny z posiadanymi dokumentami hi-
storycznymi. Skoro więc Ewangelie tak
skrupulatnie opisują historię, dlaczego
miałyby kłamać odnośnie Jezusa, lub
zmyślać w niektórych momentach
by upiększyć Jego historię? Gdyby praw-
dą okazał się fakt, iż życie, działalność,

cuda i słowa Jezusa zostały zmanipulo-
wane przez Ewangelistów, gdyby dodali
coś od siebie lub przedstawili Jego słowa
nie tak jak brzmiały w rzeczywistości,
czyż pierwsze gminy chrześcijańskie,
apostołowie, którzy byli z Jezusem nie
znaleźliby w nich ziarna fałszu lub nie-
ścisłości. Tak się jednak nie stało, a przy-
najmniej nic o tym nie wiemy. Wiemy
natomiast iż od początku traktowane były
one jako pisma natchnione od Boga, a za-
tem stawiane na równi z pismami Starego
Testamentu, co sprawiało, iż szacunek dla
tych Pism był już wówczas niebywały.

Czy jest możliwe by w ciągu wieków
Ewangelie zostały w trakcie przepisywa-
nia na kolejne kopie zmienione, przekrę-
cone zostały pierwotne słowa, bądź źle
odczytane w trakcie spisywania z kopii?
Patrząc po ludzku z pewnością można
mieć takie wątpliwości. Każdy człowiek
jest bowiem tylko człowiekiem i zdarzają
mu się błędy w trakcie pracy, nawet jeśli
jest nad czymś bardzo skupionym, by nie
popełnić błędu. Tacy byli z pewnością
kopiści świętych tekstów podczas ich
świętej pracy. Skoro jednak takim szacun-
kiem cieszyły się Ewangelie po ich pow-
staniu, po zweryfikowaniu ich przez
wczesny Kościół, skoro traktowane były
na równi ze słowem bożym Starego Przy-
mierza, czyż nie zwracano jeszcze bar-
dziej szczegółowej uwagi by wszystko
co przepisują było nienaganne, tak by
każda litera znalazła się na swoim miej-
scu? Zapewne tak było. Pamiętajmy ta-
kże, że tymi pracami kierował sam Duch
Święty, który zgodnie z obietnicą Jezusa

miał dbać o wczesny Kościół, miał dopro-
wadzić go do całej prawdy i sprawić by
Kościół stał się ”filarem i podporą praw-
dy” – jak pisze św. Paweł w swoich
listach.

Bez Bożej pomocy to trudne dzieło
propagowania pism o życiu Zbawiciela
nie byłoby możliwe bez błędów, a nawet
jeśli się takowe zdarzały nie miały one
wpływu na przekaz ewangeliczny. Coraz
to nowsze odkrycia archeologiczne,
a w szczególności odkrycia zwojów w ja-
skiniach Qumran na pustyni Judzkie.
Odnaleziony tam papirus z zachowanymi
literami po analizie pasował dokładnie
do 6. rozdziału Ewangelii wg św. Marka,
wersety 6, 52-54, takiej , jak ją czytamy
w dniu dzisiejszym. Po ocenie całego ma-
teriału piśmienniczego profesorowie orze-
kli, iż porównując znaleziony tekst z dzi-
siejszym tekstem, jest on identyczny
z tym jaki posiadamy dzisiaj . A więc
Ewangelia spisana przed 46 rokiem jest
dokładnie tą samą jaką trzymamy dziś
w ręce, gdy chcemy zagłębić się w Słowo
Boże. Jest tylko kwestią czasu kiedy na-
uka po raz kolejny potwierdzi nam praw-
dziwość relacj i pierwotnego Kościoła
o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Gdybyśmy mając tą wiedzę tylko częściej
sięgali po Ewangelię, bo kto nie zna i nie
czyta Pisma Świętego ten tak naprawdę
nie wie kim jest Jezus.

M. P.

Bardzo często w niedzielę zamiast
kazania słyszymy Listy Episkopatu Pol-
ski. Wierni narzekają, bo są długie i cza-
sami niezrozumiałe. Dlaczego księża nie
głoszą swoich kazań?
Myślę, że aby odpowiedzieć na to

pytanie trzeba najpierw uświadomić sobie
jakie są zadania Konferencji Episkopatu
Polski (KEP).
Konferencja Episkopatu Polski jest sta-

łą instytucją, utworzoną przez Stolicę
Apostolską, którą stanowią biskupi kano-
nicznie związani z terenem Rzeczypospo-
litej Polskiej , pozostający w jedności z Bi-
skupem Rzymskim i pod jego autorytetem
wypełniający wspólnie pasterskie zadania

wśród wiernych swojego terytorium dla
pomnażania dobra przez posługę Koś-
cioła.

KEP analizuje problemy duszpaster-
skie, by znaleźć najstosowniejsze metody
ewangelizacji, troszczy się o życie religij -
ne i moralne katolików podejmuje proble-
my społeczne, ukazując je w świetle po-
słannictwa Kościoła oraz utrzymuje właś-
ciwe relacje między Kościołem i Pań-
stwem z zachowaniem kompetencji Sto-
licy Apostolskiej .

Muszę zacząć odpowiadać. Może tak:
księża, którzy odczytują list KEP nie „wy-
miksowują” się z przygotowania kazania.
Bowiem bazując na powyższych informa-

cjach konkretnie trzeba odpowiedzieć, że
listy KEP są oficjalnym głosem Kościoła.
Można powiedzieć głosem Papieża,
a więc samego Chrystusa. Biskupi jako
pasterze Kościoła chcą być ze swoimi
owcami. Dlatego kapłani zobowiązani są
przekazywać słowo pasterzy. Nie wolno
nam zamykać ust Kościołowi, który prze-
mawia.

Najczęściej treści listów dotyczą zbli-
żających się ważnych wydarzeń w świecie
czy Kościele. Czasami listy są komenta-
rzem i wskazówką jak zmierzyć się z is-
tniejącym problemem społecznym. Fizy-
cznie nie możliwe jest aby biskup danej
diecezji mógł być obecny we wszystkich
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parafiach w jedną niedzielę. Myślę, że
dlatego właśnie jest forma listu, by każdy
katolik udający się w daną niedzielę
na Mszę św. do jakiegokolwiek kościoła
mógł usłyszeć to samo słowo pasterskie.

Nie ignoruj listów KEP, nie zatykaj

uszu i nie odpływaj myślami „o niebies-
kich migdałach”. Ciesz się, że to biskup
napisał właśnie do Ciebie. . . specjalnie
do Ciebie list. Może właśnie ten list jest
pięknym światłem na drodze wiary, któ-
rego np. nie udzielają media żyjące tylko

skandalem i sensacją.

x. JacekW.

„LITURGIA NIE JEST CZYNNOŚCIĄ
PRYWATNĄ,
NIE JEST DZIEŁEM JEDNEJ OSOBY,
ALE JEST DZIEŁEM WIELU UCZES-
TNIKÓW.
WŚRÓD RÓŻNYCH FUNKCJI SPEŁ-
NIANYCH W RAMACH LITURGII,
WAŻNE MIEJSCE ZAJMUJE POSŁU-
GA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW”.

«Gdy potem upłynęły dni ich oczy-
szczenia według Prawa Mojżeszowego,
przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedsta-
wić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: „ Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone
Panu”». (Łk 2, 22 nn)

„ Jeżeli nie będziesz wstawał o wyzna-
czonej godzinie, nie wykonasz nigdy twe-
go planu życia”. J. Escriva de Balaguer.
Ministranci, schola, Liturgiczna Służba
Ołtarza. Wspólnoty te przeżywają dziś
widoczny kryzys w niektórych parafiach.
Coraz mniej chłopców, a także dziewcząt
ma chęć włączenia się w te wspólnoty.
Jednym z powodów jest niewątpliwie wy-
godnictwo, któremu tak wszyscy ulega-
my. Szkoda, że rodzice boją się podjąć
wysiłek przekonania i zachęcenia swoich
dzieci do zaangażowania się w ten ruch.

Z drugiej strony coraz częściej sły-
chać w rozmowach głośno wyrażane
przez rodziców niepokoje o efekty ich
wychowawczego trudu. Pytają – jak
uchronić nasze dziecko, któremu wpaja-
my w domy zdrowe zasady życia i wbu-
dujemy właściwe relacje wobec starszych.
Cóż z tego, kiedy ulica niszczy nasz wy-
siłek. Opowiadał jeden z rekolekcjonis-
tów, że po nauce dotyczącej wychowania
dzieci, podeszła do niego jedna z matek
i powiedziała: „Dobrze ksiądz mówił, ale
na przyszłość proszę zwrócić uwagę
na potrzebę modlitwy za dzieci, z którymi
bawią się nasze dzieci”.

Maryja z Ewangelii ukazuje nam
właściwą drogę, po której winniśmy

wprowadzać w świat naszych najmłod-
szych. Wierna Tradycji i Prawu ofiaruje
małego Jezusa Bogu Ojcu. Jeszcze nie
wie, jakie będą koleje życia tego Dziecka
w tak dziwnych okolicznościach poczęte-
go, w tak ubogiej rzeczywistości przycho-
dzącego na świat. Wydarzenia poprzedza-
jące Boże Narodzenie napełniały niepo-
kojem. Maryja porzuca ludzkie kalkulacje
– kieruje się sprawdzoną świętą Tradycją.
W bramach świątyni powierza Swego
Syna Bogu Ojcu.

Każde nowe życie jest dla każdej ma-
tki doświadczeniem wielkiej tajemnicy.
Poza ludzkimi aspektami poczęcia i ocze-
kiwania na wydanie na świat, trwa we-
wnętrzny dialog matki z Bogiem, który
współuczestniczy w dziejącej się tajemni-
cy. Potem są uroczyste chrzciny i kolejne
spotkania w Sakramentach. „Święty”
zwyczaj polskiego Kościoła wypracował
piękny dar dla matek dzieci – zaproszenie
chłopców do bliskości ołtarza. W młod-
szej nieco tradycji taką bliskość proponuje
się także dziewczynkom.

Dorośli, którzy kiedyś uczestniczyli
w tej formie kształtowania swojej ducho-
wej osobowości do dziś ze wzruszeniem
wspominają tamte dni. To pierwsza szko-
ła, o której wspomniałem we wstępie –
uczenia się zdyscyplinowania, walczenia
z lenistwem. Ministrant mimo naturalnej
w dziecięcym wieku skłonności do spa-
nia, wstaje rano aby uczestniczyć we
Mszy świętej . Duszpasterze grup minis-
tranckich i schól zachęcają do praktyki

Pierwszych Piątków miesiąca. Ten eks-
piacyjny zwyczaj przysparza Kościołowi
wiele darów Bożych, a rodzinom zsyła
Boże błogosławieństwo.

Nie rezygnujmy z tej formy powie-
rzenia dzieci Bożej opiece. Naturalne
u dzieci umiłowanie modlitwy, którą uła-
twia czyste serce sprawia, że omadlają
one problemy własne, ale także swoich
najbliższych. Obecność ministrantów, pię-
kno liturgii ubogaconej przez śpiew scholi
ułatwiają modlitwę także starszym, cza-
sem stają się inspiracją przemyśleń, po-
głębienia wiary, a nawet powrotów do re-
ligijnej gorliwości.

Wniesiony do świątyni Jezus spełnił
pragnienie Symeona i Anny. Możemy
sobie wyobrazić z jakim wzruszeniem,
drżącymi rękami ujmował Symeon
w swoje starcze ręce maleńkiego Jezusa.
Jak wdzięczna była Bogu Anna. Za ob-
jawienie tajemnicy, która okryta mgłą ja-
wiła się w jej sercu. Tamto wydarzenie
ponawia się podczas każdej liturgii eu-
charystycznej . Na ołtarzu rodzi się Jezus,
który chce być darem dla wszystkich.
Adorujący go ministranci i skupione dzie-
wczynki ze scholi uwydatniają ten mo-
ment uniesienia. Starsi pytają w sercach
o swoje dzieciństwo, o drogi na których
pogubili swoją pierwotną gorliwość.

Było to przed laty. W jednym z miast
naszej diecezji żyła rodzina, której ojciec
zafascynowany wolnością i możliwością
robienia kariery zatracił swoją wiarę,



robienie interesów, towarzyskie spotkania
przy brydżu, polowania, to wszystko stwa-
rzało przeszkodę w uczestnictwie w nie-
dzielnej Eucharystii. Przyszedł czas pier-
wszej komunii dziecka. Nie miał czasu na-
wet na przystąpienie do spowiedzi. Prze-
żył tę uroczystość, jak wielu to robi dziś –
wystawna, bogata, ale niestety bez Bożego
ducha. Po komunii chłopiec bardzo chciał
zostać ministrantem. Ojciec przyjął ten
pomysł bez entuzjazmu, ale też nie
sprzeciwił się.
Chłopiec niemal codziennie śpieszył

do świątyni. Wreszcie przyszedł Adwent,
a z nim przecudny zwyczaj Rorat. W tym
mieście odprawiano je wcześnie rano.
To właśnie ten adwent stał się momentem
nawrócenia. Oddajmy głos ojcu.
Była to kiepska sobota. Karta nie szła

mi zupełnie. Odgrywałem się, ale bez sku-
tku. Brydż skończył się nad ranem. Zły,
niewyspany, lekko podpity wróciłem
do domu i zwaliłem się spać jak kłoda.
Niedługo dane mi było odsypiać noc

i złość. Obudził mnie szum wody w łazien-
ce. Była piąta piętnaście. Zły niemal wy-
darłem drzwi z futryny. W łazience mój
trzecioklasista czynił poranną toaletę.
Wściekły zapytałem, czy nie może jeszcze
spać, jak wszyscy normalni ludzie. Prze-
straszył się mojego wzroku. Drżącym gło-
sem odpowiedział:
– „ Tato, już kończę. Zaraz wychodzę, bo
dziś mam dyżur na Roratniej Mszy”.
Trzasnąłem drzwiami i poszedłem

do łóżka. Niestety, sen nie przychodził.
W głowie jawiły się dni mojego dzieciń-
stwa, czułem niemal zimno grudniowych
poranków i widziałem siebie przebijają-
cego się przez śnieżne zaspy. Tak, widzia-
łem siebie, jak szedłem jak mój syn na Ro-
raty. I wtedy dopadł mnie głos: „ Ty stary
koniu, to takie dziecko może pójść do Koś-
cioła, a ty już od lat żyjesz jak zwierzę”.
Czekałem na powrót syna. Kiedy

wszedł zdziwił się, że nie śpię, ale ja nie
dałem mu mówić. Ucałowałem go mocno,
jak nigdy jeszcze i przeprosiłem za moje

zachowanie. Ta niedziela, to był wielogo-
dzinny rachunek sumienia. Wieczorem po-
szedłem do kościoła i do spowiedzi. Osta-
tni raz byłem kiedy były chrzciny mojego
syna. Od tej spowiedzi wraz z moim synem
chodziłem na Roraty, potem zawsze kiedy
on miał „ dyżur” ja także uczestniczyłem
w tej Mszy Świętej. Wraz z nim ponowiłem
swoją praktykę Pierwszych Piątków. Nie
dało się tego ukryć. Po pierwszych drwi-
nach również moi koledzy zbliżyli się
do Kościoła. Mój syn do dziś nie wie, że
stał się dla mnie świadkiem wiary, że sta-
nął u bram mojego nawrócenia.
Moich kolejnych synów niemal zmu-

szałem by byli ministrantami, wiem wszak,
że to czego doświadczą pozostanie im na
całe życie. Bo przecież gdybym ja nie miał
moich ministranckich wspomnień, może
bym się wtedy nie nawrócił.

x. T.K.
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SZUKAMY NOWYCH KANDYDATÓW
NA MINISTRANTÓW !

Chodzisz do szkoły? Uczysz się an-
gielskiego? Grasz na Orliku? To nie
szkodzi, bowiem wszystko można po-
łączyć. Przecież na niedzielną Mszę
św. i tak przychodzisz! Myślę, że
i w ciągu tygodnia znajdziesz czas by
„wpaść” do Jezusa na pół godziny
posłużyć Jemu przy ołtarzu.
Być ministrantem to znaczy służyć

Jezusowi, mieć czas dla Jezusa i nie
wstydzić się Go stojąc przy ołtarzu
w białej komży ze złożonymi rękami.
Zwracam się szczególne z serdeczną

prośbą do rodziców i dziadków, po-
śród których mamy najwięcej czytel-
ników, przyprowadźcie swoich synów
do ołtarza, niech również zostaną mi-
nistrantami. Zwracam się też do wszy-

stkich chłopców, którzy może jeszcze
nie myśleli o tym by pozostać mini-
strantem; dlaczego masz nim nie po-
zostać?
Zapraszam

Ks. Tomasz G.

Szanowna Redakcjo!
W jednym z wcześniejszych nume-

rów Głosu Serca ukazał się artykuł do-
tyczący zachowania się dzieci podczas
Eucharystii. Sama jestem Mamą trójki
pociech, a starając się uczestniczyć we
Mszy świętej zabieramy z Mężem dzieci
na Mszę. Najczęściej spotykamy się
z bardzo pozytywnymi reakcjami wier-
nych w Kościele, podobnie jak inni Ro-
dzice przychodzący na Mszę z dziećmi.
Czasami jednak spotykam się z uwagami
dotyczącymi uczestnictwa dzieci we
Mszy świętej . Najczęściej w postaci nie-
wybrednych spojrzeń czy też ostentacyj-

nego kiwania głową, wyrażającego deza-
probatę dla zachowania dzieci – chodze-
nia po Kościele, czasami tez płaczu, czy
też prowadzonego monologu dziecka z ro-
dzicami odnośnie tego jak długo jeszcze
trzeba stać w Kościele i kiedy wreszcie
nastąpi czas powrotu do domu.

Zastanawiałam się czy obecność dzie-
ci na Eucharystii może rzeczywiście
komuś tak przeszkadzać, by okazywać
wyraźnie swą dezaprobatę, czy wręcz gło-
śno zwracać uwagę Rodzicom. Rzadko
zdarza się bowiem by dzieci w Kościele
były tak głośne jak na placu zabaw, czy-
niąc z niego swoiste centrum rozrywki.

Nawet jeśli się tak przez chwilę zdarzy
(co jest zupełnie naturalne dla dzieci),
najczęściej szybka reakcja rodziców unie-
możliwia dalsze wygłupy. Bądźmy bar-
dziej wyrozumiali dla siebie, przecież nikt
nie przychodzi na Mszę by specjalnie
przeszkadzać innym, utrudniać odbiór
prawd ewangelicznych, czy uczestniczyć
w sprawowaniu sakramentów. Spróbujmy
zrozumieć rodziców przychodzących
z dziećmi na Mszę - przecież oni reagują
by uciszyć dzieci w momencie, gdy są za
głośno, a ponieważ dzieci mają tendencję
do radosnego przeżywania świata, nie da
im się wytłumaczyć, by były ciągle cicho
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i stały na baczność w trakcie całej liturgii.
Taka jest bowiem natura dzieci.

Powstaje zatem pytanie, czy ze wzglę-
du na osoby nierozumiejące naturalnych
zachowań małych dzieci zakazać uczes-
tnictwa im w liturgii kościelnej , bądź też
wyznaczyć wiek, od którego można przy-
chodzić do kościoła, by ewentualnie nie
zrazić niektórych osób? Z pewnością nie!
Przecież już w czasach apostolskich
chrzest przyjmowały całe domy, a więc
także i dzieci. Odpowiedzmy sobie na py-
tanie - kto jest przede wszystkim chrzczo-
ny w Kościele?, przecież właśnie maleń-
stwa, których krzyk niejednokrotnie roz-
lewa się po całym Kościele w trakcie
polewania wodą. Każdy czci Boga stoso-
wnie do swojego wieku i zrozumienia

świętych tajemnic, być może Bogu wy-
starczy właśnie obecność tych najmniej-
szych, by oswajały się z tajemnicą doko-
nywaną na ołtarzu, by nasze pociechy
przyzwyczajały się do wielbienia Boga
poprzez obserwację innych wiernych.

A jeśli powyższe argumenty nie prze-
konały nikogo do spojrzenia łaskawszym
okiem na dobiegające czasami krzyki,
bieganie, płacz, czy okazywaną głośno
radość, to może przekona ich sam nasz
Pan Jezus Chrystus. W ewangelii Marka
jest bowiem piękny tekst natchniony, za-
cytujmy krótki jego fragment „ Przynosili
Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz
uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do
nich: „ Pozwólcie dzieciom przychodzić

do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do ta-
kich bowiem należy królestwo Boże. […] I
biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je.”

Nie zabraniajmy dzieciom uczestni-
czyć we Mszy świętej na ich własny spo-
sób, nie bądźmy jak uczniowie, którzy
szorstko spoglądali na obecność dzieci
przy Jezusie, bo może się okazać że i na
nas Pan Jezus może się oburzyć. A nade
wszystko bądźmy dla siebie życzliwi, peł-
ni uprzejmości i wzajemnego zrozumie-
nia, wówczas przeżywanie Eucharystii
będzie dla nas właśnie pełne i owocne.

Parafianka

II. GRZECHYWOBEC BLIŹNIEGO
„A drugie podobne pierwszemu przy-

kazaniu jest: Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego.” Mt 22,39
1 . Miłość ogólnoludzka

Miłość jest to wychodzenie poza sie-
bie, poza krąg własnych spraw i proble-
mów na spotkanie drugiego człowieka.
To szacunek dla jego osoby, stworzonej
na obraz i podobieństwo Boże, to świado-
mość wspólnoty losu i odpowiedzialności
za los drugiego człowieka.
Toteż grzechem jest:
- przechodzić obojętnie obok potrzeb
i cierpień ludzkich
- nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć
w niezgodzie bez podejmowania prób po-
jednania, żywić w sobie ducha odwetu
i zemsty
- znieważać ludzi przezwiskami, prze-
kleństwami, wulgarnymi słowami i czyna-
mi
- szargać opinię drugiej osoby przez ob-
mowy, plotki, posądzenia, podejrzenia,
oszczerstwa, oskarżenia, donosy, anoni-
my, sądzenie na podstawie jednostronnej
informacji
- nie odwołać niesłusznych zarzutów, nie
naprawić szkód moralnych i materialnych,
wynikłych z popsutej opinii
- pozywać przed sąd lub kolegium bez
ważnej racj i
- nie dawać możliwości samoobrony „os-
karżonemu” lub „osądzonemu”
- osądzać i podejmować działania na pod-
stawie anonimów

- niszczyć swoich przeciwników lub ludzi
sobie niemiłych, wykorzystując zajmowa-
ne stanowisko, znajomości, przynależność
do organizacji politycznych lub społecz-
nych
- traktować pracowników jako bezoso-
bową siłę roboczą, nie nawiązywać z nimi
osobowego kontaktu, nie wchodzić
w sprawy ich życia pozazawodowego, nie
służyć im pomocą i radą pogardzać in-
nymi z racji niższego wykształcenia, sta-
nowiska, innej religii, narodowości, rasy

- traktować interesantów jako „zło konie-
czne”, załatwiać oschle i zimno, okazy-
wać zniecierpliwienie, zbywać ich, odkła-
dać bez powodu załatwienie ich spraw
na czas późniejszy, stosować prywatne
kryteria: sympatyczny-niesympatyczny,
„może się przydać”, „może mi zaszko-
dzić”, pobierać „łapówki” lub od nich
uzależniać urzędowe załatwienie sprawy
- traktować urzędnika w sposób lekce-
ważący, ubliżać mu, zwracać w nieodpo-
wiedni sposób i złośliwie uwagę, dener-
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wować go, proponować „łapówkę” czy
też mu ją dawać
- usiłować załatwiać sprawy poza kolej-
nością
- nie ustępować miejsca osobom star-
szym, chorym lub słabym
- przychodzić nie w porę, wykorzystywać
dobroć i gościnność innych, zanudzać
swoimi sprawami i gadulstwem, nie
chcieć i nie umieć słuchać innych
- nie szukać okazji, by ludziom świadczyć
usługi, by sprawiać im radość oraz nieść
pokój i miłość
- nie walczyć z największymi wrogami
miłości - z egoizmem i pychą

2. Inne postacie miłości
Specyficzną postacią miłości jest mi-

łość między mężczyzną i kobietą - miłość
narzeczeńska i małżeńska. Jej wyrazem
jest miłość erotyczna. Ona sama w sobie
jest dobra jako przez Boga stworzona, ale
w pewnych okolicznościach może być
grzeszna.
a. Miłość narzeczeńska
Toteż grzechem jest:
- nie odróżniać miłości od pożądliwości
- twierdzić, że miłość „na wszystko po-
zwala”, podzielać poglądy o „próbnym”
pożyciu przedmałżeńskim, wymagać go
lub proponować jako „dowód miłości”
- nie brać odpowiedzialności za osobę,
której wyznało się swoją miłość lub co do
której nie żywi się wzajemnego uczucia
miłości, redukując daną osobę do przed-
miotu użycia, dostarczającego zmysłowej
przyjemności, namawiać do pożycia cie-
lesnego lub stwarzać ku temu okazje
przez spotkania tylko we dwoje, bezwsty-
dne zabawy, pieszczoty
- pomniejszać wartość, ośmieszać dzie-
wictwo i czystość
- roznamiętniać pieszczotami, lekturą, fil-
mami, opowiadaniem nieprzyzwoitych
lub dwuznacznych żartów, oglądaniem
lub udostępnianiem zdjęć i filmów por-
nograficznych
- nie dbać o skromność ubioru
- deprawować osoby nieletnie
- wykorzystywać chwile słabości drugiej
osoby, usprawiedliwiając się, że „ona tego
chciała”
- kłamliwie zapewniać o uczuciach mi-
łości
- szantażować opuszczeniem, zerwaniem
narzeczeństwa, jeśli się nie da „dowodu
miłości”
- po latach „chodzenia ze sobą” rozstawać
się bez moralnych, a czasem materialnych

rozliczeń
- namawiać do zabicia nienarodzonego
dziecka, wydawać na nie wyrok śmierci
i wykonywać go
- uchylać się od płacenia alimentów lub
płacić je nieregularnie
- dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń
mogących genetycznie obciążyć potom-
stwo
- nie przygotować się na płaszczyźnie re-
ligijno-moralnej oraz materialnej do życia
w małżeństwie
- nie przepajać wzajemnej miłości miło-
ścią Boga np.: przez wspólne uczestni-
czenie we Mszy św., przyjmowanie Sa-
kramentów św., modlitwę
b. Miłość małżeńska
Toteż grzechem jest:
- traktować małżeństwo jako czysto pra-
wny, a nie osobowy i sakramentalny zwią-
zek dwojga ludzi równych sobie
- dysponować sobą, swoim czasem, zdro-
wiem, wartościami moralnymi i material-
nymi bez liczenia się ze współmałżon-
kiem
- zaniedbywać na co dzień wobec współ-
małżonka okazywania oznak miłości i
czułości
- stawać się brutalnym i niedelikatnym
w słowach i gestach
- jednostronnie, arbitralnie i despotycznie
załatwiać sprawy rodziny i domu
- uchylać się od czynnego udziału w speł-
nianiu prac, posług domowych i prze-
ceniać własny wkład w dobro wspólne
- poniżać swą godność, zakłócać spokój
i ład życia małżeńskiego nadużywaniem
alkoholu
- w rozmowach i dyskusjach ulegać iry-
tacj i, podnosić głos, stwarzać klimat na-
pięcia i niepokoju- „przyczepiać” się
do byle czego
- zamykać się w tajemniczym, urażonym
milczeniu i nadąsaniu
- maltretować fizycznie lub moralnie
współmałżonka
- w konfliktach i trudnościach życia wi-
dzieć winę tylko współmałżonka
- przypominać i wspominać grzechy prze-
szłości, niedotrzymane obietnice
- za wszelką cenę dążyć do wykazania
i przeprowadzenia „swoich” racji
- cieszyć się z upokorzenia i porażek
współmałżonka
- nie interesować się pracą zawodową
i sukcesami współmałżonka, nudzić
go przechwałkami o własnych sukcesach
i zaletach
- nie wyrażać słów uznania i pochwały za

wkład pracy i sukcesy współmałżonka
- przesadnie chwalić inne żony i mężów
wobec współmałżonka
- nie zdobywać się na uśmiech i humor
nawet pomimo zmęczenia i kłopotów
- tracić czas na indywidualne spotkania
koleżeńskie, gry i rozrywki
- poświęcać rodzinę dla innych zajęć - nie
mieć czasu dla żony, męża i dzieci, ogra-
niczać rozmowy do życzeń, nakazów
i uwag
- nie dbać o wspólnie przeżywane roz-
rywki - wczasy, wycieczki, teatr, kino,
odwiedziny
- nie otaczać należną troską cierpiącego
współmałżonka, nie okazywać należnej
wyrozumiałości i cierpliwości swojej żo-
nie w okresie ciąży
- zaniedbywać należne zobowiązania
względem rodziny współmałżonka, od-
mawiać szacunku jego rodzicom i krew-
nym, wydawać o nich ujemny sąd, wy-
rażać się z lekceważeniem, nie szanować
uczuć miłości u swego współmałżonka
do swych rodziców i krewnych
- pozwalać rodzicom lub krewnym na da-
leko idącą ingerencję w życie małżeńskie,
tworzyć z rodziną wspólny front walki
ze współmałżonkiem
- nie dążyć do stworzenia w małżeństwie
wspólnoty materialnej , żądać od współ-
małżonka drobiazgowych rozliczeń w at-
mosferze nieufności i podejrzeń
- czynić „gderliwe” wymówki o małych
zarobkach, sugerować nieuczciwe zdoby-
wanie pieniędzy
- trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze
na zbyteczne i trzeciorzędne sprawy -
alkohol, stroje, przyjęcia. . .
- wkładać całą swoją energię i czas
na „dorabianie się” kosztem dobra wspól-
nego
- zaniedbywać wspólną modlitwę, wspól-
ne uczestniczenie we Mszy św., wspólne
przystępowanie do Sakramentów św.
- szukać w małżeństwie tylko przeżyć
zmysłowych
- w pożyciu małżeńskim nie liczyć się
ze stanem psychicznym i fizycznym
współmałżonka, nie znać naturalnych me-
tod obserwacji płodności, zmuszać
do używania środków antykoncepcyjnych
lub samemu je stosować, odbywać sto-
sunki przerywane, nie liczyć się ze skro-
mnością, delikatnością, przyjmować i na-
rzucać postawy, czynności i gesty uwła-
czające godności człowieka i chrześcija-
nina, nie liczyć się w ogóle z sumieniem
i prawem moralnym w tej dziedzinie;
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traktując ją jako obszar niczym nie skrę-
powanej samowoli (przeszkodą do otrzy-
mania rozgrzeszenia jest stałe stosowanie
pigułek hormonalnych, spirali lub innych
środków niszczących poczęte życie)
- z egoizmu, małoduszności i wygodnic-
twa ograniczać ilość potomstwa, skazy-
wać własne dziecko na nieuleczalną „cho-
robę jedynactwa”
- źle wyrażać się o rodzinach wielodziet-
nych
- zatruwać siebie i swego małżonka za-
zdrością i nieuzasadnionymi podejrzenia-
mi
- nawiązywać sympatie i uprawiać sto-
sunki pozamałżeńskie
- nie dążyć z największym poświęceniem
do zażegnania kryzysu jedności małżeń-
skiej
- straszyć współmałżonka rozwodem lub
naprawdę do tego dążyć; po rozwodzie
cywilnym, a będąc związanym sakramen-
talnie, wstępować w nowe związki
małżeńskie
- w stanie separacji lub cywilnego roz-
wodu uchylać się od odpowiedzialności
materialnej względem dzieci
- nie chcieć przebaczyć i pojednać się po
grzechu zdrady małżeńskiej

3 . Miłość w rodzinie
Obowiązkiem rodziców jest troska

o zdrowie i wszechstronne, a więc także
religijne wychowanie dzieci oraz mater-
ialne utrzymanie rodziny.

a. Miłość rodziców względem dzieci
Toteż grzechem jest:
- budzić nowe życie pomimo schorzeń,
w stanie upojenia alkoholowego, w trud-
nych i niezwykłych okolicznościach ze-
wnętrznych
- nie okazywać zainteresowania i czułości
dziecku po urodzeniu
- nie starać się o prawidłowy rozwój fi-
zyczny i umysłowy dziecka
- ograniczać troskę o dziecko tylko do za-
spokojenia jego potrzeb materialnych
- nie troszczyć się o religijno-moralne
wychowanie dzieci, nie posyłać ich na na-
ukę religii, nie dawać im dobrego przy-
kładu, nie interesować się życiem i pra-
ktykami religijnymi dorastających i doro-
słych dzieci
- nie interesować się sprawami szkolnymi
dziecka, nie znajdować czasu na rozmo-
wy, spacery, wycieczki z dziećmi
- nie interesować się z kim dzieci utrzy-
mują kontakty towarzyskie

- przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzy-
zwoitymi wyzwiskami, wyrażeniami
- nie tworzyć w domu atmosfery życzli-
wości, miłości, pogody i bezpieczeństwa
- urządzać w domu rodzinnym awantury,
kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać
nieprzyzwoite żarty i dowcipy, wyśmie-
wać się lub żartować z rzeczy religijnych,
wydawać wobec dzieci niechrześcijańskie
sądy i oceny o ludziach, faktach i wyda-
rzeniach, opowiadać o słabościach i grze-
chach znajomych
- podawać lub zezwalać nieletnim dzie-
ciom na spożywanie alkoholu i palenie
papierosów
- zezwalać na oglądanie programu tele-
wizyjnego bez należytej selekcji
- być surowym w wymaganiach i karaniu,
albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolero-
wać u dzieci fałszywe poglądy i złe pos-
tępowanie
- nie szanować indywidualnej osobowości
dziecka, nie rozpoznawać jego charakteru
i temperamentu, nie podejmować w odpo-
wiednim czasie zabiegów pedagogicz-
nych
- niedostatecznie podkreślać słowami
i własnym postępowaniem prymat spraw
ducha i wieczności przed wartościami
doczesnymi
- nie dążyć do wytworzenia należytego
klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa
miłość do Boga i człowieka
- nie uczyć w codziennych sytuacjach
i konfliktach: przebaczania, ofiarności,
grzeczności, poszanowania dla kalek
i starców, uwrażliwienia na potrzeby
i cierpienia ludzkie
- wywierać nacisk na wybór studiów, sta-
nu czy zawodu dziecka według własnych
upodobań i ambicj i
- zaniedbywać lub opóźniać świadome
wychowanie dzieci do miłości erotycznej
i małżeńskiej
- utrudniać, zabraniać lub zmuszać dziec-
ko do małżeństwa z osobistych racji:
ambicj i i egoizmu
- dążyć do skłócenia lub rozbicia mał-
żeństwa dziecka
- nie modlić się za swoje dzieci

b. Miłość dzieci względem rodziców
Toteż grzechem jest:
- nie szanować ich, nie być wobec nich
szczerym, okłamywać ich, podnosić
na nich rękę, przeklinać lub ubliżać im
słowem lub gestem
- nie współczuć rodzicom w ich cier-
pieniach, nie wczuwać się w ich poło-

żenie i przeżycia
- nie troszczyć się o rodziców chorych
i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pi-
sać listów
- wstydzić się swoich rodziców
- szargać opinię rodziny swoim postępo-
waniem
- opowiadać o wadach rodziców
- zagarniać lub wyłudzać na osobisty uży-
tek część majątku rodzinnego, bez licze-
nia się z potrzebami pozostałych człon-
ków rodziny
- zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił
swoich rodziców
- nie modlić się za rodziców żywych
i zmarłych

4. Prawo do życia i zdrowia
Każdy człowiek ma prawo do życia

i zdrowia, które jest najwyższą wartością
ziemską. Dlatego grzechem jest:
- stać się przyczyną bezpośrednią lub po-
średnią śmierci człowieka narodzonego
i nienarodzonego
- uchylać się od odpowiedzialności mater-
ialnej wobec tych, którzy dotknięci zostali
spowodowaną przez nas utratą bliskiej
osoby
- współdziałać sugestią, radą, czynem
w zabijaniu dzieci nienarodzonych
- bez istotnej potrzeby narażać kogoś
na ryzyko utraty życia lub zdrowia,
na trwałe lub okresowe kalectwo, na nie-
bezpieczeństwo zakażenia i zatrucia
- zaniedbywać troskę o humanitarne wa-
runki życia, o higienę pomieszczeń i bez-
pieczeństwo pracy
- prowadzić pojazdy bez przestrzegania
przepisów drogowych, po spożyciu alko-
holu, z nadmierną szybkością, w stanie
niepełnej osobistej sprawności fizycznej
lub też technicznej pojazdu
- narażać siebie i innych na niebezpie-
czeństwo nieprawidłowym zachowaniem
się na jezdni
- samobójstwo, sterylizacja, eutanazja

5. Prawo do własności
Każdy człowiek ma prawo do włas-

ności; kto je narusza, popełnia zło.
Dlatego grzechem jest:
- przywłaszczać sobie jakąkolwiek wła-
sność prywatną lub społeczną
- niszczyć własność społeczną lub pry-
watną
- przywłaszczać sobie cudzą pracę i cudze
zasługi
- być nieuczciwym i oszukiwać
- nie płacić za przejazd lub korzystać ze



środków lokomocji bez posiadania lub ka-
sowania biletu
- nieuczciwie i niesolidnie pracować, po-
zostawiać prace nie dokończone, źle i nie-
solidnie wykonane, przychodzić do pracy
nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać
czas pracy przez: spóźnianie się albo
wcześniejsze wychodzenie
- wykorzystywać czas pracy lub delegacje
na załatwienie spraw prywatnych, korzys-
tać z urządzeń służbowych w celach pry-
watnych
- zdobywać zwolnienia lekarskie poza ra-
cjami zdrowotnymi
- nie dotrzymywać terminów wykonania
pracy lub płatności
- nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych
i społecznych
- ulegać chciwości - domagać się łapówek
i przyjmować je, wykorzystywać stano-
wisko lub okazję do wyłudzania pieniędzy
- żądać wygórowanych cen przy sprze-
daży lub wynajmie; wygórowanych ho-

norariów za usługi zawodowe
- zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać
należną zapłatę robotnikom
- nie ubezpieczać swych pracowników
- zatrzymywać zbyt długo pożyczone rze-
czy (przedmioty) i zapominać o ich od-
daniu

6. Prawo do prawdy i wolności
Każdy człowiek ma prawo do prawdy

i wolności; odmawiać bliźnim tych praw,
to znaczy grzeszyć:
- kłamać, oszukiwać, tendencyjnie infor-
mować
- fałszować naukę, przemilczać istotne fa-
kty, uogólniać
- milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy
trzeba dać świadectwo prawdzie i spra-
wiedliwości
- podchodzić do ludzi z obłudą i po-
chlebstwami
- łamać tajemnicę zawodową, korespon-
dencji, rozmów telefonicznych, mimo wo-

li podsłuchanej spowiedzi
- zmuszać kogoś groźbami, dyskrymina-
cją itp. do przyjmowania poglądów, po-
dzielania ocen, spełniania czynów niezgo-
dnych z jego sumieniem
- trudnić się podsłuchiwaniem, podglą-
daniem, donosicielstwem
- nie szanować prywatnie albo urzędowo
cudzych przekonań i praktyk religijnych:
bezpośrednio czy też pośrednio ograni-
czać swobodę społecznego i publicznego
wyznawania lub czynnego w nich udziału,
ograniczać lub udaremniać swobodę speł-
niania i korzystania z posług religijnych
- tworzyć „kliki” ludzi wspierających się
wzajemnie bez względu na sprawiedli-
wość, miłość, kompetencje

cdn..
Źródło: www.duchprawdy.com

W trosce o umiłowanie Eucharystii.
Listy do młodego kapłana.(4)

24
>>

List ósmy

Zająć właściwe miejsce

Zgodnie z Twoim życzeniem podej-
mujemy obecnie dłuższą rozmowę na te-
mat bogactwa liturgii mszalnej , aby w ten
sposób odkryć blask i znaczenie jej zasa-
dniczych elementów. Nie chodzi tu
o szczegółowe analizowanie modlitw,
jakie wypowiadamy przy ołtarzu, lecz
o dostrzeżenie poszczególnych etapów
uczty eucharystycznej , przez które winni
przejść jej uczestnicy. Chodzi nam zatem
o udział, o uczestnictwo, o sposób włą-
czenia się w przeżywanie świętej Ofiary,
a nie o rozważanie występujących w niej
tekstów.

Od pewnego czasu mam w pamięci
postawione przez Ciebie pytanie, dotyczą-
ce samego początku świętej Uczty Ofiar-
nej . Masz racje, dowodząc, że akt pokutny
jest zbyt krótki, by mógł być odpowiednio
zauważony. W najlepszym trwa on cztery
minuty, i to wtedy, gdy najtrudniej o sku-
pienie, bo wszystko rozprasza uwagę.
Nowością bowiem jest podejście kapłana
do ołtarza, nowością jest asysta minis-
trantów i lektorów, absorbuje uwagę in-
tencja jaką kapłan podaje, lub wprowa-

dzenie do Mszy świętej . Zbyt wiele jak
na cztery minuty i najczęściej człowiek
odnajduje się dopiero przy czytaniach
z Pisma Świętego, ewentualnie śpiewając
lub recytując ,,Chwała na wysokości Bo-
gu”.

Z punktu widzenia praktycznego bar-
dzo trudno w ciągu czterech minut uświa-
domić sobie to, co jest celem aktu pokut-
nego. Trudno nam, kapłanom, a co dopie-
ro wiernym. Tymczasem jest to ważny
moment, który rzutuje na całość uczes-
tnictwa w świętej Ofierze. Powiedział-
bym, że jest to czas zajmowania swojego
miejsca przy stole. Skoro Msza święta jest
ucztą przygotowaną przez samego Boga,
to wejście na salę biesiadną i zajęcie miej-
sca jest wydarzeniem ważnym. Dokonuje
się to przez uznanie prawdy o sobie, przez
dostrzeżenie kim jestem, i to zarówno wo-
bec Gospodarza, jak i wobec współbiesia-
dników. W praktyce chodzi po prostu
o uznanie i wyznanie własnej grzeszności.

Każdy z uczestników czyni to oso-
biście i dlatego ,,spowiedź powszechna”
jest utrzymana w pierwszej osobie liczby
pojedynczej : ,, Spowiadam się Bogu
wszechmogącemu i wam, bracia i sio-
stry”. Ja wyznaje przed tobą Ojcze,
i przed wami, obecni przy stole, że zgrze-

szyłem, że nie jestem ideałem, że mam
swoje słabości, a nawet czyny, których się
wstydzę. Mówię to na początku, by wam
oznajmić, z kim macie do czynienia, i by-
ście poznali, że stać mnie na przyznanie
się do popełnionego zła oraz podjęcie
za nie pełnej odpowiedzialności. Po tym
wyznaniu, ponieważ nie ma ludzi bez-
grzesznych, zgodnie, już w liczbie mno-
giej , prosimy o przebaczenie : „Panie zmi-
łuj się nad nami”.

Rzecz jasna, że jeśli człowiek z po-
wodu poważnych grzechów nie może za-
siąść do uczty z Bogiem, to zanim zde-
cyduje się na pełne uczestnictwo we Mszy
świętej , winien uklęknąć przy konfesjo-
nale, by pojednać się z Bogiem. Jeśli je-
dnak sumienie mu nie wyrzuca grzechów
ciężkich, wówczas świadome wyznanie
i przeproszenie Boga na początku Mszy
świętej , w którym jest zawarty akt żalu,
umożliwia pełne uczestniczenie w świętej
Uczcie Eucharystycznej .

W akcie pokutnym chodzi nie tylko
o pojednanie się z Bogiem, lecz i o wy-
ciągnięcie ręki do braci. Jeśli mnie coś
dzieli z drugim człowiekiem, jeśli ktoś
przeze mnie skrzywdzony, jeśli ktoś z me-
go powodu płacze, to zanim usiądziemy
razem przy jednym stole, by wspólnie
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z Bogiem ucztować, muszę podejść i wy-
ciągnąć rękę do zgody, muszę pojednać
się z bratem.

Do dnia dzisiejszego nie bardzo rozu-
miem, dlaczego przekazanie znaku poko-
ju zostało przez liturgistów umieszczone
tuz przed komunią świętą. Przecież Pan
Jezus wyraźnie powiada, że do ołtarza nie
można zbliżyć się z ofiarą, jeśli sumienie
wyrzuca wyrządzoną bratu krzywdę.
Trzeba zostawić dar i wpierw pojednać
się z bratem, a dopiero później można
podejść do Boga. Znak pokoju jest sym-
bolem przebaczenia i miłości wzajemnej .
Przy eucharystycznym stole mogą zasiąść
przyjaciele Boga, a nie można być przyja-
cielem Boga, nie umiejąc żyć w zgodzie
z ludźmi.
Ileż faryzejskiej pobożności jest wśród

naszych wiernych, którzy niekiedy nawet
latami wiodą z sobą spory, a stają w każdą
niedziele przy tym samym stole eucha-
rystycznym, nierzadko nawet sięgają
po Ciało i Krew Jezusa. I cóż jest warte
ich wyznanie „zgrzeszyłem bardzo”, sko-
ro całymi latami żywią w sercu niechęć
a nawet nienawiść. To są puste słowa
i w imię prawdy taki człowiek powinien
powiedzieć: „grzeszę bardzo i nie uczy-
niłem nic, aby się poprawić”.

Pytasz, w jaki sposób można wier-
nych przygotować do właściwego dowar-
tościowania aktu pokutnego rozpoczyna-
jącego Mszę świętą. Osobiście sądzę, że
jedyną drogą do tego jest dobre przy-
gotowanie ludzi do pokuty w ogóle. Kto
bowiem nie rozumie grozy grzechu ani
wartości czystego sumienia, kto nie dos-
trzega, czym jest pojednanie z Ojcem
i radosne, pełne radości współżycie z lu-
dźmi, ten od recytuje akt pokutny war-
gami, lecz serce jego nigdy nie zawoła:
„Panie, zmiłuj się nad nami”.

Kończąc ten list, pragnę Ci zwrócić

uwagę na bogactwo treści zawarte w li-
turgii mszalnej i na niezwykle wielką ce-
nę czasu spędzonego przy ołtarzu. Cztero-
minutowy akt pokutny może objąć auten-
tyczne spotkanie w prawdzie z Bogiem,
z sobą samym i z uczestnikami uczty.
Gdyby wszyscy uczestnicy byli zdolni
do przeżycia go całym sercem, wówczas
w ciągu czterech minut powstałaby nie-
zwykła wspólnota ludzi kochających pra-
wdę i żyjących w prawdzie, ludzi otwar-
tych na działanie Boga i darzących się
wzajemnie pełnym zaufaniem. Ludzi
z których każdy zająłby swoje własne
miejsce nie tylko przy stole eucharysty-
cznym, lecz i w życiu.

List dziewiąty

Powitanie Gospodarza

Po zajęciu miejsca przy stole, zanim
rozpocznie się uczta, uczestnicy pragną
wyrazić swoją radość z przygotowanego
przez gospodarza spotkania. Stąd wszyscy
śpiewają na jego cześć uroczyste: „Sto
lat”. Oczywiście Bóg jest wieczny i nie
trzeba Mu życzyć wielu lat. Jego chwałę
wyśpiewujemy tak, jak potrafimy, ujmu-
jąc ją w możliwe wzniosłe słowa. Rozpo-
czynamy ten hymn uwielbienia już nie
naszym językiem, lecz anielskim, nawią-
zując do słów, jakimi chóry aniołów zwia-
stowały pasterzom narodzenie Zbawicie-
la: „Chwała na wysokości Bogu, a na zie-
mi pokój ludziom dobrej woli”. Ta pieśń
przypomina moment zejścia Boga na zie-
mię, aby ucztować razem z nami. Przypo-
mina radość nieba, w którą włącza się
ziemia.

Jako uczestnicy jednego stołu kolejno
wielbimy Ojca, Syna i Ducha Świętego –
wszystkie trzy Osoby boże biorące udział
razem z nami w eucharystycznej uczcie.

Chcemy przez to podkreślić, że wiemy,
u kogo jesteśmy w gościnie i pamiętamy,
kim Bóg jest dla nas.

Lubię, gdy ten hymn śpiewają rzesze
ludzi prostych. Oni wkładają w śpiew całe
swoje serce i wówczas hymn ten żyje,
promieniując wiarą i radością. Takie wy-
konanie pieśni religijnej jest o wiele pię-
kniejsze niż nawet najdoskonalsze wyko-
nanie arcydzieł pióra Mozarta czy Bee-
thovena przez profesjonalistów, którzy
dbają o nutki, ale często nie są w stanie
włożyć w ten hymn swego własnego ser-
ca. Stąd ich wykonanie może zadowalać
ucho, lecz nie rozpala serc słuchaczy.

Należałoby przy jakiejś okazji uka-
zać wiernym bogactwo treści zawartej
w tym starochrześcijańskim hymnie
uwielbienia, jakkolwiek dla mnie jest on
zawsze wyrazem bezradności ludzkiego
słowa w wyrażaniu wielkości chwały Bo-
ga. Posługujemy się bowiem synonimami:
„Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wiel-
bimy Cię, wysławiamy Cię”, nie bardzo
wiedząc, co one w odniesieniu do Boga
mogą znaczyć. Bóg jednak wie, że nasze
słowa są zbyt ubogie i dlatego przyjmuje
to nasze powitanie w takiej postaci, na ja-
ką nas stać.

Tyle o hymnie uwielbienia, z którego
w Adwencie i w Wielkim Poście rezygnu-
jemy, chcąc radosne powitanie Gospoda-
rza zamienić na pełne skupienia oczeki-
wanie na Boże Narodzenie i na pokutne
przygotowanie do przeżycia Wielkiego
Tygodnia.

W tych okresach, serca uczestników
na co dzień są wypełnione powagą i ona
również dominuje w uczcie eucharysty-
cznej .

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

„ pędzę do nieśmiertelności gdzie
jedno niebo połączone z ziemią
mostem metafory
obwieszcza dziś notę biograficzną
boga a jest ona bogata”
Źródło: Kosmogonia, Maksymilian Tchoń

Na wieczorkach autorskich tego mło-

dego, urodzonego w 1987 r., tarnowskie-
go poety gromadzi się nie tylko młodzież,
ale również osoby dojrzałe wiekiem i lu-
dzie starsi. Wszystkich słuchaczy łączy
zainteresowanie literaturą najlepszego ga-
tunku i poezją dialogu. – Taki rodzaj
liryki powiązany jest z kolei w wypadku
tego twórcy z pełną urzekającej metafi-

zyki rozmową z Bogiem, czyli z poetycką
modlitwą oraz przedstawieniem życia co-
dziennego w kontekście własnych religij -
nych przekonań. Bogaty dorobek Maksy-
miliana stawia go więc w zaszczytnym
gronie poetów chrześcijańskich. Ponadto
bardzo częste w jego wierszach i prozie
poetyckiej motywy biblijne, a także na-
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wiązania do katolickich praktyk religij -
nych, stosowane przez niego w celu pre-
zentacji swoich myśli i spostrzeżeń, po-
parte są publicznymi wypowiedziami
na temat własnej wiary. Chcąc zasmako-
wać najlepszej współczesnej literatury,
co ważne – tworzonej w duchu chrześci-
jańskim, warto sięgnąć po tomiki Maksy-
miliana i zapoznać się z jego prezento-
waną na stronach internetowych twórczo-
ścią.
Publikacje Maksymiliana Tchonia (tomy):
- Potępiony (2016),

- Człowiek z końca frazy (2016),
-Walkirie. Noc ciszy (2016),
- Imperium Polonicum (2016),
- Opracowanie edytorskie (2015),
- Ars poetica (2015),
- Całkowite zaćmienie (2015),
- Http (2015),
- Niecierpliwy (2013)
- oraz tomik – Życie jak poemat (2012).
Publikował także w 2Miesięczniku Pismo
Ludzi Przełomowych, w almanachu Gru-
py Młodych Autorów Aspiracje, w kajecie
Dziś będę poetą, w Internecie na łamach

Biura Literackiego i na portalach:
eGminy.eu, www.poema.pl, Liternet.pl.

Jest pomysłodawcą i redaktorem na-
czelnym niezależnego pisma literacko-
kulturalnego Synekdocha Magazyn Lite-
racki Młodych (2015-2016).

Justyna Babiarz

Jezus udał się do pewnego miasta,
zwanego Nain; a szli z Nim Jego ucznio-
wie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bra-
my miejskiej, właśnie wynoszono umar-
łego - jedynego syna matki, a ta była
wdową. Towarzyszył jej spory tłum z mia-
sta. Na jej widok Pan użalił się nad nią
i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystą-
pił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli,
stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mó-
wię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić;
i oddał go jego matce. A wszystkich ogar-
nął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki
prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie
nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść

o Nim po całej Judei i po całej okolicznej
krainie. [Łk 7,11-17] .

Gdy słuchamy dobrego kazania,
to dość często przychodzą nam na myśl
osoby, które naszym zdaniem powinny te-
go posłuchać. Rodzicie tak myślą o dzie-
ciach, starsi o młodzieży, żona o mężu itd.
Pan Jezus jednak sam wie, do kogo chce
przemówić i czasem okazuje się to bardzo
zaskakujące. Zwraca się do kogoś, o kim
my byśmy w danych okolicznościach na-
wet nie pomyśleli.

Nain to miasteczko W Galilei leżące
w odległości kilkunastu kilometrów

od Nazaretu i ok. 50 km od Kafarnaum.
Nie wiemy jak liczne było w czasach Je-
zusa. Obecnie zamieszkiwane przez Ara-
bów, liczy niecałe dwa tysiące mieszkań-
ców. Gdy pewnego dnia Jezus z uczniami
do Nain docierał, natknął się na kondukt
żałobny wychodzący w stronę cmentarza.
Wdowa odprowadzała na cmentarz ciało
jedynego syna. Męża już pochowała, a te-
raz odszedł jej syn, ostatnia deska ratunku
dla izraelskiej kobiety w tamtych czasach.
Owszem, towarzyszyli jej ludzie z miaste-
czka, ale czym praktycznie jest obecność
ludzi na pogrzebie?

W chwili zrównania się konduktu
z Jezusem i jego uczniami, Pan przemó-
wił i nastąpił zaskakujący zwrot w wyda-
rzeniach owego dnia. Normalnie mówi się
do żywych. Spodziewać by się można by-
ło, że Jezus powie coś budującego tej
wdowie. Normalną rzeczą byłoby także,
gdyby przemówił do towarzyszących jej
ludzi i zaapelował o pomoc dla niej . Lecz
Jezus zwrócił się do martwego chłopaka:
Tobie mówię: Wstań!

W całym tym żałobnym pochodzie
niesiony młodzieniec był najbardziej dot-
knięty i pokonany przez śmierć. Pan Jezus
zazwyczaj wybiera najtrudniejsze, wręcz
beznadziejne przypadki. Właśnie jemu
powiedział – wstań, bo nieboszczyk sam
na pewno by się nie podniósł! Wiadomo,
że Jezus okazywał współczucie wdowie
z Nain. Ten chłopak był jej jedynym opar-
ciem. Odchowała go, być może z wielkim
trudem i liczyła na niego. Nie każdemu
zmarłemu Jezus mówił – wstań. Właśnie



temu chłopcu powiedział wstań – bo jesz-
cze był bardzo potrzebny. I trzecia myśl.
Syn Boży w tej historii nie był przygod-
nym wędrowcem ani intruzem. On za-
wsze jest Panem, ponieważ w nim zosta-
ło stworzone wszystko, co jest na niebie
i na ziemi, rzeczy widzialne i niewi-
dzialne, czy to trony, czy panowania,
czy nadziemskie władze, czy zwierzch-
ności; wszystko przez niego i dla niego
zostało stworzone. On też jest przed
wszystkimi rzeczami i wszystko na nim
jest ugruntowane [Kol 1 ,1 6-17] . Właśnie
martwemu synowi wdowy powiedział -
wstań, bo tak chciał, bo taka była Jego
wola dla niego. Mocą Słowa martwy syn
wdowy z Nain ożył! I podniósł się
zmarły, i zaczął mówić!

Na podstawie tego fragmentu ewan-
gelii mam dziś słowo do osób czujących
się niezdatnych do czegokolwiek. W do-
bie programów typu: „Mam talent” – mo-
żemy poczuć się beznadziejnie. Może do-

datkowo jeszcze splot ostatnich wydarzeń
wyzerował w nas poczucie jakiejkolwiek
przydatności, tak że nie radzimy sobie
w życiu z żadną sprawą. Znasz tego ro-
dzaju stan ducha? Jesteś najtrudniejszym
przypadkiem w swojej rodzinie? Czujesz
się najsłabszym ogniwem w miejscu
w którym mieszkasz? Przegrałeś w walce
z grzechem? Tobie mówię: Wstań!

Mam też słowo do tych, którzy za-
wodzą pokładane w nich nadzieje. Każdy
z nas ma jakieś zadania życiowe i krąg
osób, które jakoś na nas liczą. Każdy też
jest odpowiedzialny za swoje życie przed
Bogiem. Jak się z tego wywiązujemy?
Gdy zawiedliśmy, gdy nam nie wyszło,
gdy ponieśliśmy fiasko – wydaje się, że
jedyne co nam zostało – to się poddać.
O nie! Aby już dłużej nie zasmucać Pana
Jezusa, tobie mówię: Wstań! Aby nikogo
już więcej nie zgorszyć, tobie mówię:
Wstań! Twoi bliscy liczą na ciebie. Masz
dla kogo wstawać, więc tobie mówię:

Wstań!
Mam dziś słowo do tych, którym

wyczerpały się ich możliwości i nie znaj-
dują już w sobie żadnej motywacji. Poz-
wólcie na małe przypomnienie: Nikt zaś
z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera
dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy
dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci na-
leżymy do Pana. Po to bowiem Chrystus
umarł i powrócił do życia, by zapanować
tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
[Rz 14,7-9] . Nieważne, że my czujemy
się skończeni. Ważne, czego chce Pan!
Aby więc czym prędzej zrobić, jak chce
Pan, tobie mówię: Wstań!

Ta sama moc, która Jezusa wzbudziła
z martwych, ta sama moc, która ożywiła
syna wdowy z Nain - ta sama moc pod-
niesie i ciebie. Właśnie tobie dziś mówię:
Wstań!

x. T.K.
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Marzysz o przyjaźni i miłości.
A co widzisz wokół siebie?

Miłość? Im więcej się jej „uprawia”
tym mniej się w nią wierzy. Piękny sen
o miłości często rozbija się o góry pytań,
obaw „doświadczeń przypłacanych łzami.

„Miałam 16 lat, kiedy okazało się, że
jestem w ciąży. Tak bardzo cierpiałam
w mojej rodzinie i wśród przyjaciół,
że chciałam się zabić. Dwa lata później
mieliśmy zajęcia na temat życia i miłości.
Wtedy zrozumiałam, jak bardzo okazałam
się naiwna, ulegając namowom mojego
chłopaka. Mam wielki żal do rodziców
i nauczycieli, że pozostawili mnie w stanie
niewiedzy na temat seksualności. Przez
nich straciłam swoje życie”. (E. lat 1 8)

A mimo to moim największym ma-
rzeniem jest by kochać i być kochanym.
Nie wyrzekniesz się tego. Spytaj : każdy
marzy o czułości, każdy usycha z pragnie-
nia kochania i bycia kochanym.

Kochać i być kochanym czule, wier-
nie, pięknie: to nasza największa
POTRZEBA i najpiękniejszy PREZENT
jaki możemy ofiarować lub przyjąć.
Wszyscy pragniemy otworzyć swoje ser-
ce w atmosferze zaufania, pragniemy być
akceptowani i kochani takimi, jacy jesteś-

my. Chłopak pragnie być doceniany przez
swoją ukochaną i móc otaczać ją tros-
kliwą miłością. Dziewczyna zaś pragnie
być przez niego wspierana i czule ko-
chana. Tak już jesteśmy skonstruowani!

Być może twoje życie jest pełne
cierpienia – w twojej rodzinie, w relacjach
z rodzicami. Pewnie pragnąłbyś być bar-
dziej słuchany, rozumiany i kochany. Być
może jesteś zbuntowany albo zrozpaczo-
ny…

Być może mówisz: „Nie wierzę już
w miłość”. Lecz nawet złamane serce,
zawsze, w każdej chwili może zostać ule-
czone. Nikt nie jest zbyt zbrukany, zbyt
zraniony, nikt nie znajduje się zbyt daleko
dla miłości. I dla Boga! Przeciwnie:
w zranionym sercu może zrodzić się wiel-
ka miłość.

Jakim mężczyzną (kobietą) chcę być
w przyszłości? I jakim tatą (mamą)
chciałbym (chciałabym) być kiedyś dla
moich dzieci? Jeśli jesteś w stanie, odpo-
wiedz na te pytania.
Nie mów pochopnie: „Co mnie to obcho-
dzi?” to właśnie teraz kształtujesz swoją
osobowość i przyszłość. Jeśli teraz my-

ślisz wyłącznie o tym aby się dobrze ba-
wić, wypalisz swoje serce i stracisz szan-
sę na szczęście.

Pamiętaj , że największą przysługą ja-
ką mężczyzna może oddać swoim dzie-
ciom, jest miłość do ich matki.

Bycie naprawdę wolnym nie polega
na robieniu „czego tylko chcę i jak chcę”.
Wolność nie polega także na naślado-
waniu innych, byciu „na topie”, „pły-
nięciu z prądem”. Martwe ryby też płyną
z prądem. Prawdziwą wolność odnaj-
dziesz, gdy zaczniesz spełniać swoje ma-
rzenia o miłości. O to walcz.

Opr. x. T.K.
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Przypowieść o bliźniakach

Pewnego razu poczęły się bliźniaki.
Mijały tygodnie i dzieci rosły. W miarę,
jak wzrastała ich świadomość, rosła też
radość: „Pomyśl, czy to nie fantastyczne,
że zostaliśmy poczęci? Jakie to wspania-
łe, że żyjemy!”

Bliźniaki zaczęły poznawać świat.
Gdy odkryły pępowinę łączącą je z mamą
i zaopatrującą je w pożywienie, śpiewały
z radości: Jak wielka jest miłość naszej
matki, która dzieli się z nami swym włas-
nym życiem”. Upływały tygodnie, mie-
siące, a dzieci spostrzegły, że bardzo się

zmieniły.
„Co to znaczy?” - zapytał jeden.
„Oznacza to - odpowiedział drugi - że
nasz pobyt w tym świecie szybko dobie-
gnie końca”.
„Ale ja nie chcę stąd wyjść”- odpowie-
dział pierwszy- „chciałbym zostać tu na
zawsze”
„Nie mamy wyboru - stwierdził drugi -
ale może istnieje jakieś życie po naro-
dzinach!”
„Jak to możliwe?”- spytał pierwszy z po-
wątpiewaniem. „Stracimy naszą pępowinę

i jak będziemy żyć bez niej? Ponadto inni
przed nami opuścili to łono i żaden z nich
nie powrócił, by powiedzieć nam czy
istnieje życie po narodzinach. Nie, naro-
dziny oznaczają koniec! ”. I jeden z bliź-
niaków wpadł w przygnębienie. Powie-
dział: „Jeżeli poczęcie kończy się z naro-
dzinami, jaki sens ma życie w łonie ma-
my? To absurd. Może za tym wszystkim
nie ma żadnej mamy?”
„Ale przecież musi istnieć - zaprotestował
drugi - bo skąd byśmy się tutaj wzięli?
Jak byśmy mogli żyć?”
„Widziałeś kiedyś naszą mamę? - zapytał
pierwszy. Może istnieje tylko w naszej
wyobraźni. Wymyśliliśmy ją, bo w ten
sposób możemy wytłumaczyć sobie nasze
istnienie”.
I tak ostatnie dni w łonie mamy były peł-
ne tysięcy pytań i wielkiego strachu.
Wreszcie nadszedł dzień narodzin.
Gdy bliźniaki porzuciły swój dotychcza-
sowy świat, otworzyły oczy. Zaczęły
krzyczeć. To co zobaczyły, przewyższało
ich najśmielsze sny.
Pewnego dnia wreszcie się narodzimy.

Źródło: Bruno Ferrero, Jest jeszcze ktoś,
kto tańczy. Krótkie opowiadania dla
ducha, Warszawa 2010.

przyg. x. T. K.

W szkole.
Przywilej .

Chodzenie do szkoły jest jedną z nor-
malnych rzeczy, które spotykają dzieci
(i młodzież). Dotyczy to jednak tylko
dzieci i młodzieży i w krajach rozwinię-
tych jest normalną praktyką.

Przez wieki jednak wykształcenie
otrzymywali jedynie synowie z najbogat-
szych rodzin, (opłacano prywatnych nau-
czycieli). Ludzie ubodzy i kobiety nie
umieli nawet czytać, ani pisać, czy liczyć.
Zresztą, było to wygodne dla rządzących:
ten, kto nie jest wykształcony, nie umie
przeciwstawić się, gdy zajdzie taka po-
trzeba. Tym niemniej jeszcze dzisiaj
na świecie żyją miliony dzieci, które nie

chodzą do szkoły, gdyż od najmłodszych
lat muszą pracować, by pomóc przeżyć
swym rodzinom. Dzieciom tym, które
pracują po 12-14 godzin na dobę, a często
i dłużej , nie tylko ukradziono teraźniej-
szość (prawo do życia jak dzieci, do zaba-
wy), ale również przyszłość (bez wy-
kształcenia na zawsze pozostaną bieda-
kami). A więc, gdy rankiem buntujesz się,
że musisz wstać i pójść do szkoły, gdy
nudzisz się w czasie lekcji i marzysz
o bieganiu za piłką, gdy musisz siedzieć
cicho w ławce i wysilać mózg, pomyśl:
pomimo tych trudności jesteś kimś uprzy-
wilejowanym!

Mimo, że w szkole jesteś pomiędzy
rówieśnikami i tam powinny obowiązy-

wać ciebie i wszystkich, których spoty-
kasz – starszych i młodszych – pewne
niezmienne zasady. Jakie?

Dobre maniery uczniów.
1 ) Należy okazywać szacunek własnym
nauczycielom i całemu personelowi szko-
ły: trzeba pamiętać, że są to osoby, które
pracują dla naszego dobra. Należy więc
zacząć dzień od „Dzień dobry”, kiedy
wchodzisz do szkoły, i kończyć go sło-
wami „Do widzenia” przy wyjściu. To jest
wymagane minimum.
2) Do klasy trzeba przychodzić punktu-
alnie. Musisz być umyty i w czystym
ubraniu, powinieneś przespać się wystar-
czającą ilości godzin, przynieść potrzebne

Miejsca publiczne
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książki, zeszyty i materiały pomocnicze (o
ile możności nie będące w strzępach;
przecież kosztują mnóstwo pieniędzy! ).
Pójście do szkoły nie jest pójściem do ki-
na, chodzi przecież o poważny obowią-
zek, który należy wypełniać właściwie.
3) Należy unikać oszukiwania własnych
nauczycieli: nie powinieneś udawać, że
się uczyłeś, choć nie wiesz nawet, o czym
mowa i wymyślasz niestworzone rzeczy.
Nie powinieneś też odpisywać, ani przed-
stawiać nauczycielom zadań kolegów (do-
brych uczniów) jako własnych. Nie wolno
ci fałszować podpisu rodziców itp. Trzeba
zachowywać się poprawnie wobec wszys-
tkich nauczycieli, nie tylko surowych
i wymagających. Nie możesz wykorzy-
stywać dobroci i uprzejmości innych.
4) Należy milczeć w trakcie słuchania
wykładu nauczyciela, a nie drzemać, jeść,
rozmawiać z kolegami z ławek, robić
psoty siedzącemu przed nami koledze, ry-
sować, słuchać walkmana, patrzeć przez
okno.. .
5) Nie jest przestępstwem, jeśli się czegoś
nie rozumie. Nie należy się tego wstydzić:
do szkoły chodzimy po to, by nauczyć się
wielu rzeczy. Ważne jest, byś powiedział
o swych trudnościach nauczycielowi, za-
nim zechce on cię odpytać.
6) Należy pamiętać, że również nauczy-
ciele mają różne problemy: trzeba zrozu-
mieć, gdy nie są w najlepszej formie
i znajdują się u kresu wytrzymałości.

Koledzy ze szkoły.
Szkolni koledzy niekoniecznie muszą

być naszymi przyjaciółmi: podobnie zda-
rza się między członkami rodziny, których
się nie wybiera. Zdarza się, że niektóre
przyjaźnie, zawarte w szkole, trwają przez
całe życie, ale w większości przypadków,
gdy kończy się okres szkolny, drogi przy-
jaciół się rozchodzą. A więc, nie przyrze-
kajmy sobie przyjaźni na całe życie, ale
starajmy się znaleźć dobrą formę współ-
życia na lata, które spędzimy razem.
W związku z tym kilka rad:
1 ) Twoim hasłem powinna być „współ-
praca”. Zobaczysz, że dzięki niej lepiej się
żyje. Jeśli ktoś był nieobecny w szkole,
powiadom go o tym, co działo się w kla-
sie i udziel mu potrzebnych wyjaśnień.
2) Nie zazdrość kolegom dobrych stopni:
musisz umieć pogratulować im osiągnięć.
Z kolei, jeśli to ty nauczysz się lepiej
od innych, nie musisz się tego wstydzić,
ale też nie wolno ci się wynosić ponad
innych.

3) Nie wyśmiewaj się i nie dręcz tych,
którzy mają wadliwą wymowę, którzy nie
mają takich osiągnięć jak ty, którzy są cu-
dzoziemcami i mają trudności: przewaga,
jaką masz nad nimi, nie zależy od twoich
zasług czy brawury, a więc, nie pysznij
się nimi. Byłoby to dowodem głupoty.
4) Nawet, jeśli lekcja nie interesuje cię,
staraj się nie przeszkadzać. Uszanuj dobre
chęci twoich kolegów.
5) Gdy chcesz włączyć się do dyskusji,
nie przerywaj mówiącemu, tylko podnieś
rękę. Gdy zwracasz się do innych, używaj
zawsze określeń uprzejmych, a także po-
prawnych („proszę”, „wybacz”, „przykro
mi”), nie lękając się, że są niemodne.
6) Nie zabieraj rzeczy należących do in-
nych osób, zanim nie poprosisz o nie wła-
ścicieli.

Poszanowanie środowiska szkolnego.
Krzesła, ławki, tablice, katedry są do-

brem należącym do wszystkich, kupio-
nym za pieniądze społeczne (również wa-
szych rodziców, a więc i wasze): dlaczego
więc gryzmolić na nich, nacinać je scy-
zorykiem, doprowadzać do stanu godnego
pożałowania? Dlaczego znęcać się nad
krzesłem, gdy nauczyciel spytał nas, a my
nie byliśmy przygotowani do lekcji? Jaką
winę za to ponosi krzesło? Co mogą po-
myśleć o tym ci, którzy za nie zapłacili?
To naprawdę idiotyczne.

Podobnie dowodem głupoty jest za-
śmiecanie i oszpecanie przestrzeni, w któ-
rej się żyje, np. pisanie i malowanie
na murach (gdy mamy do dyspozycji ze-
szyty, bloki rysunkowe itp.), opieranie się
o ścia¬ny, uszkadzanie przedmiotów od-
danych wszystkim do dyspozycji. Jeśli nie
przeszkadza nam obracanie się w brzyd-
kich środowiskach i życie w nich, staraj-
my się przynajmniej uczynić świat przy-
jemniejszym dla innych.

W kościele.
Okazywanie szacunku.

Mówi się, że kościół jest domem
Bożym, ale czy Bóg potrzebuje domu?
Ten, kto pragnie spotkać się z Nim (chce
się modlić), nie potrzebuje kościoła,
by to czynić (człowiek modli się lepiej ,
mając przed sobą panoramę; można mo-
dlić się w autobusie, czy czekając u leka-
rza).

Katolicy wierzą, że w kościele obe-
cność Boga jest bardziej wyczuwalna
dzięki Eucharystii, przechowywanej w ta-
bernakulum. Gdy wchodzimy do kościoła,

choć pozornie może nikogo w nim nie ma,
należy pozdrowić „Pana domu”: może to
być znak Krzyża św. (oby nie był on ges-
tem pospiesznym, zrobionym jakby
w obawie, że ktoś na nas patrzy). Towa-
rzyszy temu gest bardzo stary i pełen sza-
cunku: uklęknięcie (trzeba wykonać go
dobrze) lub lekki pokłon (który w niczym
nie przypomina skłonu islamskiego).

Jeśli przy wejściu do kościoła znaj-
duje się pojemnik z wodą święconą,
to zanim zrobimy znak Krzyża św., zanu-
rzamy końce palców prawej ręki (jedynie
końce, a nie całą dłoń) w święconej wo-
dzie. Gest ten wyraża naszą prawdziwą
istotę ochrzczonych w znaku Krzyża
Chrystusowego.

Tego tak ważnego powitania musimy
dokonać w milczeniu. Nie ma więc sensu
żegnanie się w pośpiechu, wybiegając
z kościoła, popychając bliźnich, rozma-
wiając i żartując. Tak nie zachowujemy
się nawet na wycieczce turystycznej , gdy
wchodzimy do kościoła, by podziwiać
jakieś dzieła sztuki.

Odpowiedni strój i właściwe zachowanie.
Zdarza się, że przy drzwiach kościoła

jest umieszczona tablica, na której poda-
no, jak nie należy być ubranym, wchodząc
do kościoła (chodzi o krótkie spodenki,
koszulki bez rękawów itp.). Nie należy też
jeść lodów, wprowadzać do środka swo-
jego pieska. Na temat każdego zakazu
można by dyskutować długo. Możemy
dodać inne zakazy: nie należy wchodzić
w futrze za 5000 euro czy ze złotym Ro-
lexem, a tym bardziej z włączoną komór-
ką.

Nie tylko strój , ale i zachowanie musi
odzwierciedlać wewnętrzną postawę na-
szej osoby. Musi być ona pełna szacunku.
W kościele nie będziemy trzymać rąk
w kieszeni, nie będziemy drapać się
po głowie i innych częściach ciała, nie bę-
dziemy dłubać w nosie ani podjadać cu-
kierków, nie będziemy żuć gumy ani piło-
wać sobie paznokci.

Wystarczy, że od czasu do czasu za-
stanowimy się przez chwilę: a gdybyśmy
zostali zaproszeni do domu ważnej i sła-
wnej osobistości, czy tak byśmy się za-
chowywali? A nie ma ważniejszej osoby
od tej , która zamieszkuje w każdym ko-
ściele.

Należy uszanować modlitwę innych.
Wchodząc do kościoła, trzeba zacho-

wać w stopniu maksymalnym szacunek
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Raj bez Boga.

wobec tych, którzy w nim się znajdują,
szczególnie wobec osób modlących się.
Modlitwa jest czymś tak ważnym, że nie
wolno jej zakłócać naszym złym zacho-
waniem. Byłoby to prawdziwym grze-
chem.

Po wejściu do kościoła nie pozdrawia
się głośno znajomych (wystarcza skinie-
nie głowy i uśmiech), nie chodzimy tam
i z powrotem w poszukiwaniu miejsca,
może nawet wyprzedzając złośliwie jakąś
staruszkę, albo zmuszając wiele osób
do wstawania w ławce, byśmy mogli
dojść do wolnego miejsca. (Nikt, zresztą,
nie umarł z powodu stania przez godzin-
kę! ).
Gdy usiedliśmy w ławce, nie powin-

niśmy szeptać między sobą (nie opowia-
dać żartów, bo śmiech jest szczególnie
zaraźliwy). Nie należy też wychylać się,
by zobaczyć, jak ubrana jest dziewczyna
z pierwszej ławki, by potem to komento-
wać; nie porządkuje się własnej torebki
w czasie kazania, rozpraszając uwagę są-
siadów. Nie odpowiada się na sygnał ko-
mórki (powinno się wyłączyć ją przed
wejściem do kościoła). Nie wolno też
drzemać, chrapiąc głośno (jeśli kazanie
jest szczególnie długie, lepiej jest ustąpić
miejsca komuś innemu, a samemu stanąć
przy ścianie kościoła).

Aktywne uczestnictwo.
Nikt nas nie zmusza do pójścia

do kościoła; jeśli tam idziemy, znaczy
to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jeśli
uczestniczymy w jakimś nabożeństwie,
musimy zachowywać się tak, by inni zda-
wali sobie sprawę z naszej obecności. Po-
za hałasem, również grobowe milczenie
jest dowodem złego wychowania.

Smutek musi ogarniać kapłana, który
słyszy jedynie żałosne szepty jako odpo-
wiedź wiernych. Aby śpiewać, nie trzeba
mieć ukończonego konserwatorium: każ-
dy śpiewa tak, jak umie. Msza św. nie jest
festiwalem w San Remo: tutaj najważ-
niejsze jest uczestnictwo wszystkich, nie
śpiewamy po to, by się wyróżnić. Wię-
kszą wartość posiada śpiew wszystkich,
wykonany może nawet niezbyt popraw-
nie, niż doskonałe popisy solowe. Nie
zapominajmy, że jest modlitwą!

W czasie Mszy św. wierni powinni
wykonać także pewne gesty: przekazać
sobie znak pokoju (uściskiem dłoni, ski-
nieniem głowy). Warto przypomnieć, że
gesty upiększają nabożeństwo, ale tylko
wtedy, gdy wykonuje je większość ucze-
stników. Uczestnictwo jest więc nie tylko
potwierdzeniem naszej wiary w to,
w czym bierze się udział, jest też gestem
braterstwa wobec innych. Dlatego też, je-
żeli zwracamy się do kogoś (np. poda-

jemy mu rękę), postarajmy się uczynić to
z uśmiechem.

Kilka wskazówek dla niewierzących.
Może się zdarzyć, że trzeba uczes-

tniczyć w jakimś nabożeństwie, choć je-
steśmy niewierzący. Może chodzić np.
o ślub czy pogrzeb, albo o jakiś obrzęd
religijny w innej wierze.

W obu przypadkach chodzi o usza-
nowanie wiary osób, które nas zaprosiły
i może się to dokonać za pośrednictwem
właściwego zachowania.
1 ) Nie należy zignorować nabożeństwa
i wziąć udział tylko w poczęstunku.
2) Nie należy się spóźniać.
3) Trzeba być odpowiednio ubranym.
4) Należy zachowywać się tak, jak na-
kazuje dana religia (przykryć głowę, zdjąć
obuwie, umyć nogi).
5) Nie wolno przeszkadzać w czasie uro-
czystości, rozmawiać, a jeśli pragniemy
wyjść, trzeba to zrobić po cichu.
6) Trzeba uczestniczyć w obrzędzie, przy-
najmniej zachowaniem zewnętrznym:
wstać, siedzieć, gdy inni siedzą itp.

Oprac. na podst. Ksiąki Paola Desantii
"Podręcznik dobrego wychowania" .

Zasadziłem sobie własny raj , z którego
każdego dnia wypędzam Boga.
Zasadziłem sobie własny raj , w którym

drzewa nie mają złotych liści.
Zasadziłem sobie własny raj w którym

nie świeci słońce i nie ma ciepła.
W moim własnym raju nie śpiewają

ptaki i nie pachną kwiaty.
W moim własnym raju nie ma miejsca

dla Boga i dla ciebie człowieku.
W moim własnym raju nie mogę jedy-

nie jednego. Zagłuszyć wołania Boga:
Czy ty mnie kochasz człowieku?
Wydaje mi się, że chyba mało jest

osób, które twierdzą, że Bóg nie jest w ich
życiu ważny. Tylko ludzie cyniczni i ze-
psuci lekceważą Boga. I chociaż młodzie-
żowe media przeniknięte są duchem nie-
wiary to jednak młody człowiek w głębi
swego serca myśli zupełnie inaczej . Jest
przekonany, że Bóg jest dla człowieka
ważnym punktem odniesienia.

Wszyscy więc mówimy, Bóg jest

bardzo ważny. Problem jest jedynie
w tym, że stawiamy Boga pośród „in-
nych” ważnych spraw.

Mówimy zatem: w życiu liczy się
przyjaźń, rodzina, miłość, dobra szkoła
i studia, pieniądze, sukces, przyjemność
i… liczy się także Bóg.

Jeżeli jednak Bóg zostaje włączony
pośród inne ludzkie sprawy, przestaje być
automatycznie Bogiem jedynym. A kiedy
nasz Bóg nie jest Bogiem jedynym prze-
staje być Bogiem prawdziwym. A Bogiem
prawdziwym może być tylko Bóg jedyny.

Czy ty mnie kochasz człowieku?
Łatwo jest przyjąć Boga jako jednego

z wielu bogów. Natomiast szalenie trudni
jest przyjąć, że On jest jedyny i wszystko
inne Jemu ma być poddane.

Kiedy przyjmujemy Boga tylko jako
jedną z wielu ważnych spraw, wówczas
traktujemy Go instrumentalnie. Włącza-
my Go w załatwianie naszych spraw.
Usiłujemy Go uwikłać w nasze codzienne

konflikty i namiętności. Pozwalamy Mu
łaskawie łatać nasze życiowe dziury. Ale
w takim układzie to nie Bóg kieruje na-
szym życiem, ale raczej my usiłujemy
kierować Jego działaniem. To nie Bóg dy-
ktuje nam swoja wolę, ale my dyktujemy
Jemu własną wolę.

Czy ty mnie kochasz człowieku?
Ale nie fragmentarycznie, nie wtedy

jak trwoga. Ale idź na całość, jeżeli cho-
dzi o miłość do Boga. Bo tak ciebie kocha
Bóg i takiej miłości od ciebie wymaga.
Albo wszystko albo nic. Żadnej wybiór-
czości. Zbyt trudne?

Wcale nie. Już nie raz stawiałeś albo
będziesz stawiał wszystko na jedna kartę.
Pamiętaj , że nigdy nie jesteś sam, Bóg jest
z tobą, tylko czy ty jesteś z Bogiem.

Czy ty mnie kochasz? Pyta Bóg.
Czy ty próbowałeś kiedyś tak napra-

wdę uwierzyć Bogu? Odpowiedzieć
na Jego miłość.? A jeżeli próbowałeś
to czy wiesz, że to nie jest wcale twoja
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zasługa? To prawda wkładasz w to wiele
wysiłku – raz mniej raz więcej . Zależy od
dnia, od pogody tudzież innych okolicz-
ności. Religia uczy, że życie jest celowe,
wiec po tym życiu czeka nas szczęście
wieczne. Ale wiara to łaska. I tak jak nikt
nie może żyć sam, tak nikt nie może wie-
rzyć sam. Trzeba po prostu uwierzyć

w Boga, uwierzyć Jemu. A tu też jest dwie
osoby ja i Bóg.

Czy ty mnie kochasz?
Na koniec coś o głębokiej świadomo-

ści swojej wiary.
Do pewnego proboszcza przychodzi

młoda para aby dać na zapowiedzi.
Czy był pan bierzmowany – zapytał

proboszcz.
Chłopak zamyślił się głęboko więc narze-
czona postanowiła mu pomóc.
Misiu no przypomnij sobie. Nie pamiętasz
jak ksiądz w kościele sypał ci popiół
na język?

x. T.K.

„Trudna miłość”
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Temat, o którym chcę napisać, nie
należy do łatwych. Refleksje te są zwią-
zane z moimi doświadczeniami. Wielu
więc może mojego poglądu nie podzielać
czy z nim polemizować.. .

Wielokrotnie na ulicach Limanowej
spotykam chłopaka na wózku inwalidz-
kim. Od znajomych dowiedziałem się, że
to stałe miejsce jego treningów przed za-
wodami sportowymi, w których biorą
udział osoby niepełnosprawne. Ktoś sze-
pnął mi również: "Wiesz, on ma żonę
i dziecko". Zastanowiłem się wówczas,
jak to możliwe, żeby zdrowa kobieta
chciała wyjść za mąż za chłopaka na wóz-
ku. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni
do faktu, że tylko w pełni sprawne, zdro-
we osoby zawierają związek małżeński,
a niepełnosprawne - bez względu na ich
marzenia i nadzieje - pozostawia się sa-
mym sobie.

Niektórzy uważają, że osoby niepeł-
nosprawne nie powinny zawierać zwią-
zków małżeńskich, bo - jak usłyszałem -
"społeczeństwo powinno być zdrowe.. .".
Ale co komu one zawiniły? Bardzo boli
mnie takie podejście, jednak przekonałem
się kilka razy o jego prawdziwości
na własnej skórze (jestem chory na pada-
czkę), gdy odchodziły ode mnie kolejne
dziewczyny. Wtedy wielokrotnie zastana-
wiałem się, co robię źle, co jest powodem
takiego postępowania poznanych przeze
mnie dziewcząt: nieśmiałość, drżenie rąk,
zająknięcia, ich brak wiedzy na temat
choroby, obawa, czy dzieci z ewentual-
nego związku będą zdrowe?

Nie wiem. Przeczytałem wiele roz-
praw o miłości, o jej zdobywaniu, o lę-
kach, mentalności i systemie wartościo-
wania! Jednak żadna rozprawa i mądra
dysputa nie zdołała wyjaśnić tego tak
przykrego dla mnie zjawiska.

Kiedyś mój kolega wypowiedział sło-
wa odnoszące się do wspomnianego chło-
paka na wózku: "Tomek! Ona na pewno
wzięła go zdrowego, a gdy miał wypadek,
to nie wypadało jej odejść. . .". To jedno
z tych jakże okrutnych twierdzeń, także
dla tych zdrowych, którzy całkowicie do-
browolnie zawarli związek z osobą nie-
pełnosprawną.

Wierzę mimo wszystko, że ludzie
niepełnosprawni będą odnajdywać swoje
drugie połówki, że ze związków tych wy-
rosną dzieci tworzące społeczeństwo bar-
dziej tolerancyjne niż obecne. Nasuwa mi
się jeszcze jedno twierdzenie odnoszące
się do miłości osób niepełnosprawnych.
Każdy z nas wie, na czym polega miłość

platoniczna. Załóżmy, że najczęściej przy-
darza się ona osobie niepełnosprawnej .
Osoba ta cierpi, latami wzdycha do obie-
ktu swojego uwielbienia, lecz nie ma
śmiałości podejść i tak po prostu roz-
począć rozmowę. Miłość ta nie ma szans.
Czas mija, a obiekt uwielbień wiąże się
z kimś innym. Czy jest jednak jakiś sku-
tek owej miłości? Myślę, że tak - bo może
wywołać w osobie niepełnosprawnej du-
że, na ogół pozytywne zmiany.

"Miłość cierpliwa jest, miłość dobro-
tliwa jest, miłość nie szuka poklasku.. .".
Słowa te pochodzą z Biblii. Nimi zakoń-
czę moją refleksję pełną żalu, przykrych
twierdzeń, niedokończoną i prowokującą
do dalszych przemyśleń, do których
zachęcam.

Gość

Czy będę żył wiecznie
Życie wieczne jest darem i w niczym

nie zasłużonym „prezentem” od Zbawi-
ciela. Często myślę, nie uświadamiamy
sobie, że gdyby nie ofiara Jezusa na krzy-

żu nasze życie po śmierci w niebie sta-
nęłoby pod dużym znakiem zapytania,
co więcej , nigdy mogłoby do niego nie
dojść. Nie uświadamiamy sobie także, że

tu na ziemi nie jesteśmy w stanie „za-
pracować” sobie na nagrodę życia w nie-
bie. Jest to niemożliwe ze względu
na grzeszną naturę każdego z nas. Nawet
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osoby uznane za święte przez Kościół by-
ły w swoim życiu grzeszne, a im bardziej
chciały być bliżej Boga tym większa była
u nich świadomość popełnianych grze-
chów. Nikt nie jest wolny od obrażania
Stwórcy swoimi grzechami, a gdyby nie
zbawcze dzieło Jezusa, dalej tonęlibyśmy
w bagnie swoich grzechów – a tym sa-
mym czekałaby nas śmierć wieczna.
To nie jest przecież tak, że automatycznie
po śmierci czekałoby na nas życie z Bo-

giem, że taka jest naturalna kolej rzeczy.
Taki obraz jest bardzo fałszywy.

Dopiero Jezus przyniósł nam odku-
pienie, jest tym, który oddaje swe życie na
okup za wielu - nie dlatego, że jest
zobowiązany komukolwiek coś zapłacić,
lecz dlatego, że w Nim objawia się miłość
Boga do nas – by przeznaczyć wiernych
Jezusowi do szczęścia wiecznego przy
Bogu. Jezus nie chciał nas zostawić
w niewoli grzechu i śmierci. Gdyby nie
Jego ofiara - to nas czekałaby śmierć wie-
czna, a On podjął się śmierci sam byśmy
my nie musieli już umierać i mogli żyć
wiecznie.

Żaden człowiek nie mógłby się pod-
jąć tego zadania, co prawda mógłby, ale
nie przyniosłoby to żadnych rezultatów,
tylko Jezus – nasz Bóg był w stanie
udźwignąć ciężar naszych win by zrów-
noważyć je swoją miłością i wszechmocą.
Jezus ukazuje miłość Boga troszczącego
się o to, by żadne z Jego dzieci nie zgi-
nęło.

Warto uświadomić sobie jak wielka
musiała być miłość Boga Ojca do nas,
szczególnie w chwili, gdy Jezus umierał

na krzyżu. Czy którekolwiek z rodziców
poświęciłoby swoje jedyne, najświętsze
dziecko by złożyć je w ofierze za innych,
niegodnych ludzi, gdyby było to możli-
we? Poświęcić najbliższą sobie osobę, by
ktoś inny mógł żyć? Dlatego mówimy, że
Bóg jest Miłością, dlatego też św. Jan
Ewangelista mówi ”Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy kto w niego wierzy nie
zginął, ale miał życie wieczne”

Jest jednak pewien warunek byśmy
mogli żyć wiecznie z Jezusem. To to
o czym pisze powyżej św. Jan – to wiara
w Jezusa, a co za tym idzie zmiana
swojego życia tak by to On był dla nas
najważniejszy. To życie z Jezusem, świad-
czenie o nim, nie zapieranie się Jego
przed ludźmi, a ponadto codzienna miłość
do bliźniego. Dzięki Jezusowi jesteśmy
w stanie tak żyć. Przecież warto, gdyż
nasze kilkadziesiąt lat na ziemi jest ni-
czym w porównaniu z wiecznością – z Je-
zusem, bądź z dala od Niego.

x.T.K.

Ja jestem wystarczająco dobrym człowiekiem!! !
Każdy z nas spotkał się prawdopo-

dobnie ze stwierdzeniem posłyszanym
u bliskiej rodziny lub znajomych ludzi
w trakcie prowadzonych rozmów, że jest
„dobrym człowiekiem - przecież nie zabi-
ja, nie cudzołoży, nie kradnie itp.” Ludzie
uprawiający taką filozofię życiową często
wierzą w prawdziwość tych słów i żyją
sobie bardzo wygodnie z tym twierdze-
niem. Nie zdziwiłbym się także, gdyby
sądzili iż „mają zaklepane” już miejsce
w niebie z powodu tego jak w ich mnie-
maniu są dobrymi ludźmi, często także
niestety katolikami. Bije od nich niestety
pycha, obłuda i zatrzymanie się w roz-
woju duchowym na niesłychanie niskim
poziomie. Trudno moim zdaniem nazwać
takich ludzi także chrześcijanami, skoro
uważają iż właśnie to czego nie robią
gwarantuje im szczęśliwość w przyszłym
życiu i spotkaniu z Jezusem.

Człowiek wierzący, który wierzy, że
najważniejsze u chrześcijanina jest wy-
pełnianie zakazów chociażby Dekalogu,
który mówi np. „Nie będziesz miał bogów
cudzych przede Mną, nie będziesz używał
imienia Pana swego na daremno, nie mów

fałszywego świadectwa, nie pożądaj” itp.
- daleko ze swoją wiarą nie pójdzie
za Jezusem. Zatrzyma się gdzieś w poło-
wie drogi do Niego, gdzie głos Pana jest
już prawie niesłyszalny. To trochę tak jak
z małym dzieckiem, któremu najczęściej
mówimy „Nie rób, nie wolno, itp.”

By pójść za Jezusem nie wystarczy
już czegoś nie czynić. Sam Jezus na koń-
cu czasu, jak mówi Ewangelia, zasiądzie
na swym tronie, by sądzić - nie z tego
czego nie uczyniliśmy złego, ale spyta się
co zrobiliśmy dobrego. To zupełne prze-
wartościowanie naszej postawy z biernej
na aktywną. By miłować bliźniego nie
wystarczy go nie okradać, nie cudzołożyć
z jego Żoną, nie plotkować o nim, czy nie
okłamywać go. Jezus wymaga czegoś
więcej - by tego bliźniego prawdziwie mi-
łować – zacząć traktować wiarę na serio
i czynić mu dobrze, tak samo jak chcie-
libyśmy być traktowani. Z szacunkiem,
troską i życzliwością.

Trzeba nam często pytać się siebie –
co dziś zrobiłem dobrego? Św. Jakub
w Piśmie Świętym pisze do nas w liście,
że jeśli nie czynimy dobra innym, a mamy

taką możliwość – to grzeszymy. Sądzę, że
warto wziąć te słowa do serca by nie
zdziwić się przed Trybunałem Chrystusa
na końcu czasów, który rozliczy nas z mi-
łości do bliźnich i tego co dla nich
dobrego zrobiliśmy.

A wracając do tematu artykułu - są-
dzę, że ludzie wygłaszający zdania, że są
wystarczająco dobrymi ludźmi, bo nikogo
nie krzywdzą, nie okłamują, nie zdradzają
– gdyby choć raz zastanowili się głęboko,
czy na pewno nikogo nie krzywdzą, czy
na pewno nie oczerniają innych, czy przy-
padkiem nie zdarza im się korzystać
w pracy z narzędzi, papieru do celów
prywatnych, zmieniliby swoje zdanie.
Gdyby na serio zrobić szczegółowy ra-
chunek sumienia takiej osobie myślę, że
ich stwierdzenie pod naporem prawdy
runęłoby. Bo czyż wystarczającym argu-
mentem odnośnie tego, że jest się dobrym
dla bliźniego w ich mniemaniu, nie by-
łoby równoznaczne z tym, że po prostu
go nie zabiją. Czy na tym ma zasadzać się
miłość, której uczył nas Jezus.

x. T.K.



Bartłomiej Czeszkiewicz
Kacper Adamowski
Piotr Stępek
Julia Stawarz
Lena Matusik
Weronika Szpala
Aleksandra Lorenc
Sofia Dobek
Piotr Moskal

Jakub Szymaszek
Wiktoria Kwaśniewska

Zofia Zając

Szymon Łątka
Barbara Krupa
Laura Wojdyło
Aleksandra Knap
Franciszek Pudlewski
Bartosz Zymuła
Kacper Strzelec
Zofia Śmiałek
Tymoteusz Tulicki
Zofia Młynarczyk
Kazimierz Kuźma
Helena Bednarz

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
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Natalia Chaim i Adrian Krasoń
Magdalena Łakoma i Bartłomiej Gancarz
Monika Borzęcka i Tymoteusz Wiśniowski
Karolina Sieradzka i Tomasz Roleski
Agnieszka Wróbel i Łukasz Sitek
Katarzyna Stępak i Piotr Stępak

Małgorzata Jaworska i Łukasz Bobrowski
Patrycja Gajewska i Dariusz Wieczorek

Klaudia Żmuda i Dawid Bajek
Kamila Cymbor i Dariusz Łątka

Adrianna Stanisławska i Jan Szczepanik

Leokadia Mazur
Stanisława Puła
Maria Sikorska
Adolfina Kozioł
Marek Nalepka
Monika Pytel
Roman Srok

Antonina Ziętkowska
Władysława Bacik
Romana Łabno
JózefKras
Helena Bieda
Bronisław Paluch
Antoni Walkowicz
Patryk Dudała
Aleksander Szęszoł
Andrzej Siarnacki

Genowefa Pribiczy
Jan Jarmuła
Bolesław Smoła
Edmund Zarychta
Witold Krauzowicz
Julian Steca
Adam Nalepka
Maria Sajdak
Ryszard Świątek
Józef Czaus
Oliwia Bogacz
Andrzej Cichoń

Czesław Blaszkiewicz
Władysław Świder
Wanda Świdrak
Anna Stolarz

Jacek Jakimiuk

Antonina Gąsior
Stanisław Kubik
Edward Pisz

Mariusz Starzycki
Tomasza Nijak
Stanisław Wojna
Edward Korus
Ryszard Wardzała
Stanisława Zaucha
Janusz Jakiel
Tadeusz Bieś
Zofia Kaczor

Stefan Kwarciński
Irena Jękot

Wiesława Osoba
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Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
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