




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Wakacje to czas, kiedy trzeba postarać się zmienić klimat
swego życia. Choć na trochę, choć na kilka dni. Pooddychać
innym powietrzem. Spotkać innych ludzi. Nie zawsze jest to
możliwe, ale jeśli się uda, gwarantuje nam nową moc i nowe
(zazwyczaj głębsze) spojrzenie na nasze codzienne sprawy.

To Duch Święty działa w nas i to On nas przenika. To On
mówi nam, co należy czynić, a czego zaniechać. Łatwiej nam
być posłusznym Duchowi Świętemu, spełniać Jego wolę, gdy
stajemy się elastyczni, gdy stać nas na nowe spojrzenie, gdy po-
patrzymy na siebie i nasz codzienny świat z innej perspektywy.
I dlatego Pan daje nam czas wakacji. Przeżyjmy go w Jego obe-
cności.

Wiele osób nawraca się w górach, nad morzem, zwiedza-
jąc piękne miejsca. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, poz-
wólmy sobie na to. Może w tym roku uda nam się spędzić wa-
kacje elastycznie? Tylko, czy nam się jeszcze chce.. .?

Niektórzy jadą na wakacje daleko, do innych krajów,
bo chcą spotkać się z chrzestnymi, dalszą rodziną, a niekiedy
z rodzeństwem, czy nawet tatą. Tak się porobiło na świecie,
w naszej Ojczyźnie, że bliscy nie są blisko. Dlatego warto czas
wakacji wykorzystać tak, aby być bliżej . Bliżej człowieka. Nie
zawsze uda się to poprzez bliskość fizyczną, ale może udać się
w sferze duchowej – przez przebaczenie, serdeczną pamięć, czy
pragnienie dobra.

Wszystkim naszym Czytelnikom życzę udanych wakacji
przeżytych w bliskości Boga i z przyjaciółmi!

Ks. Tomasz Kozioł

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

1 00 – lecie Objawień Fatimskich
„JESTEM Z NIEBA” – 1 3 maja 1 91 7

>>

Początek dnia 1 3 maja 1917 roku,
dzieci spędziły w swoich rodzinach, po-
tem w tłoku w kościele parafialnym – by-
ła to bowiem święta niedziela – popołu-
dnie zaś z owcami na zboczach Cova da
Iria. Gdy się znalazły na samym szczycie,
przyszła im ochota zbudować murek do-
okoła krzewów, ale spłoszyła je „jakby
błyskawica”. Z obawy przed burzą zaczę-
ły wraz z owcami schodzić z pastwiska.
W połowie zbocza, „blisko dużego dębu,
zobaczyliśmy znowu błyskawicę,
a po zrobieniu kilku kroków dalej , ujrze-
liśmy na skalnym dębie (warto wiedzieć,
że ten „skalny dąb”, z gatunku dębów
wiecznie zielonych, był niewielkim drze-
wkiem, mającym nieco ponad metr, może
półtora metra, dlatego dzieci mogły być
„blisko” Pani; drzewko nie przeżyło „po-
bożnego” działania pielgrzymów, którzy
poczynając od gałązek, w niedługim cza-

sie rozskubali całe drzewko na „relik-
wie”), Panią w białej sukni, promieniejącą
jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze jaś-
niejszym niż promienie słoneczne, które
świecą przez kryształowe naczynie z wo-
dą. Zaskoczeni tym widzeniem, zatrzyma-
liśmy się.

Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy
się w obrębie światła, które Ją otaczało
lub którym Ona promieniowała, mniej
więcej w odległości półtora metra. Potem
nasza Droga Pani powiedziała:
- Nie bójcie się! Nic złego wam nie zro-
bię! .
- Skąd Pani jest? – zapytała Łucja.
- Jestem z Nieba!
- A czego Pani ode mnie chce?
- Przyszłam was prosić, abyście tu przy-
chodzili przez sześć kolejnych miesięcy,
dnia 1 3-ego, o tej samej godzinie. Potem
powiem, kim jestem i czego chcę. Nastę-

pnie wrócę jeszcze siódmy raz.
Słowo „niebo” zelektryzowało Łucję. Za-
częła pytać:
- Czy ja, czy Hiacynta też pójdziemy
do nieba?
- Tak!
- A Franciszek?
- Także, ale musi jeszcze odmówić wiele
różańców.

Na zakończenie spotkania Piękna Pani
nawiązała do wątku podjętego przez
Anioła Pokoju:
- Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby
znosić wszystkie cierpienia, które wam
ześle jako zadośćuczynienie za grzechy,
którymi jest obrażany i za nawrócenie
grzeszników?

Były przygotowane przez Anioła, już
zaczęły to praktykować, więc odpowie-
działy zgodnie:
- Tak, chcemy!
I wtedy usłyszały:
- Będziecie więc musieli wiele cierpieć,
ale łaska Boża będzie waszą siłą.
Paradoksalnie, to nadmiar radości małej
Hiacynty spowodował, że cierpienia mia-
ły się zacząć bardzo szybko i niespodzia-
nie.

A taka była kolejność wydarzeń.
Wypowiadając słowa „łaska Boża”, Pani

rozłożyła ręce i popłynęło z nich
ku dzieciom niepojęte światło. „To świa-
tło dotarło do naszego wnętrza, do naj-
głębszej głębi duszy i spowodowało, żeś-
my się widzieli w Bogu, który jest tym
światłem”. Z nim razem pojawiło się
przemożne natchnienie, że dzieci padły
na kolana i powtarzały pobożnie: „O Trój-
co Przenajświętsza, adoruję Cię. Mój Bo-
że, mój Boże, kocham Cię w Najświęt-
szym Sakramencie”.

Na koniec Pani dodała:
- Odmawiajcie codziennie różaniec, aby
uzyskać pokój dla świata i koniec wojny.

Myśląc o pierwszym zjawieniu się
Matki Najświętszej w Fatimie, 1 3 maja
1917, warto uprzytomnić sobie jeszcze
pełniej kontekst historyczny. Europa była
pogrążona w I wojnie światowej , w Mos-
kwie tego dnia Lenin ze swymi kawa-
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Św. Jan Paweł II w Tarnowie

lerzystami dokonał krwawej masakry
w kościele katolickim. W Rzymie ks. Eu-
genio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli –
późniejszy Pius XII – przyjął święcenia
biskupie w Kaplicy Sykstyńskiej z rąk pa-
pieża Benedykta XV. Trzeba zauważyć
tę zbieżność, ponieważ w 1950 roku
na Watykanie będzie mu dane oglądać
cztery razy (30 i 31 października oraz
1 i 8 listopada) „cud słońca”, jaki 17 pa-
ździernika 1917 roku wydarzył się w Fa-
timie. Sam to opisał ze szczegółami.

Łucja ze swadą literacką tak opisuje
odejście Pani. „Potem zaczęła się spokoj-
nie unosić w stronę wschodu i wreszcie
znikła w nieskończonej odległości. Świa-
tło, które Ją otaczało, zdawało się torować
Jej drogę do przestworza niebieskiego.
Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że wi-
dzieliśmy, jak się niebo otwierało”.

Pani odeszła, a dzieci w dalszym
ciągu czuły się ogarnięte obecnością Bo-
ga, jaką im przyniosła. Jednak poczucie
to różniło się od stanu, jaki przeżywały
po odejściu Anioła. I tym razem doznawa-
ły niezmiernej radości, lecz nie pozbawia-
ła ich ona „używania zmysłów”. Prze-
ciwnie, dawała umocnienie i chęć do roz-
mowy. Franek, gdy mu powiedziały,
że pójdzie do nieba, wypowiedział od ra-

zu tak wiele słów, jak nigdy dotąd. Obie-
cywał, że będzie „odmawiał tyle różań-
ców, ile będzie chciała” i wyznał w zach-
wycie: „Cieszyłem się na widok Anioła.
A jeszcze większą radość odczuwam
na widok naszej Pani. Ale najpiękniejszy
był Pan Jezus w tym świetle, które nasza
Pani włożyła nam do serca. Tak bardzo
kocham Boga! Ale On jest smutny z po-
wodu tylu grzechów!”.

Hiacynta, która też miała obiecane
niebo – i to jakby bez warunków – zach-
wycona tą perspektywą co rusz wykrzyki-
wała: „O, jaka piękna Pani! ”.

Łucję trochę niepokoił ten jej dzie-
cięcy entuzjazm i spontaniczność, ponie-
waż wraz z promieniami z rąk Pani spły-
wała na nich nie tylko radość i mistyczne
przeżycie zjednoczenia z Bogiem, ale ró-
wnież przeświadczenie, że o tym, czego
doznały i co słyszały z ust Pani, nie po-
winny nikomu mówić, lecz zachować
wszystko w tajemnicy. Dzieci przyrzekły
to sobie solennie, jednak radość i chęć
podzielenia się nią z innymi okazały się
silniejsze od małej Hiacynty. Nie potrafiła
nad sobą zapanować. Złamała umowę
i dla Łucji zaczęły się kłopoty.

Hiacynta ze łzami wyznawała: „Czu-
łam coś takiego w sobie, co nie pozwalało

milczeć”, i obiecała, że już więcej „ni-
czego nikomu” nie powie. I rzeczywiście,
odtąd nawet w czasie urzędowych prze-
słuchań będzie siedziała z oczyma wbi-
tymi w ziemię, jakby nie słyszała pytań.
Cóż z tego, skoro już się stała rzecz nie
do cofnięcia?

Niedobre skutki objawiły się najpierw
w domu Łucji. Zmieniła się atmosfera.
Matka, która nie mogła uwierzyć w praw-
dziwość objawienia, przeżywała gorycz
i rozczarowanie. Uczyła dzieci zawsze
mówić prawdę, a nagle się okazuje,
że jej najmłodsza córka zmyśla brednie
lub potwierdza kłamstwa innych i nie mo-
żna jej tego wybić z głowy. Bo jakże to
możliwe i czy godzi się myśleć, że dzieci
rzeczywiście widziały to, o czym mówią?
Kto godzien takiej łaski! ?
Na próżno jednak starała się wszelkimi

sposobami zmusić swoja najmłodszą cór-
kę, żeby odwołała te „kłamstwa i przesta-
ła oszukiwać”. Zaczęły się ciężkie dni
w rodzinie dos Santos.

Opr. Agata Filipowicz

Na podstawie „Fatimskie Orędzie – po-
dejmować wciąż na nowo”, o. Leonard
Głowacki OMI

W tym roku przeżywamy 30 rocznicę
wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Tarno-
wie.

Wizyta ta była częścią III pielgrzymki
św. Jana Pawła II do Polski. Podczas piel-
grzymki w dniach od 8-14 czerwca 1987r.
odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów,
Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Czę-
stochowę i Łódź.

30 lat temu przez dwa dni 9 i 10
czerwca 1987 r. Jan Paweł II był w Tarno-
wie. Wieczorem 9 czerwca przyleciał heli-
kopterem z Lublina.

9 czerwca 1987 r. o godzinie 20.20
papieski śmigłowiec wylądował na boisku
„Unii” Tarnów. Z Mościc, Ojciec Św.
przejechał ulicami miasta, m.in. ulicą Kra-
kowską, przepełnionymi witającymi
go mieszkańcami, do siedziby biskupów
tarnowskich przy ulicy Dzierżyńskiego
(obecnie ulica Mościckiego).

Program nie przewidywał tego wie-
czoru żadnych spotkań, ale przed kurią
zgromadziły się tłumy młodzieży, które

oczekiwały ze śpiewem i modlitwą
na ukazanie się papieża w oknie. Jan Pa-

weł II pojawił się oknie Kurii na drugim
piętrze i stamtąd rozmawiał z tarnowia-
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nami. Spotkanie trwało około 10 minut.
Następnego dnia 10 czerwca spotka-

nie z wiernymi odbyło się na osiedlu Jas-
na II. Wokół ołtarza, ustawionego na fun-
damentach budowanej świątyni zgroma-
dziły się ponad dwa miliony ludzi. Ojca
świętego powitał ówczesny Ordynariusz
tarnowski bp Jerzy Ablewicz. Organiza-
torzy planowali przejazd papieskiego sa-
mochodu pomiędzy zgromadzonymi, je-
dnak ze względu na deszcz, który rozmył
drogę pomiędzy sektorami, okazało się
to niemożliwe. Ostatecznie papież powitał
wiernych z podwyższenia przed ołtarzem.

Na mszę, podczas której św. Jan Pa-
weł II beatyfikował Karolinę Kózkównę,
która poniosła śmierć w 1914 roku w wie-
ku 17 lat, przybyli do Tarnowa przedsta-
wiciele rolników z całego kraju. Zanim
rozpoczęła się uroczysta Msza św., św.
Jan Paweł II poświęcił 1 26 kamieni wę-
gielnych pod budowę obiektów sakral-
nych na terenie diecezji tarnowskiej , kra-
kowskiej , kieleckiej , sandomiersko-ra-
domskiej , a także pod Dom Rzemiosła
w Wadowicach. Papież poświęcił także
dzwony, wizerunki Matki Bożej i taberna-
kulum dla budującej się świątyni, na fun-
damentach której odprawiał Mszę Św.

Nabożeństwo pod przewodnictwem
papieża koncelebrowało 160 biskupów
i kapłanów, wśród nich Watykański sekre-
tarz stanu, kardynał Agostino Casaroli,
obecna była również najbliższa rodzina
nowej błogosławionej . Kulminacyjnym
punktem mszy św. było wyniesienie
na ołtarze Karoliny Kózkówny, zaś po za-
kończeniu uroczystości papież poinfor-
mował o podniesieniu do godności arcy-
biskupiej ordynariusza diecezji tarnow-
skiej , biskupa Jerzego Ablewicza.

Homilia wygłoszona przez Jana
Pawła II w Tarnowie podczas mszy św.
beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny

Tarnów, 10 czerwca 1987

"Błogosławieni jesteście" (Mt 5, 11)
Wysłuchaliśmy Chrystusowych słów

z Kazania na górze. Jeszcze raz przemó-
wił do nas Mistrz językiem ośmiu błogos-
ławieństw: językiem Dobrej Nowiny. "Bło-
gosławieni jesteście. . . " W tych słowach
odczytujemy przeszłość i przyszłość. Na-
przód przeszłość. Kościół tarnowski, który
w roku ubiegłym dziękował Bogu za dwie-
ście lat swej posługi na tej nadwiślańskiej
i podkarpackiej ziemi, odczytuje w orę-
dziu ośmiu błogosławieństw całą swoją
z górą tysiącletnią przeszłość na tej ziemi.
Od przeszło tysiąca lat rozbrzmiewało tu-
taj to orędzie, padając na glebę ludzkich
dusz jak ziarno, które ci sami ludzie rzu-
cali równocześnie w zagony tej ziemi.
Czasem ziemi urodzajnej, która wydaje
owoc stokrotny, czasem ziemi trudnej, ka-
mienistej, jak w górach, gdzie nie tak ła-
two o urodzajny i obfity zbiór. Raduję się,
że mogę dzisiaj być z wami, aby podjąć
donośne wciąż jeszcze echo waszego jubi-
leuszu. Wiem, że odezwał się on żarliwym
hymnem wdzięczności w twoim sercu,
biskupie i pasterzu Kościoła tarnowskie-
go, w sercu twoich braci, biskupów i ka-
płanów, w sercu rodzin zakonnych mę-
skich i żeńskich, w sercu wszystkich, któ-
rzy na tej ziemi są "Ludem Bożym" i "kró-
lewskim kapłaństwem" (por. 1 P 2,9).
Raduję się, że mogę być dzisiaj z wami.

Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatry-
wałem się z podziwem w uroki jej kraj-
obrazu, wędrowałem górskimi pasmami
i dolinami wzdłuż potoków. Doznawałem

wiele gościnności. I jest mi bliski ten Koś-
ciół. A chociaż dzisiaj przybywam do was
jako pielgrzym ze stolicy św. Piotra
w Rzymie, to przez lata byłem tu sąsia-
dem. I doznawałem dobrego, serdecznego
sąsiedztwa. Ewangelia, orędzie ośmiu
błogosławieństw, czyż nie jest ono od po-
czątku wpisane w dzieje waszego Kościo-
ła? Czyż nie głosili tego zbawczego orę-
dzia już ci pierwsi święci pustelnicy znad
Dunajca, a potem znad słowackiego Wagu
- Świerad i Benedykt u samego początku
naszych dziejów? A potem Stanisław
ze Szczepanowa, biskup, męczennik
na stolicy krakowskiej, z którym wiąże się
wspólne dziedzictwo wszystkich Polaków.
A potem jeszcze Kinga, księżna, matka
narodu i mniszka w starosądeckim klasz-
torze św. Klary.

Orędzie ośmiu błogosławieństw, siej-
ba Bożej Ewangelii, idzie przez stulecia.
W czasie jubileuszu przypomnieliście
skrupulatnie wszystkie osoby, miejsca
i czasy, poprzez które tchnął w waszych
wspólnych dziejach ten sam Duch Praw-
dy, który objawił się apostołom w dniu
Pięćdziesiątnicy pod postacią ognistych
języków. I to za naszych czasów, w tym
stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język
Ducha Prawdy, Parakleta, zatrzymał się
nad postacią prostej, wiejskiej dziewczy-
ny: "Bóg wybrał właśnie to, (. . . ) co nie-
mocne, aby mocnych poniżyć, aby zaw-
stydzić mędrców" (por. 1 Kor 1, 27). Czyż
święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak.
Mogą być i po to. Czasem konieczny jest
taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć czło-
wieka w całej prawdzie. Potrzebny jest,
ażeby odkryć lub odkryć na nowo właś-
ciwą hierarchię wartości. Potrzebny jest
nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż
ta młodziutka córka Kościoła tarnowskie-
go, którą od dzisiaj będziemy zwać błogo-
sławioną, swoim życiem i śmiercią mówi
przede wszystkim do młodych. Do chłop-
ców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet.
Mówi o wielkiej godności kobiety: o go-
dności ludzkiej osoby. O godności ciała,
które wprawdzie na tym świecie podlega
śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode
ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale
nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieś-
miertelności, jaką człowiek ma osiągnąć
w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć
przez Chrystusa. Tak więc święci są po to,
ażeby świadczyć o wielkiej godności czło-
wieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżo-
wanym i zmartwychwstałym "dla nas i dla
naszego zbawienia", to znaczy równocześ-

Św. Jan Paweł II z arcybiskupem Jerzym Ablewiczem
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nie świadczyć o tej godności, jaką czło-
wiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym
powołaniu, jakie człowiek ma w Chrys-
tusie.

Karolina Kózkówna była świadoma
tej godności. Świadoma tego powołania.
Żyła z tą świadomością i dojrzewała
w niej. Z tą świadomością oddała wresz-
cie swoje młode życie, kiedy trzeba było
je oddać, aby obronić swą kobiecą go-
dność. Aby obronić godność polskiej,
chłopskiej dziewczyny. "Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglą-
dają" (por. Mt 5,8). Tak to orędzie ośmiu
błogosławieństw wpisuje się nowymi zgło-
skami w dzieje Kościoła tarnowskiego,
w dzieje tego ludu, który od pokoleń -
i bez względu na historyczne krzywdy
i upokorzenia - przechowywał w sobie
świadomość, że jest świętym Ludem Bo-
żym, ludem odkupionym za cenę krwi Sy-
na Bożego, królewskim kapłaństwem.
Tam, wpośród równinnych lasów, w po-
bliżu miejscowości Wał-Ruda, zdaje się
trwać ta wasza rodaczka, córka ludu,
"gwiazda ludu", i świadczyć o nieznisz-
czalnej przynależności człowieka do Boga
samego. "Człowiek bowiem jest Chrystu-
sowy - a Chrystus Boży" (por. 1 Kor
3, 23).

Liturgia dzisiejszej beatyfikacji, a zwła-
szcza psalm responsoryjny, pozwala nam
niejako odczytać poszczególne momenty
tego świadectwa. Tego męczeństwa. Czyż
to nie ona tak mówi, ona, Karolina? "Za-
chowaj mnie, Boże, bo chronię się u Cie-
bie, mówię Panu: "Tyś jest Panem mo-
im"" (Ps 16, 1-2). Czyż to nie ona mówi
poprzez słowa Psalmisty? W momencie
straszliwego zagrożenia ze strony drugie-
go człowieka, wyposażonego w środki
przemocy, chroni się do Boga. A okrzyk
"Tyś Panem moim" oznacza: nie zapanuje
nade mną brudna przemoc, bo Ty jesteś
źródłem mej mocy - w słabości. Ty, jedyny
Pan mojej duszy i mego ciała, mój
Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej
śmierci. Ty, Bóg mojego serca, z którym
nie rozstaje się moja pamięć i moje su-
mienie. "Zawsze stawiam sobie Pana
przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic
mnie nie zachwieje. Bo serce napomina
mnie nawet nocą" (Ps 16,8.7). Tak Psal-
mista. I tak Karolina w momencie śmier-
telnej próby wiary, czystości i męstwa.
Jakbyśmy szli po śladach ucieczki tej
dziewczyny, opierającej się zbrojnemu
napastnikowi, szukającej ścieżek, na któ-

rych mogłaby pośród tego rodzimego lasu
w pobliżu jej wsi, ocalić życie i godność.
"Ty ścieżkę życia mi ukazujesz" (por. Ps
16, 11). Ścieżka życia. Na tej ścieżce ucie-
czki został zadany ostatni, zabójczy cios.
Karolina nie ocaliła życia doczesnego.
Znalazła śmierć. Oddała to życie, aby zy-
skać życie z Chrystusem w Bogu. WChry-
stusie bowiem, wraz z sakramentem
chrztu, który otrzymała w kościele para-
fialnym w Radłowie, zaczęło się jej nowe
życie. I oto, padając pod ręką napastnika,
Karolina daje ostatnie na tej ziemi świa-
dectwo temu życiu, które jest w niej.
Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć
oznacza nowy początek tego życia, które
jest z Boga, które staje się naszym udzia-
łem przez Chrystusa, za sprawą Jego
śmierci i zmartwychwstania. Ginie więc
Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce po-
zostaje wśród leśnego poszycia. A śmierć
niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szcze-
gólną mocą tę prawdę, którą wypowiada
Psalmista: "Pan jest moim dziedzictwem,
Pan jest moim przeznaczeniem. To On mój
los zabezpiecza" (por. Ps 16, 5). Tak. Ka-
rolina porzucona wśród lasu rudziańskie-
go jest bezpieczna. Jest w rękach Boga,
który jest Bogiem życia. I męczennica wo-
ła wraz z Psalmistą: "Błogosławię Pana".
Dziecko prostych rodziców, dziecko
tej nadwiślańskiej ziemi, "gwiazdo" twoje-
go ludu, dziś Kościół podejmuje to woła-
nie twojej duszy, wołanie bez słów - i na-
zywa ciebie błogosławioną! Chrystus stał
się twoją "mądrością od Boga i spra-
wiedliwością, i uświęceniem, i odkupie-
niem" (1 Kor 1, 30). Stał się twoją mocą.
Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką
objawił w twoim czystym życiu i w twojej
męczeńskiej śmierci.

"Przypatrzmy się, bracia, powołaniu
naszemu!" (1 Kor 1, 26). Tak pisze apostoł
Paweł do Koryntian, a ja dziś te jego
słowa powtarzam do was, tu zgromadzo-
nych. Przybyliście z różnych stron tej ro-
zległej diecezji, która ma swoje centrum
w historycznym mieście Tarnowie. Staje-
cie razem ze mną wobec wymowy tego
młodego dziewczęcego życia Karoliny
Kózkówny i tej męczeńskiej śmierci. Przy-
patrzcie się, drodzy bracia i siostry, po-
wołaniu waszemu. Wy, drodzy bracia
i siostry, do których mówię: robotnicy;
rzemieślnicy reprezentowani tu przez or-
ganizacje cechowe; wy, byli więźniowie
Oświęcimia (stąd, z tarnowskiego więzie-
nia, wyruszył pierwszy transport do oś-
więcimskiego obozu); wy, przedstawiciele

Skalnego Podhala, zrzeszeni w kole jego
przyjaciół; wy, kombatanci, zwłaszcza
ze Szczawy; młodzieży oazowa i członko-
wie ruchu "Światło-Życie"; harcerki i har-
cerze; bracia pielgrzymi z Węgier; bracia
Słowacy i Czesi, przybysze z Moraw; ro-
dacy z Ameryki, którzy w tym doniosłym
momencie stanęliście na ziemi waszego
pochodzenia, w starym kraju; pielgrzymi
z archidiecezji krakowskiej, a także die-
cezji katowickiej, kieleckiej, sandomier-
skiej, radomskiej, przemyskiej i archidie-
cezji w Lubaczowie. Wszyscy, skądkolwiek
przybywacie. Wszyscy, którzy tutaj jesteś-
cie. Przypatrzcie się powołaniu waszemu.

W sposób szczególny pragnę się
zwrócić w dniu beatyfikacji tej córki pol-
skiej wsi z początku naszego stulecia,
do tych, których powołaniem życiowym -
również i dzisiaj, przy końcu tego wieku -
jest życie wiejskie i praca na roli. Do pol-
skich chłopów obecnych tu poprzez ich
delegacje z całego kraju. Jakże to zna-
mienne, że w nauczaniu o królestwie Bo-
żym Chrystus posługiwał się analogią
i obrazami zaczerpniętymi z życia natury
i wyrastającej z niego - poprzez działanie
człowieka - kultury rolniczej. I w ten też
sposób pokazał, jak bardzo Stworzenie
i Odkupienie wyrastają z tego samego
źródła: ze stwórczej i odkupieńczej miłoś-
ci Boga. Jak to, co zostało zawarte
w Stworzeniu, dochodzi - pomimo grzechu
człowieka - do swojej pełni w Odkupieniu.
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który uprawia" -
rolnikiem - mówiły dawniejsze tłumacze-
nia (por. J 15, 1) . "Wy jesteście latoroś-
lami" (por. J 15, 5). "Z królestwem Bożym
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię" (Mk 4,26). Sama śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa, a także
uwarunkowane i kształtowane przez nie
życie wewnętrzne człowieka, życie wiecz-
ne człowieka, znajduje swoją przekony-
wającą ilustrację w świecie natury, w wa-
szym codziennym doświadczeniu. "Jeżeli
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity" (J 12, 24).
W ten sposób ziemia i ten, który ją upra-
wia, jego praca, stają się szczególnym
obrazem Boga i kluczem do zrozumienia
Jego królestwa. I to jest także potwier-
dzeniem pośrednim, ale ogromnie głębo-
kim, godności pracy na roli. Pomyślmy, że
dla zrozumienia Ewangelii, dla zrozumie-
nia, czym jest królestwo Boże i życie
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wieczne, kim jest sam Chrystus, trzeba
znać rolnictwo i pasterstwo. Trzeba wie-
dzieć, co to jest owczarnia i pasterz. Czym
jest ziarno i ziemia uprawna. Kim jest
siewca, jaka jest rola ziemi żyznej, wiatru
i deszczu. To od strony języka i obrazów,
od strony zrozumienia Ewangelii. Ale rol-
nictwo to przecież chleb. Ten chleb, z któ-
rego żyje człowiek. Nie samym chlebem on
żyje, ale przecież żeby człowiek żył, musi
mieć chleb. Dlatego tak bardzo leży nam
na sercu, by tego chleba nie brakowało ni-
komu na naszym globie, a brakuje; leży
nam na sercu, by go nie brakowało w na-
szej Ojczyźnie. Jest to ten sam chleb, który
Chrystus "w dzień przed męką wziął
w swoje święte i czcigodne ręce i dzięki
składając Bogu swojemu wszechmogące-
mu, błogosławił, łamał i rozdawał swoim
uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego
wszyscy - to jest bowiem Ciało moje, które
za was będzie wydane". Człowiek potrze-
buje więc chleba. Zarówno tego, który jest
"owocem ziemi i pracy rąk ludzkich", jak
i tego, który "z nieba zstępuje i życie daje
światu" (J6, 33).

Jako gość i uczestnik II Krajowego
Kongresu Eucharystycznego w Polsce,
przychodzę, by razem z moimi rodakami
modlić się w Tarnowie: "Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj". Nie przy-
bywam jako znawca rolnictwa, nie przy-
noszę w tej dziedzinie żadnych rozwiązań.
Pragnę się znaleźć niejako na śladach
duszpasterstwa polskiej wsi, polskiego
rolnika. Dzielić wasze troski i niepokoje.
Przypomnieć i potwierdzić stosunek Koś-
cioła do was. Wszyscy są zgodni na całym
świecie, że brak chleba, tam gdzie zacho-
dzi, jest skandalem. Wszyscy na naszej
ziemi są zgodni, że nie powinno, nie może
brakować na niej chleba. Równocześnie
wiadomo, że polska wieś współczesna
w wyniku dramatycznych doświadczeń, ja-
kie stały się jej udziałem, przeżywa wie-
loraki kryzys gospodarczy i moralny. Ja-
kżeż łatwo byłoby wymieniać błędy popeł-
nione w przeszłości i te, które wciąż trwa-
ją i świadczą o niedowartościowaniu rol-
nictwa, które stało się terenem nieprze-
myślanych eksperymentów, braku zaufa-
nia, a nawet dyskryminacji. A rolnicy
to przecież nie tylko ci, którzy karmią,
ale także ci, którzy stanowią element sta-
łości i trwania. Jakże tu, w Tarnowie, nie
zacytować wielkiego przywódcy polskiego
ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, sy-
na tej ziemi. Pisał on: "Któż siłę Państwa
i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić?!

Dla mnie odpowiedź narzucała się sama:
Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi
polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie
i życie za każdą skibę ojczystej ziemi,
a cóż dopiero w obronie całości Ojczyzny.
Trzeba jednak nie tylko starać się na chło-
pach tych oprzeć przyszłość, ale ich wier-
ność i przywiązanie do Państwa za wszel-
ką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie,
na zawsze utrzymać i utrwalić" (Moje
wspomnienia). Przytoczone słowa Win-
centego Witosa wyznaczają nie tylko dro-
gę polskim chłopom, ale również tym
wszystkim, którzy są odpowiedzialni
za organizację życia społeczno-gospodar-
czego polskiej wsi. W takim też duchu,
zgodnym z polską tradycją, zostały zawar-
te w ostatnich czasach porozumienia rze-
szowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa
(z dnia 18 i 20 lutego 1981 roku), w któ-
rych rolnicy próbowali znaleźć wspólnie
z władzami rozwiązanie wielu bolesnych
problemów. Wydaje się, że w obecnych
czasach układy te nie tylko nie powinny
być przemilczane, w każdym razie papież
nie może o tym milczeć, nawet gdyby nie
był Polakiem, a tym bardziej papież-Po-
lak. Wydaje się więc, że układy te powinny
znaleźć swoją pełną realizację. Niechże
rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego
zagrożenia i przestanie być skazane tylko
na walkę o przetrwanie. Niech doznaje
wszechstronnej pomocy ze strony pań-
stwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego
znajduje swe źródło w podrzędnym statu-
sie rolnika jako pracownika i jako oby-
watela. Dlatego też model chłopa, lub
chłopa-robotnika pracującego z małym
skutkiem a ponad siły, winien być zastą-
piony modelem wydajnego i niezależnego
producenta, świadomego i umiejącego ko-
rzystać, nie gorzej niż inni, z dóbr kultury,
i zdolnego do jej pomnażania. A teraz już
nie cytat z Witosa, ale z Norwida. "Po-
dnoszenie ludowych natchnień do potęgi
przenikającej i ogarniającej Ludzkość ca-
łą - podnoszenie ludowego do Ludzkości
(. . . ) - winno dokonywać się, zdaniem Nor-
wida - przez wewnętrzny rozwój dojrza-
łości. . . " (Promethidion). Trzeba przyznać,
że Polska, że południowa Polska jest
wciąż żywym źródłem kultury. Pracują
tutaj setki "twórców ludowych". Pragnę
im i wszystkim innym dodać ducha i zwró-
cić w ich pracy uwagę na więź między
kulturą duchową a religią. O głębi tego
powołania myślał Norwid, gdy pisał,
że rolnik "jedną ręką szuka dla nas chle-
ba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa

z nieba" (Cyprian Kamil Norwid, Pismo).
Bardzo dziękuję za te oklaski dla

Norwida. Wiele doznał cierpienia w życiu,
i wygnania. Raduję się, że dzisiaj oklas-
kuje go polski świat rolniczy, na równi
z Wincentym Witosem, za jego mądrość,
za jego wielką, chrześcijańską, ojczystą,
narodową mądrość. Duszpasterstwo rolni-
ków niech idzie i rozwija się w tym właś-
nie kierunku, formując uczestników rolni-
czych wspólnot duszpasterskich i wypra-
cowując coraz głębsze formy życia wew-
nętrznego, które ukazywać będą trud życia
rolniczego jako realizację woli Boga i co-
dziennej powinności człowieka, jako po-
wołanie.

"Przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu". W kontekście tego jubileuszu,
jaki przeżywa Kościół tarnowski, dane mi
jest dzisiaj sprawować tę zbawczą posługę
słowa Bożego i Eucharystii. Poprzez pos-
tać Karoliny, błogosławionej córki tego
Kościoła, przypatrujcie się, bracia i sios-
try, powołaniu waszemu poprzez wszystkie
pokolenia, które Boża Opatrzność zwią-
zała z waszą ziemią nadwiślańską, pod-
karpacką, równinną, podgórską i górzys-
tą. . . z tą piękną ziemią. Z tą trudną zie-
mią. Ziemia ta przyjęła w siebie ewan-
geliczne orędzie ośmiu błogosławieństw
jako światło Bożego przeznaczenia czło-
wieka. Jako światło tego dziedzictwa, któ-
re jest naszym udziałem w Jezusie Chrys-
tusie. "Błogosławieni ubodzy w duchu. . .
błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości. . . błogosławieni miłosier-
ni. . . czystego serca. . . ci, którzy czynią po-
kój. . . ci, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią. . . oni Boga oglądać będą. . .
oni będą nazwani synami Bożymi. . .
do nich należy królestwo niebieskie" (por.
Mt 5, 3-10). "Królewski szczep Piastowy"
(Maria Konopnicka, Rota): synowie i cór-
ki tego szczepu, tu od Wisły do Karpat,
trwajcie przy tym dziedzictwie! Do Was
należy królestwo niebieskie! Trwajcie, jak
trwały pokolenia. Jak święci pustelnicy
nad Dunajcem, jak Stanisław biskup,
który "żyje pod mieczem", jak Karolina,
która w naszym stuleciu dała świadectwo
Trwajcie przy tym świętym dziedzictwie.
Do was należy. . . królestwo niebieskie.
Amen.
Jan Paweł II na koniec nabożeństwa po-
wiedział:

Drodzy bracia i siostry! Wszyscy
pielgrzymi diecezji tarnowskiej i diecezji
sąsiednich, wszyscy wyznawcy Chrystusa,
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synowie i córki zarówno Kościoła łaciń-
skiego, jak też i żyjący wśród nas bracia
Kościoła wschodniego, wszyscy zgroma-
dzeni tutaj rolnicy. Przybyłem na jubile-
usz, a jubileusz to znaczy radować się.
Pan Jezus powiedział: "Przyjdę do was,
ażeby radość wasza była pełna". Jako słu-
ga Chrystusa pragnę, ażeby i radość Koś-
cioła tarnowskiego była pełna i dlatego
z okazji dwusetnej rocznicy istnienia die-
cezji, na prośbę kardynała metropolity
krakowskiego i w imieniu całej prowincji
kościelnej, po uzgodnieniu z odpowie-
dzialnymi dykasteriami Stolicy Apostol-
skiej, przyznaję w dniu dzisiejszym tytuł
arcybiskupa waszemu pasterzowi. Jest to
tytuł złączony z jego osobą jako biskupa
tarnowskiego, po dwudziestu pięciu latach
pasterzowania w tej diecezji, a także dla
podkreślenia szczególnej służby Kościo-
łowi powszechnemu, zwłaszcza na polu
misji - wielu kapłanów i wiele sióstr za-
konnych z tej diecezji pracuje na misjach,
imię Kościoła tarnowskiego jest na mi-
sjach dobrze znane - oraz w uznaniu słu-
żby, jaką wasz biskup, biskup tarnowski,
arcybiskup Jerzy Ablewicz spełniał wielo-
krotnie wobec Stolicy Apostolskiej.
Szczęść Boże!

Nieszpory Eucharystyczne
Po południu o godzinie 14.45, na Pla-

cu Katedralnym w Tarnowie św. Jan Pa-
weł II spotkał się z duchownymi. A na-
stępnie celebrował uroczyste Nieszpory
o Najświętszym Sakramencie. Homilia
wygłoszona do duchowieństwa podczas
nieszporów była ostatnim przemówieniem
papieża w Tarnowie.

Homilia wygłoszona przez Papieża
podczas Nieszporów Eucharystycznych
w Tarnowie
Tarnów, 10 czerwca 1987

"Czyńcie to. . . na moją pamiątkę" (1 Kor
11, 24).

Zatrzymujemy się przy tych Pawło-
wych słowach z lekcji dzisiejszych niesz-
porów. Chrystus mówi w Wieczerniku:
"To jest Ciało moje za was [wydane]. Czy-
ńcie to na moją pamiątkę!. . . Ten kielich
jest Nowym Przymierzem we krwi mojej.
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją
pamiątkę!" (1 Kor 11, 24-25). Tak mówi
Chrystus do apostołów w przeddzień swo-
jej męki i śmierci na krzyżu. W przeddzień
ofiary. Wskazuje na chleb i wino jako znak
Ciała i Krwi swojej krzyżowej ofiary. Us-

tanawia Eucharystię. W Eucharystii wy-
raża się miłość, którą "do końca nas umi-
łował" (por. J 13, 1) .

Mówi do apostołów. Paweł nie był
wówczas jednym z nich, a jednak pisze:
"Otrzymałem od Pana to, co wam prze-
kazałem" (1 Kor 11, 23). Wtedy nie był
jednym z apostołów, ale stał się później:
z prześladowcy - apostołem. Stał się nim
z woli Chrystusa zmartwychwstałego, któ-
ry go powołał u bram Damaszku. Chrys-
tus mówi te słowa również do Pawła.
I mówi do wszystkich, których w ciągu
wieków i pokoleń powołuje do tej samej
zbawczej posługi Eucharystii. Eucharystia
jest Jego Ofiarą daną Kościołowi. Mówi
więc Chrystus do kapłanów, kapłan bo-
wiem jest tym, który składa Ofiarę. Jest
szafarzem Eucharystii. Chrystus mówi
do szafarzy eucharystycznej swojej Ofia-
ry. Mówi do wszystkich i wszędzie. Mówi
do nas tutaj zgromadzonych. Do wszys-
tkich naszych braci w kapłaństwie na zie-
mi polskiej - i na misjach - i na całej zie-
mi. Wszędzie i do wszystkich. Pragniemy
rozważyć sprawę powołania kapłańskie-
go, które ma charakter uniwersalny, jak
to szczególnie uwydatnił ostatni Sobór.

"To czyńcie". Chrystus Pan nie mówi
tylko: "głoście", "opowiadajcie" - mówi:
"czyńcie". I to jest słowo decydujące. Ka-
płaństwo jest sakramentem Czynu. Jest
sakramentem Chrystusowego, zbawczego,
odkupieńczego Czynu, który w wieczer-
niku został oddany w ręce apostołów.
A poprzez dziedzictwo apostolskie, po-
przez sukcesję, która trwa w apostolskim
Kościele, Czyn ten został oddany w nasze
kapłańskie ręce. Mamy przeto spełniać
Czyn Chrystusa - na Jego pamiątkę. Po-
przez to, co czynimy w eucharystycznej
posłudze chleba i wina, ta "pamiątka"
staje się uobecnieniem własnego Czynu
Chrystusa: Jego śmierci i zmartwychwsta-
nia. Całej Jego paschalnej tajemnicy,
z której bez przerwy rodzi się Kościół:
Ciało Chrystusa. Rodzi się, żyje, wzrasta.

Jesteśmy więc szafarzami tajemnicy
największej i najświętszej. Powołani po-
przez sakrament kapłaństwa do szczegól-
nej służby całemu Ludowi Bożemu w Koś-
ciele, działamy in persona Christi. Dzia-
łamy - a więc i żyjemy. Każdy chrześci-
janin jest alter Christus przede wszystkim
z racji chrztu, który "zanurza w życiodaj-
nej śmierci Chrystusa". A cóż powiedzieć

o kapłanie, który tę życiodajną śmierć
co dzień sprawuje, działając in persona
Christi. Bracia! Pomyślcie, na cośmy się
odważyli w dniu naszych święceń! Po-
myślcie, czegośmy dostąpili! Pomyślcie,
co nam Pan uczynił - i stale czyni! Jak
dobry jest Pan! Jesteśmy szafarzami Jego
śmierci i zmartwychwstania. Jesteśmy sza-
farzami wielkiego oczekiwania Kościoła,
który żyje wiarą i nadzieją ostatecznego
przyjścia. W ostatecznym przyjściu Pana
wypełni się przeznaczenie całego stwo-
rzenia. "Oczekujemy Twego przyjścia
w chwale".

Zanim to nastąpi poprzez nasze
kapłańskie ręce, On, Odkupiciel świata,
codziennie oddaje Ojcu w Eucharystii
wszystko, co stworzone. Jest wszakże Zba-
wicielem świata. Oddaje - w szczególności
wszystkich: jest Odkupicielem człowieka.
On "wszystko we wszystkich dopełnia"
(por. Ef 1, 11). W tej postaci trwa Jego
Czyn. My zaś jesteśmy "szafarzami tajem-
nic Bożych" (por. 1 Kor 4, 1 ) , szafarzami
tego Czynu na służbie Kościoła. Na służ-
bie Ludu Bożego. Na służbie naszych bra-
ci i sióstr. My - "z ludzi wzięci, dla ludzi
postanowieni" (por. Hbr 5, 1) . "Cóż oddam
Panu za wszystko, co mi uczynił?" (por.
Ps 116, 12). W dzisiejszym uroczystym
dniu, kiedy Kościół tarnowski gromadzi
się przy postaci córki tego ludu, wynie-
sionej do chwały błogosławionych - niech
mi będzie wolno wywołać w pamięci oso-
bę tego kapłana, którego znałem w póź-
nych już latach jego życia: ksiądz prałat
Władysław Mendrala. Poznałem go jako
proboszcza w Szczepanowie, gdy rozpo-
czynaliśmy w tym miejscu urodzin św.
Stanisława jubileusz dziewięćsetlecia jego
pasterzowania na stolicy krakowskiej.
Na początku pierwszej wojny światowej
ten sam kapłan był proboszczem parafii,
do której należała Karolina Kózkówna,
i na terenie której oddała swe życie
na świadectwo Chrystusowi. To zapewne
ten kapłan dawał jej Chrystusa w Eu-
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charystii. To zapewne z jego ust słyszała
o tej miłości, którą Zbawiciel umiłował
"aż do końca" tych, którzy byli na świecie.
I jej było dane znaleźć swoją męczeńską
"cząstkę" w tej miłości "aż do końca".

Kapłan - szafarz Eucharystii. Myślę
o wszystkich was, tu na ziemi nadwi-
ślańskiej i podkarpackiej, i o wszystkich
kapłanach diecezjalnych i zakonnych
na całej polskiej ziemi. O duszpasterzach,
o proboszczach i wikariuszach, o wszys-
tkich, którzy przez swą posługę kształtują
życie eucharystyczne swoich wspólnot
i parafii, a w tych parafiach poszcze-
gólnych rodzin. Jakże wielkim wydarze-
niem dla każdej rodziny i równocześnie
dla całej parafii jest pierwsza Komunia
św. dzieci. Śp. ksiądz Mendrala opowia-
dał mi o tradycji wczesnych Komunii
dzieci w wieku przedszkolnym w jego pa-
rafii, tak jak to zalecał święty papież Pius
X. I mówił jeszcze o licznych powołaniach
kapłańskich i zakonnych, które stąd brały
swój początek. Eucharystia nie tylko
świadczy o Tym, który nas "umiłował
aż do końca". Eucharystia do takiej miło-
ści wychowuje. "Trzeba duszę dać" - jak
zwykł był powtarzać Konstanty Michalski,
wielki profesor Wszechnicy Jagiellońskiej,
wielki znawca duszy ludzkiej i wielki ka-
płan. "Trzeba duszę dać", bo "jaką odpła-
tę da człowiek za duszę swoją?" (por.Mk
8, 37 ). U źródeł powołania kapłańskiego
czy zakonnego znajduje się zawsze ten
wielki poryw młodej duszy, w której od-
zywa się głos ukrytego Mistrza. I rodzi się
potrzeba, wręcz wewnętrzny imperatyw,
ażeby tę duszę "dać", skoro On sam
za każdą duszę ludzką zapłacił cenę naj-

wyższej miłości: "aż do końca".

Drodzy moi bracia! Całe nasze
kapłaństwo od pierwszych do os-
tatnich chwil życia jest poczęte
z tej miłości. Z niej się rodzi
i z niej rośnie. Nie dopuśćcie ni-
gdy do tego, aby ta miłość obu-
marła. Podtrzymujcie ją wszys-
tkimi siłami, gdy zdaje się przy-
gasać. Służcie! Służba jest zasad-
niczym wyrazem tej miłości, którą
Chrystus nas umiłował. Jego wła-
sna służba: "Nie przyszedłem, aby
mi służono, ale żebym służył"
(por. Mk 10,45). I nasza służba
wraz z Nim. W Jego imieniu. In
persona Christi. "Oddani przez
Boga na służbę Ludowi Bożemu,

staliśmy się jego własnością. Wszystkie
nasze siły duszy i ciała muszą służyć Lu-
dowi, który ma prawo do naszego życia,
do naszych oczu i warg kapłańskich,
do naszych dłoni ofiarniczych i nóg apos-
tolskich. Trzeba więc wyniszczać je, odda-
jąc się nieustannej pracy, gdy jeszcze
dzień jest. . . Biskup Lisowski padł, udzie-
lając święceń kapłańskich w katedrze tar-
nowskiej. Jak wielkie wrażenie taka
śmierć wywarła na młodych kapłanach!"
(kard. Stefan Wyszyński, List do moich
kapłanów). Ludzie czekają wszędzie
na kapłańskie świadectwo tej służby. Nie
tylko na obszarach - wciąż jeszcze roz-
ległych - parafii wiejskich, rolniczych. Ale
na tych - coraz liczniejszych - obszarach
polskich miast, osiedli pracowniczych,
skupisk inteligenckich, wszędzie. Przycho-
dzą do was, polskich kapłanów, zakon-
ników i zakonnic, ludzie, wielu ludzi, nie-
którzy z bardzo daleka. Przychodzą jakby
z innego, aniżeli ten, z którym spotykacie
się na co dzień, świata; ze świata, który
zdaje się żyć bez Boga; przychodzą tacy,
którzy dawno opuścili Dom Ojca. Być mo-
że, że ich pojęcia o Bogu, o wierze, o Koś-
ciele, o kapłanach i o zakonach nie zaw-
sze są dojrzałe; być może, że sami nawet
nie zawsze potrafią jasno powiedzieć, dla-
czego przyszli. Przychodzą do was ludzie
udręczeni, poniżeni, zagrożeni w swoim
człowieczeństwie. Szukają świadków
Przemienienia. Niech ich znajdują w was.
Niech nigdy ten, kto szuka świadka Prze-
mienienia, nie trafi na nieufność czy obo-
jętność. Lepiej zaufać temu, kto może
na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić
jednego, kto owej ufności jest spragniony
i głodny.

Postawa taka odpowiada tradycjom
polskiego kapłana i polskiego duszpas-
terstwa na ojczystej ziemi, czy też pośród
zesłańców syberyjskich w czasach naro-
dowej niewoli. W więzieniach i obozach
koncentracyjnych w okresie ostatniej oku-
pacji. Kapłan, który dzielił losy swego na-
rodu. Kapłan, który był bliski wszystkich
jego doświadczeń. I stale bliski pozostaje.
Iluż tutaj trzeba by przypomnieć, wymie-
nić po imieniu? Aż do którego?. . . Aż chy-
ba do tego księdza Jerzego z warsza-
wskiej parafii św. Stanisława Kostki. By-
łoby prawdziwym dramatem, gdyby sy-
tuacja bytowa księży, wolność od wielu
codziennych udręk, z którymi muszą bo-
rykać się często świeccy, stworzyły pomię-
dzy duchowieństwem i wiernymi jakąś
obcość. Jesteście z ludu i dla ludu. Pa-
miętajcie, że występujecie w imieniu Koś-
cioła, który dziś w szczególny sposób wy-
raża swą "opcję preferencjalną" na rzecz
ubogich. Wiem, jak wiele wspaniałych
dzieł dokonali i dokonują w tym zakresie
kapłani, zakonnicy i zakonnice. Trzeba iść
w tym kierunku jeszcze dalej. Wszystko,
co uczynicie dla słabych, prześladowa-
nych, biednych, jest wspaniałym kapita-
łem Kościoła w Polsce. Nowe czasy, nowe
warunki domagają się nowych form tej
służby. Wiem, że w Polsce rodzą się nowe
inicjatywy pracy duszpasterskiej, nowe
formy pracy społecznej. I dobrze, że tak
jest. Wreszcie - na misjach. Mówię
to w diecezji, która ma w tej dziedzinie
szczególny dorobek. Mówię to w poczuciu
tej wielkiej odpowiedzialności, jaką bis-
kup Rzymu i Stolica Apostolska mają
za całą działalność misyjną Kościoła.
Dziękuję za polskich misjonarzy i misjo-
narki. I proszę o nich. "Żniwo wielkie,
robotników mało" (por. Mt 9, 37). Słowa
Pana naszego.

Wracamy do wieczernika. To miejsce
narodzin naszego kapłaństwa. Ogarniamy
pamięcią i sercem tę "noc", kiedy Pan
Jezus "został wydany". I te słowa, którymi
ustanowił Eucharystię. I te słowa, poprzez
które nas uczynił jej sługami.

"Cóż oddam Panu za wszystko?"
"Cóż oddam Panu za wszystko, co mi
uczynił?"

opr. R.L.
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Szkaplerz Karmelitański św. Jana Pawła II
Karol Wojtyła otrzymał brązowy płó-

cienny szkaplerz karmelitański z rąk pra-
wdopodobnie o. Sylwestra Gleczmana
(1883-1961 ) karmelity bosego w Wadowi-
cach w karmelitańskim kościele „Na Gór-
ce" pw. Św. Józefa, założonym przez św.
Rafała Kalinowskiego. Było to albo
w dniu pierwszej Komunii św., w 1930 r.,
kiedy miał wówczas 8 lat (M. Maliński,
A.R. Gajczak) lub później , mając ok. 10
lat. Są różne dokumenty co do roku przy-
jęcia. „ Ja też zapisałem się do szkaplerza
mając chyba 10 lat i do dzisiaj ten szka-
plerz noszę. Do karmelitów chodziło się
także do spowiedzi. Tak więc zarówno koś-
ciół parafialny, jak i klasztor na Górce
kształtował moją pobożność maryjną jako
chłopca, a później młodzieńca i gimna-
zjalisty, aż do egzaminu dojrzałości" - za-
pisał te słowa Papież w swej książce Dar
i Tajemnica w 1996 r. Karol przyjął szka-
plerz świadomie jako jedyny z grupy dzie-
ci pierwszo-komunijnych.

Mogło to być, jak przypuszczają nie-
którzy (J. Krawczyk), 25 lub 29 maja
1930 roku.

Nigdy też sam nie zaprzestał noszenia
szkaplerza Karmelu.

Nie wstydził się On - jako młody chło-
pak - nosić ten znak pobożności katolic-
kiej wobec rówieśników nawet na lek-
cjach gimnastyki (wychowania fizyczne-
go). Istnieją świadectwa pisemne jego
przyjaciół. Karol Wojtyła jak inni sypiał
na pryczy (. . . ) , machał kilofem, woził ta-
czki. Starał się zawsze wypracować trudną
normę. (. . . ) A jednak było coś, co go wy-
różniało w tłumie opalonych na brąz
młodzieńców.
Na szyi miał zawieszony szkaplerz. Dla
kilku kolegów z Wadowic nie stanowiło
to niespodzianki; już wcześniej zauważyli
na gimnastyce, że Karol nosi szkaplerz.
(. . . ) Nosił więc Karol szkaplerz od ósmego
roku życia (od dnia pierwszej Komunii
świętej) . Zbigniew Siłkowski powiedział:
„ Zapisał się tam jako jedyny z nas, z we-
wnętrznej potrzeby, szukając prawdy o ży-
ciu".

Młody Karol Wojtyła należał do ów-
czesnego Bractwa Szkaplerznego, które
prowadzili wadowiccy karmelici bosi (S.
Praśkiewicz).
Nie wiemy, z jakiego powodu nazwisko
Karola Wojtyły nie zostało wpisane
do księgi Bractwa. Pod rokiem 1926 znaj-

duje się dwóch innych Wojtyłów: Józef
i Tadeusz, nie są oni jednak wspominani
przez biografów papieża jako członkowie
jego rodziny. Fakt przyjęcia szkaplerza
Karmelu święty Jan Paweł II potwierdził
kilkakrotnie — po raz pierwszy 23 lis-
topada 1958 roku, jeszcze jako biskup
krakowski.

Młody Karol nie opuścił popołu-
dniowych nabożeństw uroczystej dorocz-
nej wadowickiej nowenny szkaplerznej
w gorącym wakacyjnym lipcu mimo tru-
dności w opuszczeniu kolegów i wyjścia
z fal rzeki Skawy, jak to powiedział pod-
czas odwiedzin klasztoru po konsekracji
biskupiej . Cieszę się, że mogę podzielić się
z wami moim nabożeństwem do Matki
Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz, który przy-
jąłem z rąk Ojca Sylwestra w dniu mojej
pierwszej Komunii św. , noszę zawsze,
a chociaż mieszkałem w cieniu kościoła
parafialnego, wasz kościół na Górce jest
mi zawsze bardzo drogi. Wśród nabożeń-
stw, które urzekały mą dziecięcą duszę,
najgorliwiej korzystałem z nowenny przed
uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel.

Był to czas wakacji, miesiąc lipiec. Daw-
niej nie wyjeżdżało się na wczasy, jak obe-
cnie. Wakacje spędzałem w Wadowicach,
więc nigdy do czasu mojego wyjazdu
z Wadowic nie opuszczałem popołudnio-
wych nabożeństw w czasie nowenny. Cza-
sem trudno się było oderwać od kolegów,
wyjść z orzeźwiających fał kochanej Ska-
wy, ale melodyjny głos karmelitańskich
dzwonów był taki mocny, taki przenikający
do głębi duszy, więc szedłem. Tak, tak,
mieszkałem obok kościoła parafialnego,
ale - wzrastałem w kościele św. Józefa —
wyznawał szczerze potem po latach bp
Wojtyła. Nabożeństwo nowenny składało
się z wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu, śpiewania litanii loretańskiej z an-
tyfoną Maryjną Pod Twoją obronę, kaza-
nia, modlitwy nowenny i kończącego
całość błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem.

Podczas wizyty papieskiej w Wado-
wicach w 1999 r. wypowiedział się pu-
blicznie o swoim ukochanym wadowickim
Karmelu „Na Górce": „ Jak od młodzień-
czych lat wędruję w duchu do tego miejsca



szczególnego kultu Matki Bożej Szkaple-
rznej, które wywierało tak wielki wpływ
na duchowość Ziemi Wadowickiej. Sam
wyniosłem z tego miejsca wiele łask,
za które dziś dziękuję Bogu. A szkaplerz
do dzisiaj noszę, tak jak go przyjąłem
u karmelitów na Górce, mając kilkanaście
lat".

Słowa te zostały wyryte na marmu-
rowej tablicy umieszczonej w karmelitań-
skim kościele - sanktuarium św. Józefa
w Wadowicach przy ołtarzu Matki Bożej
Szkaplerznej . Poniżej tablicy, w specjal-
nym ozdobnym relikwiarzu, podczas mo-
jego wadowickiego przeorstwa, złożono
szkaplerz papieski - jeden z kilku - no-
szony przez świętego.

W dniu 17 lipca 1988 r., w telegramie
do uczestników uroczystości koronacji
obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Czer-
nej , po raz pierwszy jako papież wyznał,
że swój „pierwszy szkaplerz" otrzymał
u karmelitów „na Górce" w Wadowicach
i pozostał mu wierny.

Święty Jan Paweł II pozostał wspa-
niałym promotorem duchowości maryjnej
Karmelu przez szkaplerz. Nie zdjął tej
brązowej szaty Maryi, gdy otrzymał czar-
ną sutannę kapłańską, gdy otrzymał fio-
letowe szaty biskupie, czerwone kardy-
nalskie i białe papieskie. Ta brązowa ka-
rmelitańska szata pozostała i była nie-
mym świadkiem wszystkich ważnych
chwil życia Świętego Jana Pawła II.

Istnieje kilka zdjęć fotograficznych

Papieża ze szkaplerzem karmelitańskim
na szyi, wystającym zza koszuli. Karol
Wojtyła nosił szkaplerz jako junak
na obozie Legii Akademickiej w Ożomli
koło Sądowej Wiszni (1 939), jako kapłan
podczas wakacji w Złocieniu nad Drawą
w 1955 roku, podczas wycieczki pieszej
jako metropolita krakowski i jako Papież
po zamachu na jego życie, kiedy przeby-
wał w rzymskiej klinice Gemelli (1 981 ).
Noszone przez niego szkaplerze są wys-
tawione z pietyzmem po dziś dzień w nie-
których kościołach i muzeach. Nie nosił
medalika szkaplerznego, ale szkaplerz
z materiału, jak to wielokrotnie potwier-
dzał publicznie jego długoletni sekretarz,
ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita
krakowski.

W zamachu majowym na Papieża
w 1981 r. kula Mehmeta Ali Agcy praw-
dopodobnie mogła otrzeć się o kawałek
brązowego płótna szkaplerza karmeli-
tańskiego. Tak głosiła „wieść gminna"
w Karmelu nigdzie nie udokumentowana.
Ale jak to było naprawdę? Czy ktoś może
to sprawdzić? Wokół tego wydarzenia jest
bardzo wiele cudownego zbiegu okoli-
czności, znaków, do których nie powin-
niśmy przykładać znaczenia, a które moż-
na w sposób nadprzyrodzony odczytywać.
A zawdzięczanie ocalenia Świętego Jana
Pawła II Matce Bożej Fatimskiej , która
ubrana była w szaty karmelitańskie, czyż
nie jest dowodem idącym w tym kie-
runku?

Po pierwszym przerażeniu zamachem
i jęku wiernych zebranych na Placu św.
Piotra ludzie modlili się gorąco i długo
przy pustym tronie Ojca Świętego w Jego
intencji wpatrzeni w przywieziony przez
Polaków obraz Matki Bożej Często-
chowskiej oparty o fotel. „Wiatr powiał
i przewrócił obraz i wszyscy mogliśmy
przeczytać, co było napisane na odwrocie:
„Matko Boska, opiekuj się Ojcem Świę-
tym, broń go od złego! " - takie słowa za-
pisała uczestniczka tego wydarzenia (A.
Frossard). Jakże słowa te stały się modli-
twą całego tam (i nie tylko tam) zgroma-
dzonego Kościoła.

Jan Paweł II przebywający po raz dru-
gi w związku z cytomegalowirusem
w klinice Gemelli uzyskał poprawę zdro-
wia między 15 a 16 lipca. „Między 15
a 16 lipca nastąpiło wreszcie rozpogo-
dzenie, gorączka opuściła chorego, a wi-
rus - jak się zdaje - razem z nią". Czyż 16
lipca nie jest świętem noszących szka-
plerz Karmelu? Czyż w noc wigilijną z 15
na 16 lipca nie modlą się wszyscy no-
szący szkaplerz?

Oby postawa i słowa nauczania św.
Jana Pawła II o szkaplerzu i Matce
dotarły do naszych serc, umysłów i od-
nowiły naszą duchowość szkaplerzną oraz
płynącą zeń apostolską żarliwość o zba-
wienie.

Włodzimierz Tochmański OCD
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Litania do Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was po-
krzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie
dla dusz waszych (Mt 11, 28-29) .

Jezus ciągle zapewnia nas o swojej
wielkiej miłości. Mówi o tym na kartach
Pisma Świętego, podczas wielu objawień,
na Eucharystii i poprzez innych ludzi.
Jeśli Mu naprawdę wierzymy, nigdy nie
powinniśmy się czuć osamotnieni i nieko-
chani. Jak sam powiedział, Jego miłość
nigdy od nas nie odstąpi.

Czerwiec od dawna nazywany jest
miesiącem Jezusa. Wtedy to oddajemy

cześć Jego Boskiemu sercu i dziękujemy
za wszystko, czego dokonał dla zbawienia
świata. Wyrazem czci jest śpiewana w ko-
ściołach Litania do Najświętszego Serca
Jezusa.

Prośba i dziękczynienie
Litania do Serca Pana Jezusa ma już

prawie 300 lat. Modlitwę ułożyła wizytka
s. Joanna Magdalena Joly. Kiedy w latach
20 XVIII w. w Marsylii wybuchła epide-
mia, miejscowy biskup zadecydował o u-
roczystym poświęceniu swojej diecezji
sercu Jezusa i wieczystych obchodach
święta ku Jego czci. Prosił wiernych,
by w swoich modlitwach błagali Boga
o odwrócenie zarazy. Zarządził też poku-
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tne procesje i odmawianie nowenny
do NSPJ. Wierni modlili się także sło-
wami litanii, ułożonej przez zakonnicę,
i codziennie ponawiali akt oddania Jezu-
sowi. Szturmowanie nieba przyniosło
skutek, bo epidemia szybko ustąpiła. Mie-
szkańcy Marsylii dziękowali Bogu za ura-
towanie życia, codziennie odmawiając Li-
tanię do Serca Pana Jezusa. Modlitwa
ta została zaaprobowana przez Kongre-
gację ds. Kultu Bożego dopiero w 1899 r.
W międzyczasie dodano do niej jeszcze
kilka wezwań. Dziś jest ona znana na ca-
łym świecie.

Uczcić miłość
Litania do Serca Pana Jezusa składa

się z 33 wezwań. Mają one upamiętniać
liczbę lat, które Chrystus spędził na zie-
mi. Jeśli wczytamy się w jej treść, dos-
trzeżemy, że każdy z tytułów serca Jezusa
ma swoje odniesienie w Piśmie Świętym.
Niektóre są dosłownymi cytatami, inne
tylko do nich nawiązują. Wszystkie są po-
przedzone zwrotem „Serce Jezusa”. Jego
powtarzanie jest naszym wołaniem do Te-
go, który do końca nas umiłował. Wez-
wanie kończymy wyrażeniem „zmiłuj się
nad nami”. Wypowiadając te słowa, pro-
simy o miłosierdzie i łaski, nie tylko dla
nas samych, ale dla wszystkich należą-
cych do Kościoła.

Nabożeństwo czerwcowe składa się
z adoracji Najświętszego Sakramentu
i Litanii do NSPJ. Sens tej modlitwy pię-
knie i prawdziwie oddają słowa św. Jana

Ewangelisty: „Będą patrzeć na Tego, któ-
rego przebodli” (J 19,37). Wpatrywanie
się w umęczone ciało Jezusa stało się pra-
wdziwym początkiem kultu Jego serca.
Dziś, patrząc na białą Hostię, wierzymy,
że pod jej postacią ukryty jest uwielbiony
Chrystus. Nabożeństwo czerwcowe to nic
innego, jak przychodzenie do Jezusa i u-
czenie się Jego miłości. To ona jest tym
słodkim i lekkim ciężarem, który codzien-
nie na nasze ramiona wkłada Zbawiciel.
On prosi o przestrzeganie tylko jednego -
przykazania miłości. Każdy, kto podejmie
się jego realizacji, zostanie umocniony
łaską.

Głębia i ogień
Kiedy zagłębimy się w litanijne wez-

wania, spostrzeżemy, że mają one swój
logiczny układ. Pierwsze siedem tytułów
odzwierciedla relacje Jezusa z Ojcem
i Duchem Świętym. Tu objawia się cała
Trójca Święta. Jezus jest Synem Boga,
a Jego serce świątynią i domem Najwyż-
szego. To On wypełnił Boży plan zbawie-
nia (mówi o tym Słowo Boże). Kolejne
osiem wezwań dotyczy przymiotów serca
Jezusa. W litanii nazywane jest ono ogni-
skiem miłości, skarbnicą, głębiną i miesz-
kaniem Boga. Z nim związane są takie
cnoty, jak miłość, sprawiedliwość, do-
broć, mądrość i umiejętność. Ostatni zbiór
tytułów obrazuje stosunek Jezusa do lu-
dzi. W tej grupie dominują wezwania od-
noszące się do Jego męki. Chrystus po-
kazany jest tu jako Dawca wszelkich łask.

Boski Mistrz udziela swoim czcicielom
pokoju, jest ich tęsknotą, radością i po-
ciechą.

Cichy i pokorny
W czerwcu modlimy się do Jezusa,

by przemienił nasze serca na wzór swego.
Oddawanie czci Chrystusowi nie może
ograniczać się tylko do powtarzania (cza-
sami bezmyślnego) litanijnych wezwań.
Podczas objawień Jezus niejednokrotnie
prosił wizjonerów o to, by mówili o Jego
wielkiej miłości, jaką żywi do ludzi. Czę-
sto też skarżył się na tych, którzy traktują
Go z obojętnością i nie korzystają z Jego
darów oraz zaleceń. Jezus nie oczekuje
od nas zbyt wiele. On prosi o wiarę, zau-
fanie i miłość. Chce, byśmy z Jego pomo-
cą zmieniali swoje życie na lepsze; abyś-
my kierowali się prawem miłości, poddali
się Jego woli i starali się nie grzeszyć.
Kult NSPJ ma też wymiar ekspiacyjny.
Jezus wielokrotnie prosił o pokutę i prak-
tyki wynagradzające za własne i cudze
grzechy. Sam podawał sposoby zadośću-
czynienia za wszelkie niewierności.
To wołanie, by odpowiadać miłością
na miłość, jest ciągle aktualne; co więcej
jest ono skierowane do nas wszystkich.
Nie bądźmy bierni. . .

AGNIESZKAWAWRYNIUK
Echo Katolickie 22/2011

Gdy patrzymy na dzieje Polski, widać
jak przedziwnie działa w nich Boża Opa-
trzność. I choć nasz naród złożył niewyo-
brażalną ofiarę krwi i cierpienia to jednak
przetrwał i rozwija się.

Czy nie należy widzieć w tym przeja-
wu szczególnej opieki Matki Bożej?

Za jeden z takich znaków, troski Ma-
ryi o nasz naród trzeba uznać jej objawie-
nia w Gietrzwałdzie koło Olsztyna znane
daleko poza granicami kraju. Jako jedne
z nielicznych w świecie zostały one uzna-
ne przez Kościół za autentyczne. Zna-
cząco wpłynęły one na przemianę postaw
moralno-duchowych polskiej ludności za-
mieszkującej na pograniczu Warmii i Ma-
zur stanowiących w czasach zaborów tzw.
Prusy Wschodnie i należących do zaboru
Niemieckiego. Ożywiła się gorliwość re-

ligijna, upowszechnił się zwyczaj modli-
twy różańcowej w rodzinach, Na połu-
dniowej Warmii różaniec był odmawiany
prawie we wszystkich domach, podobnie
też w wielu parafiach diecezji chełmiń-
skiej , poznańskiej i wrocławskiej". W sa-
mej wsi nad rzeką Giłwą parafianie od-
mawiali w kościele trzy razy dziennie ró-
żaniec: rano, w południe i wieczorem.
Poza tym miały miejsce liczne nawróce-
nia i konwersje oraz częste przystępowa-
nie do sakramentów świętych. Znacząco
też zmalała plaga alkoholizmu oraz in-
nych plag społecznych.

Objawienia Matki Bożej uznano jako
przebudzenie świadomości narodowej
miejscowych Warmiaków i odrodzenie się
ich poczucia jedności z Polakami z innych
dzielnic. "Skoro Przenajświętsza Panien-
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ka przemówiła do dzieci warmińskich
po polsku to grzechem jest jeśli ktokol-
wiek języka ojczystego jako daru Bożego
się wyrzeka! " Argumentem tym posługi-
wali się działacze narodowi z południo-
wej Warmii, kiedy w 1885 roku podej-
mowano akcję petycyjną i organizowali
wiece w sprawie przywrócenia języka
polskiego w szkołach ludowych, potem
powtarzano wiele razy w "Gazecie Ol-
sztyńskiej" i przed wyborami do parla-
mentu pruskiego, kiedy zabiegano o głosy
dla polskiego kandydata.

A wszystko zaczęło się dnia 27 czerw-
ca 1877 roku. Tego dnia trzynastoletnia
córka młynarza z pobliskich Woryt, Jus-
tyna Szafryńska po długim przygoto-
waniu, wreszcie pomyślnie zdała przed
miejscowym proboszczem ks. Augusty-
nem Weichselem egzamin dopuszczający
ją do pierwszej Komunii św. Gdy wyszła
z plebanii i wraz z matką miała udać się
w drogę powrotną do domu, rozległy się
dwony na Anioł Pański. Dziewczyna

zwracając się twarzą ku kościołowi za-
częła się modlić. Wtedy na klonie obok
plebanii zobaczyła niezwykłą jasność
a w niej biało ubraną postać z długimi
włosami opadającymi na ramiona, siedzą-
cą na złocistym tronie, udekorowanym
perłami. Po chwili zauważyła jasny blask
zstępujący z nieba i anioła ze złotymi
skrzydłami w białej szacie przetykanej
złotem i białym wieńcem na głowie. Anioł
złożył niski ukłon postaci siedzącej
na tronie. Gdy Justyna odmówiła Zdrowaś
Mario postać wstała z tronu i wraz
z aniołem uniosła się ku niebu. Dziew-
czyna natychmiast wróciła do proboszcza
i wszystko mu opowiedziała. Ten kazał jej
nazajutrz przyjść w to samo miejsce.
Spełniła polecenie, ale w międzyczasie
wszystko opowiedziała swoim koleżan-
kom, z którymi następnego dnia odma-
wiała różaniec. Gdy zadzwoniono na A-
nioł Pański drzewo klonu znowu zostało
oświetlone i powstał wokół niego złocisty
krąg, a w jego tle pojawił się złoty tron

wysadzany perłami, do ktorego dwaj
aniołowie przyprowadzili Najświętszą
Dziewicę. Gdy usiadła, dwaj inni anio-
łowie przynieśli Dziecię Jezus trzymające
w lewym ręku kulę ziemską. Posadzili je
na lewym kolanie Maryi. Jeszcze inni
aniołowie unosili błyszczącą koronę nad
głową Maryi. Kolejny anioł przyniósł
berło i trzymał je w prawej ręce nad ko-
roną. Nad wszystkimi pojawił się jeszcze
jeden anioł, który wskazywał na wielki
krzyż w pozycji poziomej , lecz bez wi-
zerunku Chrystusa ukrzyżowanego. Całe
to widzenie trwało około pół godziny.
Następnego dnia w uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła widzenie po-
wtórzyło się. Dnia 30 czerwca Matka Bo-
ska objawiła się sama siedząca na tronie.
Odtąd w takiej postaci ukazywałą się
w kolejnych wizjach. Na odnotowanie za-
sługuje fakt, że tego dnia po raz pierwszy
Maryję widziałą Barbara Samulowska,
12-letnia kuzynka Szafryńskiej także po-
chodząca z niedalekich Woryt.

Nazajutrz 1 lipca podczas widzenia
Maryi, Justyna zapytała o imię i otrzy-
mała odpowiedź: “Jestem Najświętsza
Maryja Panna Niepokalanie Poczęta”.

Tego dnia Barbara nic nie widziała,
co bardzo przeżyła i z tego powodu pła-
kała. Jednak w nocy objawiła się jej Ma-
ryja i zapytana o imię odpowiedziała: “Je-
stem Maryja Niepokalane Poczęcie”. Od-
tąd Justyna Szafryńska i Barbara Samu-
lowska codziennie razem miały objawie-
nia Matki Bożej podczas wieczornego na-
bożeństwa różańcowego. Nieco później
zjawienia Maryi miały miejsce nawet trzy
razy dziennie. W sumie do 16 września
kiedy wszystko się skończyło, wizji Mat-
ki Bożej było ponad 160. Co jest liczbą
dotychczas niespotykaną w innych obja-
wieniach.

1 9 lat wcześniej w Lourdes Maryja
ukazała się Bernadecie Soubirou 18 razy.
Co uważano i tak za rzecz niezwykłą.
Niemożliwą jest rzeczą każde z tych
zjawień Maryi opisywać szczegółowo,
tymbardziej , że wiele z nich było do sie-
bie bardzo podobnych. Trwały od kilku
minut do pół godziny. Dzieci z polecenia
proboszcza i innych osób zadawały Matce
Bożej różne pytania i otrzymywały od-
powiedzi. Ona sama zaś wielokrotnie
wzywała do nawrócenia, a zwłaszcza po-
rzucenia nałogu pijaństwa i wzywała też
do modlitwy różańcowej .

Liczba osób otaczających wizjonerki
rosła z każdym dniem. Z czasem
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do Gietrzwałdu każdego dnia przybywało
kilkanaście tysięcy osób nie tylko z oko-
licy, ale z różnych zakątków podzielonego
zaborami kraju, co przy ówczesnych środ-
kach transportu było czymś naprawdę
niezwykłym.

Do wizjonerek dołączyły niebawem
dwie kobiety: 46-letnia wdowa Elżbieta
Bilitewska i 23-letnia Katarzyna Wieczor-
kówna. Pierwsza z nich oznajmiła księdzu
Weichselowi, że 12 lipca także jej podczas
różańca ukazała się Maryja. Zaś nastę-
pnego dnia to samo wyznała druga z ko-
biet. Jak się potem okazało obydwie sy-
mulowały objawienia. Umówiły się
co mają mówić na temat wyglądu Maryi
i Jej przesłania. To oszustwo wykryte nie-
długo po ustaniu objawień mocno zach-
wiały wiarygodność całego wydarzenia.

Jeszcze podczas trwania objawień,
1 6 września 1877 roku w miejscu, gdzie
dzieciom ukazywała się Matka Boża
umieszczona została kapliczka z figurą
Najświętszej Marii Panny. Została ona
wykonana w Monachium.

Z pobłogosławionego przez Matkę
Bożą 8 września 1877 roku wieczorem,
źródełka pielgrzymi od lat czerpią wodę,
którą przynosiła ulgę cierpiącym i liczne
uzdrowienia.

Ostatnia wizja Matki Bożej jaką ode-
brały Justyna i Barbara miała miejsce
16 września 1877 roku. Tego dnia doko-
nano poświęcenia figury Niepokalanej
Dziewicy w obecności kilkunastu kapła-
nów i około 15 tysięcy wiernych. Na ko-
niec uroczystości po płomiennym kazaniu
wygłoszonym w języku polskim i nie-
mieckim zaczęto odmawiać różaniec,

podczas którego Maryja znów ukazała się
dziewczynkom. Zanim znikła podczas od-
mawiania piątej tajemnicy powiedziała:
“Odmawiajcie gorliwie różaniec.”

O wydarzeniach Gietrzwałdzkich bis-
kup Warmiński Filip Krementz dowie-
dział się po kilku tygodniach z niemiec-
kich gazet, które na wszelkie sposoby oś-
mieszały i deprecjonowały objawienia
Maryjne i wiarę przybywających tam
pielgrzymów. Także wielu kapłanów,
zwłaszcza pochodzenia niemieckiego ne-
gatywnie odnosiło się do nich. Biskup za-
żądał więc od proboszcza szczegółowej
relacj i i natychmiast powołał specjalną
komisję do zbadania prawdziwości obja-
wień.

Dnia 4 września 1877 roku przybył
nieoczekiwanie do Gietrzwałdu aby oso-
biście obserwować sytuację. Zachowując
daleko posuniętą ostrożność z jaką zwy-
kle Kościół podchodzi do objawień pry-
watnych Biskup Kremens nie zajął jedno-
znacznego stanowiska co do prawdzi-
wości objawień. Tymbardziej , że jak
wspomniano symulacje dwóch domnie-
manych wizjonerek bardzo utrudniły wy-
danie ostatecznej decyzji. Jednakże wyra-
zem przychylności biskupa wobec wi-
docznego duchowego odrodzenia i ros-
nącej liczby pielgrzymów zaraz po usta-
niu objawień była zgoda na wydanie ksią-
żeczki o tychże objawieniach.

Dopiero w stulecie objawień w zwią-
zku z odbywającym się w Gietrzwałdzie
czwartym Kongresem Marjologicznym
i Maryjnym, którym przewodniczył Ks.
Karol Kardynał Wojtyła, metropolita kra-
kowski - Stolica Apostolska wyraziła

swoją aprobatę. Zaś biskup warmiński Jan
Obłąk ostatecznie zatwierdził te objawie-
nia dekretem z dnia 11 września 1977 r.
Było to uwieńczenie duchowego wiel-
kiego dzieła odrodzenia Polaków doko-
nującego się przez całe stulecie , nie tylko
na Warmii i Mazurach, ale też w całym
Kraju.

Obydwie wizjonerki w obawie przed
prześladowaniem ze strony zaborcy zo-
stały umieszczone w Pelplinie u Sióstr
Miłosierdzia, gdzie dokończyły swojej
edukacji. Obydwie wstąpiły do tego zgro-
madzenia w 1880 roku. Sługę Bożą
s. Barbarę Stanisławę Samulowską wys-
łano do Paryża. Tam pracowała 11 lat,
a potem wyjechała na misje do Gwate-
mali, gdzie zmarła 6 grudnia 1950r.

Justyna Szafryńska jako siostra Au-
gusta po 14 latach życia zakonnego opuś-
ciła zgromadzenie z nieznanych powo-
dów. Prawdopodobnie wyjechała do West-
walii i z czasem słuch o niej zaginął.

Objawienia Gietrzwałdzkie zainspiro-
wały bł. Honorata Kożmińskiego do po-
wołania kolejnego niehabitowego zgro-
madzenia zakonnego Sióstr Służek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanej .

24 czerwca 2002 roku papież Jan Pa-
weł II przesłał list z okazji 1 25 rocznicy
objawień Matki Bożej , w duchu pielgrzy-
mując do sanktuarium gietrzwałdzkiego,
by dziękować Maryi za Jej obecność
i matczyną opiekę.

Opr. R.L.

Wielka obietnica Matki Bożej!

W Fatimie 1 3 lipca 1917 r. Matka Bo-
ża powiedziała: „Widzieliście piekło, do
którego idą dusze biednych grzesz-ników.
Bóg chce je ratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli u-
czyni się to, co wam powiem, wielu zos-
tanie przed piekłem uratowanych i nas-
tanie pokój na świecie”.

Siedem lat po zakończeniu Fatim-
skich objawień Matka Boża zezwoliła
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej
części tajemnicy Fatimskiej . Jej przed-
miotem było nabożeństwo do Niepoka-
lanego Serca Maryi.
Maryja powiedziała:
“Córko moja, spójrz, serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie
przez bluźnierstwa i niewierności stale ra-
nią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi ra-
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dość i oznajmij w moim imieniu, że przy-
będę w godzinie śmierci z łaskami po-
trzebnymi do zbawienia do tych wszys-
tkich, którzy:
1 . Przez pięć miesięcy w pierwsze soboty
odprawią spowiedź,
2. Przyjmą Komunię Świętą,

3 . Odmówią jeden różaniec
4. I przez piętnaście minut rozmyślania
nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadość-
uczynienia”.
Dlaczego ma to być „Pięć Sobót” wy-

nagradzających, a nie dziewięć lub sie-
dem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
Maryja powiedziała Łucji:
„Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw
wypowiadanych przeciwko Niepokalane-
mu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepoka-
lanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu macierzyń-
stwu, kiedy jednocześnie uznaje się
Ją wyłącznie jako Matkę Człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, któzy starają
się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść
do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, któzy urągają
Jej bezpośrednio w Jej świętych wize-
runkach.

KULT NIEPOKALANEGO SERCA
MARYI

Do ogłoszenia przez Piusa IX 8 gru-
dnia 1854 r. dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu przyczynił się niewątpliwie kult
Serca Najświętszej Maryi Panny. Rozwijał
się równolegle z kultem Najświętszego
Serca Jezusa, a swymi początkami sięgał
czasów średniowiecza. Już w XIV wieku
pojawiły się obrazy i rzeźby przebitego
siedmioma mieczami serca Bolesnej
Matki Zbawiciela. W połowie XVII wieku
św. Jan Eudes rozpowszechniał obrazy
Matki Bożej , ukazującej - na podobień-
stwo Jezusa - swe Serce. Na „cudownym
medaliku”, rozpowszechnianym po obja-
wieniach, jakie w 1830 r. miała św. Kat-
arzyna Laboure, pod monogramem „M”
widnieją dwa serca: Jezusa i Maryi. Także
założone w Paryżu w 1836 r. Bractwo
Matki Bożej Zwycięskiej szerzyło cześć
Serca Maryi. W XIX wieku powstały li-
czne zgromadzenia zakonne pod wezwa-
niem Serca Maryi lub Serc Jezusa i Maryi.

Do zaistnienia kultu i nabożeństwa

do Niepokalanego Serca Maryi najbar-
dziej przyczyniły się objawienia, jakie
miały miejsce w 1917 r. w Portugalii.
Kiedy 13 maja troje dzieci: Łucja (lat 10),
jej brat cioteczny Franciszek (lat 9) i jego
siostra Hiacynta (lat 8) pasły niedaleko od
Fatimy owce, ujrzały w południe silny
błysk jakby potężnej błyskawicy, który
powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone
dzieci zaczęły zbierać się do domu,
gdy ujrzały na dębie postać Matki Bożej
i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przy-
chodzę z nieba. Czy jesteście gotowe
na cierpienia i pokutę, aby sprawiedliwoś-
ci Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie
Jego majestat obrażają? Czy jesteście go-
towe nieść pociechę memu Niepokala-
nemu Sercu?”.

Matka Boża poleciła dzieciom, aby
przychodziły na to miejsce 1 3. dnia każ-
dego miesiąca. W trzecim objawieniu, 1 3
lipca, prosiła, aby w każdą pierwszą so-
botę miesiąca była przyjmowana Komu-
nia św. wynagradzająca. Podczas tych ob-
jawień Matka Boża wielokrotnie sama
nazwała swe serce „niepokalanym”.

W piątym objawieniu, 1 3 września,
poleciła dzieciom, aby często odmawiały
Różaniec w intencji zakończenia wojny.
Ostatnie zjawienie się Matki Bożej - 1 3
października oglądało ok. 70 tys. ludzi.
Od samego rana padał deszcz. Nagle roz-
sunęły się chmury i ukazało się słońce.
Z tłumu dały się słyszeć okrzyki przera-
żenia: bowiem słońce zaczęło zataczać
koła po niebie i rzucać strumienie bar-
wnych promieni. . .

Objawienia fatimskie stawały się co-
raz bardziej sławne i wywoływały coraz
żywsze zainteresowanie, m.in. ze względu
na zapowiedziane w nich wydarzenia,
a zwłaszcza na tzw. tajemnicę, która zos-
tała przekazana wyłącznie do wiadomości
papieża. Dziś znamy jej treść. Matka Bo-
ża zapowiadała nadejście jeszcze straszli-
wszych wojen niż ta, która się kończyła.
Zapowiadała nowe prześladowanie Koś-
cioła, zamach na papieża, rewolucję
w Rosji. Prosiła, aby Jej Niepokalanemu
Sercu poświęcić cały świat, a zwłaszcza
Rosję.

Krwawa bolszewicka rewolucja wy-
buchła, kiedy jeszcze trwały objawienia.
Jej ofiarą stał się również Kościół w Me-
ksyku (1925 r.) oraz w Hiszpanii (1 936
r.). A mimo to ostatnie z fatimskich po-
leceń Maryi nie zostało szybko spełnione.
Dopiero kiedy wybuchła II wojna świa-
towa, przypomniano sobie „tajemnicę fa-

timską” i 1 3 października 1942 r., w 15-
lecie objawień, papież Pius XII drogą ra-
diową ogłosił całemu światu, że poświęcił
rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi.

Pius XII polecił, aby aktu poświę-
cenia dokonały poszczególne kraje. Pier-
wsza, z udziałem prezydenta państwa,
uczyniła to Portugalia. 4 maja 1944 r. pa-
pież ustanowił dzień 22 sierpnia świętem
Niepokalanego Serca Maryi. W Polsce za-
wierzenia naszego narodu Niepokalanemu
Sercu Maryi dokonał dopiero po zakoń-
czeniu wojny - 8 września 1946 r. - Pry-
mas Polski kard. August Hlond w obe-
cności całego Episkopatu i około miliona
pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej
Górze przed obrazem Matki Bożej Czę-
stochowskiej . Do tego zawierzenia na-
wiązał kard. Stefan Wyszyński, kiedy
w latach 1956, 1 966 i 1971 oddawał naród
polski w macierzyńską niewolę Maryi
za wolność Kościoła w ojczyźnie
i na całym świecie. W następnych latach
akty te były ponawiane. Kościół w Polsce
zawierzał także Maryi Jan Paweł II
za każdym swym pobytem na Jasnej Gór-
ze.

Niby życzeniu Matki Bożej stało się
zadość, ale trudno w akcie papieża Piusa
XII dopatrzyć się wyraźnego zawierzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji. Nie-
bawem też czerwony smok rozciągnął
panowanie nad wieloma krajami, a na je-
go krwiożerczą służbę oddało się wielu
intelektualistów całego świata. Wydawało
się, że wkrótce rzuci do swych stóp całą
ludzkość.

Wobec wciąż szalejącego bezboż-
nictwa wielu biskupów postulowało do-
kładne spełnienie prośby Fatimskiej Pani.
W latach 1950-55 figura Matki Bożej Fa-
timskiej pielgrzymowała po wielu kra-
jach. Wprawdzie na zakończenie Soboru
Watykańskiego II (1 964 r.) Paweł VI og-
łosił Matkę Jezusa Matką Kościoła i po-
słał do Fatimy złotą różę, nie doszło je-
dnak do postulowanego zawierzenia świa-
ta i Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Dopiero wydarzenia z 1 3 maja
1981 r. - zamach na Papieża na Placu św.
Piotra - przypomniały fatimską przepo-
wiednię. Ojciec Święty Jan Paweł II speł-
nia wreszcie prośbę Matki Najświętszej
i 7 czerwca 1981 r. zawierza ponownie
całą ludzką rodzinę i Rosję Jej Niepoka-
lanemu Sercu. Na owoce tego zawierzenia
nie trzeba było długo czekać. Jesteśmy
zobowiązani dawać świadectwo faktom,
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Przypomniane zapomniane Bousso – czyli, czego
nie piszą się o wizycie Biskupa Andrzeja w Czadzie
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które dokonały się na naszych oczach.
Reforma liturgii w 1969 r. przeniosła
święto Niepokalanego Serca Maryi
na pierwszą sobotę po uroczystości Serca
Pana Jezusa. W tym roku przypadnie ono

23 czerwca. Odprawiane zaś we wszys-
tkie pierwsze soboty miesiąca nabożeń-
stwa wynagradzające przypominają nam
obowiązek podejmowania pokuty i za-
dośćuczynienia za grzechy współczesne-

go nam świata i za nasze grzechy.

Choć misja w Bousso jest, można tak
powiedzieć, usytuowana tam gdzie diabeł
mówi dobranoc, a wszystkie ptaki zawra-
cają, bo dalej już nic nie ma, to jednak
bardzo rzadko, aczkolwiek jednak zdarza
jej się znaleźć w świetle jupiterów współ-
czesnego świata :) a przynajmniej tego
diecezjalnego świata.

Stało się tak niedawno, kiedy naszą
misję pod koniec kwietnia odwiedził ks.
bp Andrzej Jeż. Chciał zapoznać się
z miejscem, gdzie pracowali i nadal pra-
cują misjonarze tarnowscy, a przy okazji
udzielił sakramentu bierzmowania 60 oso-
bom.

Trzeba przyznać, że jak szef przy-
jeżdża to każdy byłby gotowy wypruć so-
bie dosłownie żyły, żeby go dobrze przy-
jąć, czy nawet pomalować na zielono
trawę, której akurat tutaj nie ma. Tak
to jest mocno zakorzenione w tutejszej
kulturze, że szef to szef, czy to będzie
biskup czy gubernator – wszyscy się mo-
bilizują. Tak było i tym razem. Było za-
tem gorące powitanie na brzegu rzeki,
w którym uczestniczyli nawet muzułma-
nie. Były procesje z darami specjalnie

dla biskupa podczas mszy św., żeby gło-
dny nie odjechał, ani nie powiedział,
że chrześcijanie w Bousso to jakieś za-
kały. Były prezentacje tańców lokalnych
oraz troska, żeby biskup razem z pozos-
tałymi gośćmi dobrze czuli się w Bousso
i na nic nie narzekali… To wszystko było

i jeszcze więcej i to możecie znaleźć
w Internecie, ale stwierdziłem, że warto
napisać o tym czego nie znajdziecie ani
na stronie diecezjalnej , czy nie usłyszycie
na falach RDN Małopolska czy też nie
będzie wspomniane w prasie misyjnej
ogólnopolskiej .

WARUNKI NABOŻEŃSTWA

1 . Przystąpić do Sakramentu Pokuty
(można wcześniej i być w łasce
uświęcającej)

2. Przyjąć Komunię Św.
3. Odmówić jedną część Różańca Św.
4. Przez 15 minut rozważyć tajemni-
ce różańcowe

5. Wzbudzić intencję wynagradzającą
Niepokalanemu Sercu Maryi

1 .Przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu
2.Przeciw Jej Dziewictwu
3.Przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu
4.Zaszczepiania w serca dzieci obojętności
pogardy, nienawiści do Niepokalanej Matki

5.Urągania Jej w świętych wizerunkach

PIERWSZE SOBOTYMIESIĄCA

Wynagradzajmy za bluźnierstwa

(Co miesiąc zaznacz kolejny kwadracik)

Na koniec Moje Niepokalane
Serce zatriumfuje!
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Wszystko się psuje
Już na trzy dni przed przyjazdem

biskupa Andrzeja wydawało się, że wszy-
stko jest dopięte na ostatni guzik. Ludzie
byli dobrze przygotowani, bierzmowani
zaczynali rekolekcje, pokoje na misj i
przygotowane, kościół wysprzątany…

a tu nagle zepsuł się wzmacniacz nie wia-
domo czemu i nie ma nagłośnienia w ko-
ściele… cóż stwierdziłem… biskup bę-
dzie musiał krzyczeć :). Chociaż to trochę
dziwne, ale nie jest źle. Gdy tylko tak
pomyślałem, szybko okazało się, że nie
mogę uruchomić agregatu prądotwórcze-
go, który padł zupełnie, nie wiadomo

czemu – czyli prądu też nie
będziemy mieli. Trudno…
zdarza się i to. Kiedy jednak
wyjechałem do stolicy, aby
przywitać biskupa Andrzeja
wraz z pozostałymi gośćmi
otrzymuję telefon z wiado-
mością: „Księże, padł nam je-
dyny akumulator w kościele,
więc i światła nie będzie”…
Zaczęło się to robić wszystko
lekko podejrzane. Dzień póź-
niej , kiedy mieliśmy wyjeż-

dżać ze stolicy na misję w Bousso kolejny
telefon: „Księże, hio-
bowe wieści, prom,
który kursuje na rzece
Chari zepsuł się i stoi
na kotwicy na samym
środku rzeki… i to nie
raz się zepsuł… a wy-
obraź sobie dwa razy”.
Okazało się, ze silnik
odmówił posłuszeń-
stwa, kiedy prom prze-
woził trzy samochody
i to akurat w miejscu,
gdzie woda jest najgłę-
bsza. Jakimś cudem
w tym samym dniu przywieziono zepsutą
część ze stolicy (300 km od Bousso), ale
po naprawie, kiedy prom przepłynął 20
metrów silnik zepsuł się znowu, tym ra-
zem na dobre… Cóż trzeba zorganizować
przeprawę przez rzekę dla gości piroga-
mi… niestety samochody musiały zostać
po drugiej stronie rzeki, a my w końcu
z bagażami płynęliśmy sobie spokojnie
pirogami do misj i w Bousso.

Niestety to nie koniec naszych przy-
gód. Trzeba było odwołać wizytę na wio-

skach, do których nie mogliśmy wyjechać

ze względu na brak samochodów. Jeszcze
tego samego dnia w ciągu jednej godziny
rozładowały się 4 akumulatory z instalacj i
solarnej , więc ani tyle elektryczności nie
było (musiało być jakieś zwarcie dłuższe,
które nigdy wcześniej się nie zdarzyło).
Nie wspomnę już o tym, że padł zegar
na ścianie, którego nijak nie da się na-
prawić, jedyny wiatrak, który miałem
na obronę przed żarem lejącym się z nie-
ba oraz kuchenka gazowa :)… Całość
wydarzeń miała miejsce w przeciągu 3
dni pobytu szacownych gości z Polski…
Sam bym tego nie wymyślił, ani nawet
do końca nie wyobrażałem sobie, że coś
takiego jest możliwe w tak krótkim cza-
sie. Widocznie diabeł chciał coś namie-
szać. Na zakończenie powiem tylko, że o-
becnie, po wizycie gości z Polski wszy-
stko nadzwyczaj dobrze funkcjonuje.
Jakimś cudem udało się naprawić na sam
czas pobytu Księdza Biskupa i agregat
prądotwórczy, i nagłośnienie w kościele,
więc parafianie skorzystali w pełni z tej
wizyty tłumnie wsłuchując się w głoszone
Słowo Boże.

Ks. Piotr Skraba
(misjonarz fidei donum posłany z diecezji tar-
nowskiej do diecezji N’Djamena w Czadzie)



TEKSTY OKAZJONALNE

EUCHARYSTIA JAKO UCZTA PASCHALNA;
ISTOTA I OWOCE KOMUNII EUCHARYSTYCZNEJ

1 . Słowo „pascha” na kartach Starego Tes-
tamentu oznacza – między innymi – prze-
mianę losu Izraelitów, którzy dzięki mocy
Boga zostali wyzwoleni z niewoli egip-
skiej i poprowadzeni do ziemi, którą Bóg
obiecał im dać w posiadanie. Na pamiątkę
tego wydarzenia Żydzi obchodzili i ob-
chodzą każdego roku święto Paschy. Spo-
żywają wtedy m.in. przaśny, czyli niekwa-
szony chleb i piją tzw. „kielich błogosła-
wieństwa”. W Nowym Testamencie „pas-
chą” nazywamy przejście Chrystusa
ze śmierci do życia, czyli zmartwych-
wstanie. Nową Paschą jest także Eucha-
rystia – sakrament dający życie wieczne.

2. W przededniu święta Paschy, podczas
Ostatniej Wieczerzy, w dniu, który obec-
nie nazywamy Wielkim Czwartkiem,
Chrystus ustanowił Najświętszy Sakra-
ment Ciała i Krwi swojej . Dał samego sie-
bie, pod postaciami chleba i wina, na po-
karm uczniom i wszystkim, którzy uwie-
rzą w Niego. Polecił też czynić to na Jego
pamiątkę. W dniu swojej śmierci stał się
prawdziwym Barankiem Paschalnym, któ-
ry ofiarował się za nas. Jego Ciało za nas
wydane i Jego Krew za nas przelana wy-
zwoliły nas od grzechu i śmierci wiecznej .

3 . Ustanowiona w Wielki Czwartek Eu-
charystia jest Ucztą Paschalną, wieczerzą
wyzwolenia, „świętą ucztą Komunii
w Ciele i Krwi Pana” – jak określa ją Ka-
techizm Kościoła Katolickiego (KKK
1382). Pan kieruje do nas usilne zapro-
szenie, abyśmy przyjmowali Go w sakra-
mencie Eucharystii: „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeśli nie będziecie spo-
żywali Ciała Syna Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie” (J 6,53). „Przystępować
do Komunii świętej – czytamy dalej
w Katechizmie – oznacza przyjmować
samego Chrystusa, który ofiarował się
za nas” (KKK 1382). „Zgodnie z tym,
co oznacza Eucharystia, jest rzeczą właś-
ciwą, by wierni, jeśli tylko są odpowied-
nio usposobieni, przyjmowali Komunię

za każdym razem, gdy uczestniczą
we Mszy świętej” (KKK 1388).

Jakie są zatem owoce przyjmowania sa-
mego Chrystusa?

Pierwszym z nich jest głębokie zje-
dnoczenie z Chrystusem. Gdy wypełnia-
my słowa Pana: „Bierzcie i jedzcie” na-
wiązują się szczególne więzy pomiędzy
człowiekiem, a Synem Bożym. On sam
zapewnił: ”Kto spożywa moje Ciało
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja
w nim” (J 6,56) (por. KKK 1391 ). Zje-
dnoczenie z Chrystusem oznacza dla
chrześcijanina obdarowanie życiem wie-
cznym. „Jak mnie posłał żyjący Ojciec,
a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie
spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J
6,57). Katechizm Kościoła Katolickiego
uczy:„Jak pokarm cielesny służy do przy-
wracania utraconych sił, tak Eucharystia
umacnia miłość, która słabnie w życiu
codziennym.” (KKK 1394) (por. KKK
1392) Komunia święta chroni nas przed
grzechem. Jednocząc nas z Chrystusem,
oczyszcza nas jednocześnie z grzechów
powszednich. Zaproszony do serc Jezus
w Komunii świętej mobilizuje do tego,
żeby być bardziej wymagającym od siebie
i bardziej stanowczym w wybieraniu do-
bra i odrzucaniu grzechu. Miłość, która
rodzi się w sercu człowieka napełnionym
obecnością Jezusa, zachowuje go od po-
pełnienia przyszłych grzechów śmiertel-
nych (por. KKK 1393 -1 395) „Eucha-
rystia tworzy Kościół” – to kolejny owoc
Komunii przypomniany w Katechizmie
(por. KKK 1396). Obecność Chrystusa we
mnie spaja mnie z tą samą obecnością
Chrystusa w moich siostrach i braciach.
Komunia odnawia, umacnia i pogłębia
wszczepienie w Kościół, dokonane już
w sakramencie chrztu.

4. Zapamiętajmy: Eucharystia jest Ucz-
tą Paschalną, czyli Ofiarą zbawienia
przemieniającą los ludzi i świata. Ofia-
ra Chrystusa wyzwala nas z grzechu

i daje udział w zmartwychwstaniu Zba-
wiciela. Podczas tej Uczty dający się
nam w Komunii świętej Chrystus po-
głębia nasze z Nim zjednoczenie, gładzi
grzechy powszednie, i zachowuje
od przyszłych grzechów śmiertelnych,
odnawia i podtrzymuje życie łaski
otrzymane na chrzcie świętym, zobo-
wiązuje do pomocy ubogim i tworzy
Kościół.

Opr. ks. T. K.
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„NAWET NIE SŁYSZELIŚMY, ŻE ISTNIEJE
DUCH ŚWIĘTY.” (Dz 1 9,2)

>>

- „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Boża rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Świętego, który został
nam dany” List św. Pawła do Rzymian 5,5
– Duch Święty jest źródłem naszej
wszelkiej nadziei, także tej , że w przy-
szłości zmartwychwstaniemy jak Jezus.
Bóg obdarza nas miłością właśnie przez
Ducha Świętego, wprost do naszych serc.
Jeśli więc jesteśmy przygnębieni, brakuje
nam nadziei bądź miłości – wzywajmy
Ducha, On nas nie zawiedzie. Jezus mówi
„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świę-
tego tym, którzy Go proszą". Prośmy więc
o Ducha Świętego, o jego moc i wspo-
możenie w każdej modlitwie.
a tym twierdzeniu odrzucamy radość Jego
poz-nania.

Ducha Świętego poznajemy wraz
z pierwszymi rozdziałami Starego Testa-
mentu, w trakcie opisu stwarzania świata.
Był On już wówczas obecny swoją boską
mocą, jak opisuje autor natchniony
„A Duch Pana unosił się nad wodami”.
Duch Święty uświęcał swą obecnością
dzieła Boże. W Starym Testamencie Duch
Święty nie został jeszcze całkowicie obja-
wiony, trudno dostrzec silną wiarę ludu
izraelskiego w Ducha Świętego jako Pana
i Boga. Nie mniej jednak jest On stale
obecny na kartach Starego Testamentu,
lecz tak jakby jeszcze zakryty, Jego pos-
tać jako Boga jest owiana tajemnicą. Jest

On tam przedstawiony raczej jako moc,
przez którą działa Bóg Jahwe, jako Jego
siła ukazująca się w świecie, jako wyraz
Jego obecności pośród ludu wybranego,
czy też w szczególności Proroków.

Nowy Testament ukazuje nam zdu-
miewającą prawdę, odsłania tajemnicę
Ducha Świętego. Już przy Zwiastowaniu
Anioł Pański zapowiada Maryji „Duch
Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię”, to Duch Święty wypro-
wadza Jezusa na pustynie, to On pod pos-
tacią gołębicy potwierdza w czasie chrztu
Jezusa, że jest on umiłowanym Synem
Ojca, pełnym Ducha Świętego. Jak opisu-
je ewangelia Jezus radował się w Duchu
Świętym, w łączności z nim, to On wzbu-
dzał w nim radość z postępów dzieła
ewangelizacji. Cały Stary Testament zapo-
wiada Mesjasza jako osobę pełną Ducha
Świętego „I spocznie na nim Duch Pański,
duch mądrości i rozumu, duch rady i mę-
stwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej . Je-
zus jako człowiek, prawdziwy Mesjasz
był obdarzony Duchem Świętym w nieo-
graniczony sposób. Zobaczmy jak na kar-
tach Ewangelii z Jezusa bogatego w Du-
cha Świętego bije mądrość, męstwo
w sprawach wiary, ogromna wiedza o tym
co niebiańskie, a przede wszystkim miłość
do ludzi. Tym samym Duch Święty może
i nas obdarzyć jeśli go wzywamy i prosi-
my by był obecny w naszym życiu, tak jak
w życiu Jezusa. Sam Jezus mówi przecież
byśmy prosili o największy dar – o Ducha
Świętego, o jego obecność i natchnienia.
Wystarczy prosić a On z pewnością przyj-
dzie i przemieni nasze życie dając nam
swoje dary – mądrość, miłość, siłę, radę,
męstwo, umiejętność ale przede wszys-
tkim tez radość, bo On jest głównym spra-
wcą naszej radości ze spotkania z ludźmi
i z Jezusem.

Jezus zapowiadał uczniom, że musi
odejść, będzie cierpiał i umrze, gdyż jeśli
się to nie stanie nie objawi się i nie przyj-
dzie Duch Święty do nas jako ludzi wie-
rzących „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Pra-
wdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe.” Choć Jezus odej-
dzie do nieba, pozostanie z nami Duch
Święty i to on będzie kontynuował dzieło

Jezusa, On nas doprowadzi do całej praw-
dy i doprowadzi do tego by słowa Jezusa
rozbrzmiały na cały świat.

Jeden ze starożytnych mędrców po-
wiedział kiedyś, że gdyby nie Duch Świę-
ty i Jego moc, pierwotny kościół pozos-
tałby mały, przestraszony i zamknięty
w sobie. Spójrzmy – szybki rozwój koś-
cioła, męstwo prowadzące aż do męczeń-
stwa za wiarę, radość z poznania Jezusa
doprowadziły do tego, że uwierzyło
w niego najpierw tysiące, potem na prze-
strzeni dziejów miliony, a następnie jak
ma to miejsce dzisiaj miliardy ludzi. Duch
Święty i dzisiaj prowadzi Kościół, bez Je-
go pomocy Kościół pozostałby tylko lu-
dzką instytucją.

Dzieje Apostolskie zwane także wręcz
Dziejami Ducha Świętego najpiękniej po-
kazują jak wielki wkład ma Duch Święty
na rodzący się tuż po zmartwychwstaniu
pierwszy kościół. To właśnie ta księga
ukazuje dobitnie Ducha Świętego jako O-
sobę, która prowadzi uczniów, wysyła ich
na misje, mówi i przemawia. To w Dzie-
jach Apostolskich Duch Święty nazwany
jest wprost Bogiem. Od tej pory Aposto-
łowie, ale i także święty Paweł zaczynają
objawiać nam krok po kroku Osobę i taje-
mnice Ducha Świętego.

Oto tylko niektóre wypowiedzi No-
wego Testamentu o Duchu:
- „Albowiem wszyscy ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Bożymi” List
św. Pawła do Rzymian 8, 14 – jeśli poz-
wolimy prowadzić się Duchowi Święte-
mu, zawierzając się Jemu możemy być
pewni tego że Bóg jest naszym Ojcem
i idziemy dobrą drogą do Jezusa
- „Podobnie także Duch przychodzi z po-
mocą naszej słabości. Gdy bowiem nie
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia się za nami w błaga-
niach, których nie można wyrazić słowa-
mi.” List św. Pawła do Rzymian 8, 26 –
jeśli nie umiemy się modlić, wystarczy
wezwać Ducha Świętego, a on nas nauczy
modlitwy, co więcej On sam będzie z na-
mi przy modlitwie by była ona miła Bogu
- „Nikt też nie może powiedzieć bez po-
mocy Ducha Świętego: „PANEM JEST
JEZUS” 1 List do Koryntian 12, 3 – jeśli
wielbimy imię Jezusa, oddajemy mu
chwałę i cześć jako naszemu Zbawicie-
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lowi możemy być pewni, że to Duch
Święty prowadzi nas do tego, co więcej
sam chce by Jezus był wielbiony
- „Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.”
1 List do Koryntian 12, 8–11 – to Duch
Święty udziela darów, każdemu inny, każ-
demu taki jaki właśnie potrzebuje, uczes-
tniczy w każdym sakramencie i udziela
wsparcia w codziennym życiu, wystarczy
Go tyko zaprosić do naszego życia i po-
zwolić by prowadził każdego dnia, w pra-
cy, w domu czy na modlitwie
- „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Boża rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Świętego, który został
nam dany” List św. Pawła do Rzymian
5,5 – Duch Święty jest źródłem naszej
wszelkiej nadziei, także tej że w przyszło-

ści zmartwychwstaniemy jak Jezus. Bóg
obdarza nas miłością właśnie przez Ducha
Świętego, wprost do naszych serc. Jeśli
więc jesteśmy przygnębieni, brakuje nam
nadziei bądź miłości – wzywajmy Ducha,
On nas nie zawiedzie. Jezus mówi „Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie da-
wać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świę-
tego tym, którzy Go proszą". Prośmy więc
o Ducha Świętego, o jego moc i wspomo-
żenie w każdej modlitwie.
„On [Duch Święty] Mnie otoczy chwałą”
– mówi Jezus. To Duch Święty otoczył
i otacza Jezusa chwałą, uczynił to w cza-
sie dokonywania cudów przez Jezusa,
podczas Jego Zmartwychwstania, w cza-
sie Wniebowstąpienia i czyni to nadal,
gdy Jezus jako Król Wszechświata zasia-

da po prawicy Ojca na tronie w niebie.
Gdyby nie Duch Święty trudno by mówić
dzisiaj o chrześcijaństwie. On pobudza
i dzisiaj Kościół, prowadzi go, a poprzez
powstanie wielu grup modlitewnych,
wspólnot Odnowy w Duch Świętym,
na nowo ożywia Kościół, dając nam sie-
bie poznać i odkryć Jego boską moc i siłę.
Wzywajmy jak najczęściej Ducha Świę-
tego, a zobaczymy - może od razu, może
dopiero po jakimś czasie jak nasze życie
zmienia się i jak niezauważalnie Jezus
staje się dla nas kimś najważniejszym.
Prowadź nas do Jezusa Duchu Miłości!

Opr. Ks. JacekW.

Niedziela biblijna.
Wyczytałem kiedyś, że pewien włoski

kaznodzieja porównywał tych, którzy słu-
chali jego kazań do wron gnieżdżących
się na wieży kościelnej . Gdy po raz pier-
wszy słyszą dzwony uciekają; później os-
wajają się z ich głosem i już się nie pło-
szą.

Niejeden człowiek słysząc po raz
pierwszy jakąś prawdę, która go uderzy,
wstępuje na drogę lepszego życia, później
jednak ta prawda mu powszednieje.
Dzwon może dzwonić, ale już go ten głos
nie porusza.

Biblia to taki głos, Głos Boga, który
może nas poruszyć, ale później i to jest
przedziwne, ten Głos może nam spow-
szednieć.

Na początku ery chrześcijańskiej świę-
ty Piotr, który głosił Boże Słowo, to po
jednym jego kazaniu nawróciło się trzy
tysiące ludzi. Teraz to samo Boże słowo
czyżby nie miało już takiej mocy? Czy
Duch Święty się zmienił? Chyba nie. Czy
może Piotr był bez błędu? Miał z pewno-
ścią specjalne łaski, ale po ludzku sądząc
czy był stylistą albo wykwintnym orato-
rem? No nie wydaje mi się. Problem tkwi
w tym, że usłyszane słowo może nas za-
chwycić, poruszyć, ale później jakoś się
z tym słowem oswajamy, albo istnieje
inna możliwość ciężko nam usłyszane do-
stosować do siebie. A może oswoiliśmy
się już z Biblią do tego stopnia, że nie robi
na nas już wrażenia. Zauważyłem pewne

niebezpieczeństwo.
Prawdą dla chrześcijanina jest Chrys-

tus i Jego nauka, a tym który ją przeka-
zuje jest Kościół. Chrześcijanin ma więc
te prawdę przyjąć. I to nie na zasadzie
prywatnej selekcji: to akceptuje a tego
nie. Nie wyklucza to trudności, ale ważna
jest ta podstawowa wola przyjęcia. Bo je-
żeli nie przyjmę całego objawienia, jeżeli
nie skonfrontuje swego życia w oparciu
o Pismo św. to stanę się - może to dziwnie
zabrzmi w dzisiejszych czasach, ale stanę
się niewolnikiem.

Wątpię moi drodzy czy w całej filo-
zofii świata uda się znieść niewolnictwo:
co najwyżej zmieni się jego nazwa.
Bo można zapytać w oparciu o Biblię,
która niesie wolność człowiekowi czy po-
dążamy ku wolności czy też raczej wypra-
cowaliśmy inne formy niewolnictwa?

Jestem przekonany, że świat ogólnie
zmierza ku lepszemu choć potyka się
po drodze, lecz nie można nie zauważyć,
że kroczy bardzo powoli i że chociaż
znikły baty i łańcuchy u kostek człowiek
został przykuty do wielu rzeczy bardziej
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niż przypuszcza.
Jest niewolnikiem człowiek skrępo-

wanym przez wolność nie służącą do ni-
czego. Gdyż wolność nie stanowi wartości
sama w sobie, a jedynie grunt, na którym
trzeba coś zbudować. Na nic nie posłuży
nam wolność myśli jeżeli po jej uzyskaniu
przestaniemy myśleć.

Jest niewolnikiem człowiek skuty bra-
kiem kultury i ten kto traci swoje życie
przy pracy, której nie potrafi pokochać.
A to oznacza, że połowa współczesnych
ludzi to niewolnicy. Czym różni się
od niewolnika człowiek, który każdego
ranka wychodzi do pracy tylko dlatego, że
ciąży nad nim taki obowiązek?

Jest niewolnikiem ten, kto ubierając
się rozważa tylko takie stroje, które nosi

się w danym sezonie. Jest niewolnikiem
ten, kto bardzo walczy o to, żeby zapew-
nić lepsze życie swoim dzieciom i żonie,
że zapomina o zapewnieniu im swej mi-
łości i obecności, jest niewolnikiem ten
kto nie posiada samochodu, a samochód
posiada jego, komu ciążą u kostek żelazne
kule rat za to wszystko bez czego „nie
mógłby żyć”.

Jest niewolnikiem każdy mężczyzna,
którym rządzi kobieta i każda kobieta,
którą rządzi mężczyzna; są niewolnikami
ludzie mylące małżeństwo z uległością;
rodzice wychowujący dzieci nie po to by
korzystały z życia, lecz by oni rodzice
mogli z nich korzystać, dzieci które mylą
wolność z prawem do zadawania cier-
pienia rodzicom.

Tak moi drodzy oznacza to, że wszys-
cy w jakiś sposób jesteśmy niewolnikami.
Bo wolność to nie jest możliwość robienia
tego wszystkiego na co przyjdzie mi
ochota. Biblijna wolność może polegać
tylko na możności robienia tego, co poz-
woli mi być bardziej ludzkim, większym.
Bo najpiękniejsza z prawd jest taka,
że mogą odebrać ci pieniądze, ale nie na-
dzieję i odwagę, mogą piętrzyć przed tobą
górę problemów, ale jeśli je pokonasz
znajdziesz się na szczycie. I do takiej po-
stawy prowadzi nas rozważanie Biblii.

Ks. T.K.

Czy Kościół katolicki istniał od po-
czątku i został założony przez Chrystusa,
czy też jest on wymysłem późniejszym,
zatwierdzonym dopiero przez Konstanty-
na Wielkiego, jak twierdzą niektórzy lu-
dzie - przeciwnicy Kościoła? Według nich
Jezus nie założył Kościoła, a Kościół jest
wymysłem ludzi, chcących mieć władzę
nad wiernymi oraz instytucją umożliwia-
jącą godne życie i bogacenie się. Jeśli
Kościoła nie założył Jezus, to faktycznie
można uznać, że nauczanie Kościoła jest
wymysłem czysto ludzkim, niepozbawio-

nym zatem błędów, a i doktryna w takim
razie, i to, w co wierzymy, może być
przedmiotem ciągłej dyskusji i podważa-
nia.

Czy mamy podstawy by wierzyć,
że nasz Kościół jest Kościołem założo-
nym przez Chrystusa? Wszak do tego
miana pretenduje wiele związków wyzna-
niowych. Doskonale pamiętamy słowa Je-
zusa, ustanawiające Piotra Apostoła fila-
rem i widzialną głową Kościoła: „Otóż
i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli
Skała] , i na tej Skale zbuduję Kościół
mój , a bramy piekielne go nie przemogą”
(Mt 16.1 8), pamiętamy także doskonale
kolejne słowa Jezusa, o pozostaniu
ze swymi uczniami i ludźmi, którzy
dzięki ich posłaniu będą wierzyć: „A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata” (Mt 28 19-20).
Jak podaje dalej Pismo, po śmierci Jezusa
bardzo szybko uformował się pierwszy
Kościół, a wraz z nim zrodzili się Jego
pierwsi wrogowie. Jak czytamy w Dzie-
jach Apostolskich, „Szaweł niszczył Koś-
ciół, wchodząc do domów porywał męż-
czyzn i kobiety i wtrącał do więzienia”
(8,3). Jakiś czas potem, pod Damaszkiem,
ten sam człowiek usłyszał słowa: „Szaw-
le, Szawle, dlaczego Mnie prześladu-
jesz?”. Na pytanie: „Kto jesteś Panie?”,
usłyszał odpowiedź: „Ja jestem Jezus,
którego ty prześladujesz” (Dz 9, 4-5).
Dlaczego Jezus nie zapytał Szawła: „Dla-
czego prześladujesz Moich wyznawców
lub Mój Kościół?” Znamienne są właśnie

te słowa Jezusa: „Dlaczego Mnie prześla-
dujesz”? Jezus utożsamia się z Kościołem,
z prześladowanymi chrześcijanami. To On
sam jest prześladowany w swoich wy-
znawcach. Jak silna musi być jedność
między Jezusem a Jego Kościołem!

Chrystus, zapowiadając, że nigdy nie
opuści Kościoła, posłał, jak obiecał, Du-
cha Świętego, dzięki któremu Kościół tak
prężnie rozwijał się i umacniał w wierze.
Kościół prowadzony przez Ducha (J
16,1 3) nazwany jest w Piśmie „filarem
i podporą prawdy” (1Tm 3,1 5). Tylko on
jest w mocy utrzymać „nienaruszony de-
pozyt świętych pouczeń” otrzymanych
od Apostołów (2Tym 1 ,1 3n), to znaczy
ogłaszać je i bezbłędnie wyjaśniać.
Co więcej , Jezus obiecał Kościołowi,
że pod przewodnictwem Piotra „bramy
piekielne go nie przemogą”. Jezus zagwa-
rantował Apostołom i ich następcom nieo-
mylność w sprawach nauczania, mówiąc:
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami
gardzi, Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi,
gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk
10;16). Dzieje się tak dlatego, że w spra-
wach wiary Lud Boży prowadzony jest
przez Ducha Świętego, nazwanego przez
Jezusa „Duchem Prawdy”. A więc w nau-
czaniu Kościoła nie ma mowy o kłam-
stwie, nie ma mowy o zmianie doktryn
i nauk, jak w przypadku różnych wyznań.
Co zatwierdza Kościół jest prawdą i ucz-
niowie Chrystusa z nadanej Kościołowi
mocy zobowiązani są wierzyć i przyjmo-
wać treści przez Niego nauczane. Co cie-
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kawe, niektóre ugrupowania chrześcijań-
skie podważają prawidłowy wzrost nowo-
powstałego Kościoła, zwłaszcza po I wie-
ku, gdyż, jak podają, po śmierci Apostoła
Jana - Kościół stawał się powoli odstę-
pczy i coraz mniej było w nim prawdzi-
wej wiary. Prawda jest jednak zupełnie
inna, o czym mówi samo Pismo i źródła
historyczne wczesnego Kościoła. Odstę-
powały od prawowitego Kościoła jedynie
jednostki, jakaś część Kościoła, posiada-
jąca swoją interpretację zdarzeń, niezgo-
dną z interpretacjami i nauczaniem Apos-
tołów i ich następców. Gdyby cały Koś-
ciół po śmierci Jezusa poszedł nie w tę
stronę, co trzeba, jeśli byłby On coraz dal-
szy od Prawdy, co powiedzielibyśmy
o Bogu, któremu Jezus polecał w modli-
twie przyszły Kościół: „A nie tylko za ni-
mi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich
słowu będą wierzyć we Mnie” (J 17;20)?
Czyżby modlitwa Jezusa była bezskute-
czna i uczniowie Apostołów porzucili pra-
wdę Chrystusową? Co powiedzieć o Je-
zusie, który pozostawiając chrześcijan
po wniebowstąpieniu, wiedziałby, że nie
dadzą sobie rady i zrezygnują z wiary kil-
kadziesiąt lat po Jego śmierci? Czy poz-
woliłby w swej roztropności, aby tak
wielkie rzesze ludzi szły na zatracenie?
Co wreszcie powiedzieć wówczas o Du-
chu Świętym, który według nakazu Je-
zusa miał utrzymywać cały Kościół
w prawdzie, tak by stał się „filarem i pod-
porą prawdy” (1Tm 3,1 5)? Przecież, jak
podaje Biblia, „Chrystus umiłował Koś-
ciół i wydał za niego samego siebie, aby
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wo-
dą, któremu towarzyszy słowo, aby oso-
biście stawić przed sobą Kościół jako
chwalebny, nie mający skazy czy zmar-
szczki, czy czegoś podobnego, lecz aby
był święty i nieskalany” (Ef 5;25nn.).
Przez wieki odstępowali od Jezusa jedy-
nie ludzie, którzy opisani są m.in. .w Dzie-
jach Apostolskich (Dz 20;30) i 2 Liście
św. Piotr (2P 2;1nn). O gwarantującym
prawdę przekazaniu nauki przez Chrystu-
sa pisał św. Paweł: „Co usłyszałeś ode
mnie za pośrednictwem wielu świadków,
przekaż zasługującym na wiarę ludziom,
którzy też będą zdolni nauczać i innych”
(2Tm 2;2). Jedni przekazywali zatem wia-
rę w Pana Jezusa drugim, i nie ma mowy
o ogólnym odstępstwie od wiary, tak jak-
by chcieli tego niektórzy przeciwnicy Ko-
ścioła.

Jak podają źródła historyczne wcze-

snego Kościoła z początków II wieku,
na przykład Tertulian (ur.1 55) w dziele pt.
Preskrypcja przeciw heretykom: „Podaj-
cie początek waszych kościołów i ukażcie
nieprzerwalny szereg waszych biskupów,
iżby pierwszy biskup jednego z Aposto-
łów lub mężów apostolskich miał za po-
przednika, albowiem w ten sposób do-
piero apostolskie kościoły mogą wykazać
swe pochodzenie i początek (. . .) każdy,
kto by chciał nauczać w Kościele i swoją
naukę podawać za naukę Apostołów,
ma najpierw wykazać, czyim jest nastę-
pcą.”

W tym samym czasie (ok.1 60) Hege-
zyp w Historii Kościoła (4;22) podawał:
„W każdym mieście, w którym zacho-
wano nieprzerwalne następstwo biskupa,
życie kościelne odpowiada nauce Prawa,
Proroków i Pana.” O nieomylności Koś-
cioła pisał również św. Ireneusz (ur.1 40):
„Z Kościołem bowiem rzymskim musi
co do wiary zgadzać się każdy inny Koś-
ciół, gdyż w Kościele rzymskim wiernie
przechowała się tradycja apostolska.” Tak
trwa to do czasów dzisiejszych.

Do śmierci Konstantyna Wielkiego
(337) Kościół katolicki miał już 35 pa-
pieży – począwszy od św. Piotra, a skoń-
czywszy na św. Juliuszu I (352). Jak przy
takiej ciągłości władzy biskupiej może
ktokolwiek twierdzić, że tych papieży nie
było, a dopiero Konstantyn Wielki wymy-
ślił Kościół Rzymskokatolicki i nadał mu
doktryny np. o Trójcy Świętej?

Niektórzy mogą więc pytać, jak to
możliwe, by w Kościele na przestrzeni
wieków zdarzały się różne niemoralne hi-
storie, czy też występki niektórych nas-
tępców Piotra. Niektórzy wspomną także
o inkwizycji oraz wyprawach krzyżo-
wych. Są to fakty, z którymi należy się
zgodzić, są to sprawy trudne. Trzeba przy-
znać, że takie sytuacje się zdarzały.
Jednak to konkretni ludzie się mylili,
to konkretni ludzie grzeszyli – nie cały
Kościół. Kościół składał i składa się
z grzeszników, ale nie przestaje być
w swej istocie święty, gdyż założył go
Chrystus, który jest z Nim aż do końca
świata. Co ciekawe, Kościół w I wieku
pomimo, iż nauczał nieomylnie, był praw-
dopodobnie tak samo grzeszy, a zarazem
święty, jak Kościół dzisiejszy. Św. Jakub
tak pisał do współczesnych mu chrześ-
cijan: „Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie
między wami? Nie skądinąd, tylko z wa-
szych żądz (. . .) żywicie morderczą zaz-

drość (. . .) Prowadzicie walki i kłótnie (. . .),
gdyż się nie modlicie (. . .), źle się mo-
dlicie” (Jk 4;1nn.), „Wszyscy bowiem
często upadamy” (Jk 3;2).

Św. Paweł natomiast ostro ganił
pierwszych chrześcijan w Koryncie (a ta-
kże i nas dzisiaj): „doniesiono mi (. . .),
że zdarzają się między wami spory” (1
Kor 1 ;11 ), „ciągle (. . .) jest między wami
zawiść i niezgoda” (1Kor 3;3 .). Nowy
Testament zawiera wiele podobnych wy-
powiedzi.

Prawdą jest, iż przymiotnik „kato-
licki”, czyli „powszechny”, w odniesieniu
do Kościoła nie znajduje się jeszcze
w Nowym Testamencie. W dokumentach
historycznych zastosowany w tym zna-
czeniu został po raz pierwszy przez św.
Ignacego z Antiochii około roku 110.
W Liście do Smyrneńczyków pisze:
„Gdzie pojawi się biskup, tam niech bę-
dzie wspólnota tak, jak gdzie jest Chrys-
tus Jezus, tam i Kościół powszechny” (gr.
„katholikos”). Również „Męczeństwo św.
Polikarpa” z 156 roku, podaje, że Poli-
karp (urodzony w 69 r.n.e.) „w modlitwie
swojej wspomniał (. . .) też cały Kościół
katolicki”. Widać więc, że określenie to
sięga czasów św. Jana (?100).

Ludzie błądzili i błądzić będą, gdyż
są grzeszni. Dlatego dziękujmy Chrystu-
sowi za Jego Kościół, „nasz filar i pod-
porę prawdy”, gdyż sami będąc grzesz-
nymi, możemy się w nim uświęcać. W
tym uświęcaniu oraz dojściu do poznania
naszego Pana Jezusa dopomaga nam
Duch Święty.

Ks. Paweł L.
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Czy Pan Bóg ma wakacje?
Tytuł brzmi znajomo prawda? Zgadza

się – rok temu przytoczyłam artykuł od-
noszący się do spędzania wakacji z Bo-
giem. Celowo ponawiam ten temat, gdyż
uważam, że w dobie otaczającej nas rze-
czywistości musimy niestety stale przypo-
minać sobie, że wakacje nigdy nie po-
winny odbywać się bez obecności Boga.
Wakacje bez Pana Boga?

Skoro Pan Bóg nie potrzebuje waka-
cj i, to czy mogą być wakacje bez Pana
Boga? Można, ale po prostu nie warto.
Bo wakacje bez Niego to jakby odlot
na odległą galaktykę bez wyraźniej moż-
liwości powrotu. Raczej chcemy wrócić
do najbliższych osób, do planów i marzeń.
A zatem. Jak przeżyć wakacje z Panem
Bogiem? Jak spędzić ten czas w taki spo-
sób, aby nie tylko z radością wrócić
do ukochanych osób, ale by te osoby
chciały do nas wrócić, widząc, że jesteś-
my szczęśliwsi. Jak w czasie wakacji za-
czerpnąć szczęścia i uczyć się je dawać
innym?
Na czym wakacje polegają?

Chyba nie ma sensu tego definiować,
zawsze byłaby to próba usztywnienia te-
go, co właśnie kojarzy się z wolnością.
Ale dzisiaj mamy spojrzeć na wakacje
z perspektywy Pana Boga. Zastanówmy
się, czy można mówić o wakacjach we-
dług Woli Bożej? A jeśli można mówić
o takich wakacjach, to czy to nie będzie
czas strasznej nudy i sztywności? Czy to
tylko odmawianie jednej litanii po drugiej
i to po codziennej Mszy Świętej? Może
zacznijmy od niewątpliwie prawdziwego
zdania: Pan Bóg wymyślił wakacje, albo
inaczej : Pan Bóg chce dla nas wakacji.
Bo chce, abyśmy wypoczęci podejmowali
trud sensownego wysiłku. Chce, abyśmy
poznawali piękno stworzonego przez Nie-
go świata, chce, abyśmy w gronie rodzin-
nym, w grupie przyjaciół coraz lepiej się
poznawali, aby łatwiej było potem żyć,
aby chętniej sobie nawzajem pomagać.
Ale jak zawsze mamy wolność. Możemy
poznać piękno świata, możemy poznać
grzech. Możemy nauczyć się radości po-
magania innym, możemy też nabrać
wprawy w krzywdzeniu. Od nas ostatecz-
nie zależy, czy ten czas wykorzystamy
w taki sposób, aby z niego naprawdę sko-
rzystać.

Wakacje kojarzą się robieniem tego,
na co mamy ochotę. A jak mielibyśmy

ochotę na coś niedobrego? Jeśli ogarnia
nas ciekawość, jak smakuje grzech?
Tu mamy pierwsze zadanie. Dla każdego
– niezależnie od wieku, płci, stanu i urzę-
du. W to, na co mamy ochotę, trzeba
wprowadzić rozum i wyobraźnię. I zacząć
tym rządzić.

Jeśli kapryszące dziecko natarczywie
i krzykliwie wypowiada swoje żądania,
to szukamy sposobu, aby je ujarzmić.
Bo doskonale wiemy, że ciastko zjedzone
pół godziny przed przygotowanym obia-
dem trochę utrudni rozsmakowanie się na-
wet w ulubionych potrawach. Doskonale
wiemy, że jeśli dziecko z dwoma druci-
kami w dłoniach biegnie z zapałem
w stronę kontaktu w ścianie, to zrobimy
wszystko, aby do tego kontaktu nie dotar-
ło, mało tego, zrobimy wszystko, aby te-
mu dziecku wybić z głowy podobne
śmiercionośne pomysły. Podobnie z na-
szymi kapryśnymi ochotami. Trzeba je so-
bie tłumaczyć, ujarzmiać, kształtować.
Bo po co przez całe życie pokutować
za coś, czego można było łatwo uniknąć?
Co jeszcze jest zgodne z Wolą Bożą?

Podczas roku szkolnego zwykle nie
mamy czasu na rozwijanie zainteresowań.
Nie tylko chodzi o turystykę czy sport.
Może pasjonuje nas hodowla rybek w ak-
warium, może interesujemy się geografią,
albo programowaniem? Na pewno Pan
Bóg będzie szczęśliwszy, gdy poznamy
choćby z filmów czy książek odległe lądy
czy morza. Na pewno sami skorzystamy,
gdy poznamy lepiej niż dotychczas sposób
karmienia naszego kanarka czy królika.
Na pewno będziemy mądrzejsi i szczę-
śliwsi, gdy posiedzimy u kogoś, dla kogo
najbliżsi nie mają czasu. Co jeszcze jest
zgodne z Wolą Bożą? Włączenie się, albo
nawet zainicjowanie pomocy tym, którzy
tego potrzebują (zwróćmy uwagę, że czę-
sto ci naprawdę potrzebujący nie mają
śmiałości, aby o pomoc prosić, bywają też
tacy, którzy nie bardzo wiedzą, co jest dla
nich korzystne i proszą o to, co ich psuje).
Na pewno Pan Bóg lubi, gdy na dobrze
zorganizowanym obozie staniemy się bar-
dziej samodzielni, gdy nauczymy się or-
ientacji w terenie czy jakichś czynności
kuchennych, gdy wyznaczą nas do pomo-
cy przy przygotowywaniu posiłków. Ale
to wszystko dotyczy wakacji. Tylko waka-
cj i, chociaż już nauczyliśmy się w nich
zauważać Wolę Bożą. A coś więcej?

Od wakacji do świętowania
Aby Dzieło Boże nie było zmar-

nowane nie wystarczą wakacje! Pan Bóg
wymyślił również coś niewątpliwie cie-
kawszego! To świętowanie. Prawdziwe
świętowanie to nie tylko wypoczynek,
to nie tylko czas spędzony z rodziną,
z bliskimi. Świętowanie, to radość wyni-
kająca z Bożej przyjaźni. Nawet po ludz-
ku potrafimy to zrozumieć, gdy ktoś bar-
dzo bliski przyjeżdża po długiej nieobec-
ności, to każda minuta wydaje się szcze-
gólna, wyjątkowa, świąteczna.

Podczas misj i w pewnej parafii
pracujący tam franciszkanin używał wielu
porównań ze świata zwierząt. Między in-
nymi powiedział, że po Komunii Świętej
możemy zachowywać się jak mama kan-
gurzyca, która niedawno urodziła maleń-
stwo. Nikt nie musi wiedzieć, że ma
w swojej torbie dziecko. Ona jednak nieu-
stannie o nim pamięta, niejako żyje dla
niego. Komunia Święta w naszym sercu
zmienia nasze zachowanie wobec ludzi,
wobec świata. Jeśli jakiegoś dnia nie idę
na Mszę Świętą, to podobnie mogę prze-
żywać Obecność Boga we mnie. Nazywa-
my to niekiedy Komunią duchową. Za-
czyna się od wiedzy – trzeba sobie
to przypominać, powtarzać, aż wreszcie
zrośniemy się z tą myślą, stanie się rze-
czywistym powodem radości, poczucia
bezpieczeństwa, pogody ducha.
Wysiłku się nie żałuje

To chyba najbardziej przydatna dzia-
łalność człowieka uczyć się źródła wła-
snego szczęścia. Tego wysiłku nigdy nie
będziesz żałować, to pozostanie na zaw-
sze, staje się motywacją działania, spo-
sobem skutecznej walki z lenistwem
i egoizmem. Bo jak się lenić, jeśli Pan
Bóg mnie kocha na tyle, że wydał swego
Syna za moje życie wieczne? Jak zgadzać
się na egoizm, skoro Jezus ofiarował Sa-
mego Siebie i pokazuje, że dopiero wtedy
człowiek dorasta do zadania, do jakiego
został powołany, dopiero wtedy w pełni
doświadcza godności?

Może wykorzystasz wakacje, aby
nauczyć się świętowania. Wakacje się
skończą, ale świętowanie zostanie w Two-
im sercu, jako postawa życia. No i życzę,
aby nieraz ktoś Cię zapytał: Skąd Ty masz
taką pogodę ducha, skąd u Ciebie tyle
cierpliwości?. Wtedy zacznij tę osobę
uczyć świętowania.
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Wakacje bez
Pana Boga

Wyobraź sobie, że nadchodzący dzień
jest Twoją wizytówką. Jeszcze wieczorem
pomyśl, jak chcesz go przeżyć. Co powi-
nieneś, co chciałbyś, czego oczekują blis-
cy, co jest możliwe. I ułóż sobie, jak prze-
żyjesz każdą godzinę. Tylko pamiętaj ,
że Twój plan nie jest bożkiem. Jak ktoś
albo zwykłe okoliczności powiedzą coś
ważnego, to dopasuj do ich głosu swój
pomysł, swój plan.

Chcesz się wyspać? Przecież Ci wol-
no. Powiedz sobie, że będziesz spał
na przykład do południa. Ale nastaw dwa
budziki, albo nastaw babcię, aby Cię obu-
dziła. Zacznij rządzić swoim odpoczyn-
kiem.

Drażni Cię to, że o czymś często
zapominasz? Że jesteś niepunktualny?
Że nie zauważasz oczekiwań osób, które
Cię otaczają? Pomyśl, jak nad tym pra-
cować. Będziesz szczęśliwszy, gdy zoba-
czysz na własne oczy, że to, co Ci dotych-
czas przeszkadzało, co Ci w samym sobie
przeszkadzało – da się zmienić. Może nie
od razu radykalnie, ale każdy krok do celu
cieszy.
Pamiętasz, po co żyjesz?

Lubisz robić zdjęcia? To też trzeba
ćwiczyć. Ucz się spostrzegawczości, sfo-
tografuj ciekawie ułożone chmury, pełen

nadziei pąk kwiatu, rozkoszny uśmiech
niemowlęcia, albo dostojną, piękną twarz
staruszki (pamiętaj , że aby fotografować
ludzi powinno się mieć ich zgodę). Potem,
już w ciągu roku możesz zrobić wystawę
własnych fotografii, choćby we własnym
pokoju. Popatrz na słońce, na zieleń. Za-
śpiewaj , zatańcz. To dar Boga dla Ciebie.
A może pokaż ten dar innym. Na pewno
nie stracisz!

Popracuj na własną twarzą. Skorzystaj
z lustra, może z własnego odbicia w o-
czach innych ludzi. Oceń, czy z Twojego
wyrazu twarzy promieniuje radość, czy
ktoś się nie boi Twojego skrzywienia? Po-
baw się trochę robieniem głupich min.
A potem poćwicz mięśnie twarzy, aby
Twój własny uśmiech Tobie się podobał.
Aby częściej ozdabiał oblicze. Aby poma-
gał innym.

Przypomnij sobie swojego Anioła
Stróża. Czy ma z Tobą kłopoty? Czy cza-
sem musi prosić swoich kumpli, aby
mu pomagali strzec Ciebie? Co zrobisz,
by mu ułatwić zadanie związane z opieką
nad Tobą?

Gdy spotkasz człowieka, który jest
smutny lub zdenerwowany zastanów się,
czy Twój uśmiech, Twoje podziękowanie,
Twoja uprzejmość nie rozjaśnią mu świa-

ta. A czemu jest smutny? Zdenerwowany
też nie jest bez powodu.

Pamiętasz, po co żyjesz? Jezus Chrys-
tus zaprasza nas do zbawienia i zmarno-
wany jest każdy dzień, w którym do tego
celu się nie przybliżymy choćby o krok.
Trudne? Wręcz przeciwnie, zauważ, że re-
alnie przybliżasz się do zbawienia wów-
czas, gdy zapanujesz nad niecierpliwoś-
cią, kiedy włożysz wysiłek, aby się nie
spóźnić i przez to uszanujesz człowieka,
który na Ciebie czeka, przybliżasz się
do zbawienia, jeśli zrobisz coś w domu
tak, jakbyś robił to dla Niego.

Najszczęśliwszy jest ten człowiek,
który zauważył, że jest wyjątkowy. Gdy
zauważy, jak bardzo obdarowany jest
przez Pana Boga. Dlatego jednym z naj-
skuteczniejszych sposobów na szczęście
jest wdzięczność zarówno wobec Stwór-
cy, jak i wobec ludzi. Dziękuj a będziesz
szczęśliwszy!

Źródło: www.katolik.pl
Autorem artykułu jest ks. Zbigniew Ka-
płański.
Na potrzeby naszej gazetki artykuł zreda-
gowałaW. Wajchamer

Sytuacja ta wydarzyła się naprawdę.
Gdy byłem małym chłopakiem, często
z siostrą przebywaliśmy w wakacje u wu-
jostwa nad jeziorem. Pewnego razu, a by-
ła to niedziela, gdy powiedziałem, że mu-
simy iść do kościoła, usłyszałem od wuja,
że „są wakacje i do kościoła iść nie trze-
ba”. Nie wiem skąd, ale w moim młodym
jeszcze umyśle powstała wówczas szybka
riposta: że wakacje są, ale nie są one cza-
sem wolnym od Boga. Myśl ta przyświe-
ca mi do dzisiaj . Faktycznie, będąc na wa-
kacjach, mając wreszcie czas dla siebie,
staramy się zrobić jak najwięcej się da –
jak najwięcej zwiedzić, jak najwięcej do-
brych rzeczy zjeść, jak najwięcej razy
spotkać się z przyjaciółmi; nadrobić czas,
którego w ciągu roku nie udało nam się
poświęcić rodzinie. I słusznie, tylko
w tym wszystkim, myśląc o przyjemno-
ściach, nie zapominajmy o Bogu.
On od nas też nie robi sobie wakacji, nie

odpoczywa od troski o nas, nie przestaje
nas uświęcać, nie przestaje wysłuchiwać
modlitw.

Osobiście sądzę, że czas wakacji
to świetny moment na odbudowanie re-

lacj i ze Stwórcą, zwłaszcza, że gdy wy-
jeżdżamy, kierujemy się najczęściej
do miejsc pięknych, do miejsc, w których
widoczny jest rozmach Boga z jakim
stworzył świat – widzimy morza, łańcu-



chy górskie i inne cuda natury. Tam ła-
twiej niż zazwyczaj , gdy zamknięci jes-
teśmy w czterech ścianach bloku, powie-
dzieć: Jak cudowny świat stworzyłeś, Oj-
cze. Wszystko w nim działa, jak w najle-
pszym zegarku. Przecież te wszystkie pię-
kne krajobrazy, lasy, morza, oceany nie
powstały same z siebie. Ktoś je musiał
zaprojektować, chcieć by zaistniały, a na-
stępnie pośród nich umieścić człowieka.

W czasie wakacji, będąc na łonie
przyrody, jakoś łatwiej jest też spróbować
się modlić – idąc na przykład leśnymi
ścieżkami, w czasie zachodu słońca
lub w trakcie zdobywania górskiego
szczytu (może faktycznie jesteśmy wów-
czas bliżej miejsca pobytu Boga?).
Gdy odpoczywamy, jakoś łatwiej jest za-

nieść Bogu w modlitwie podziękowanie
za to, co czujemy, co widzimy, za to gdzie
jesteśmy; kierować do Boga podziękowa-
nia, zamiast najczęściej wypowiadanych
próśb i błagań o pomoc w codzienności.
Na wakacje staram się jeździć z małą
kieszonkową Biblią, którą otrzymałem
niegdyś podczas wakacji nad morzem.
Czuję wówczas, że do miejsc, w które
jadę zabieram ze sobą Jezusa. W wolnych
chwilach, między przedpołudniowym
a wieczornym plażowaniem, staram się
zawsze znaleźć choć trochę czasu na za-
głębienie się w mojej Biblii. Oprócz niej
można na wakacje zabrać różaniec,
by idąc brzegiem morza wykorzystać
czas, łącząc przyjemne z pożytecznym.
Kto wie, czy taki czas nie zaowocuje le-

pszym spędzeniem wakacji? – Bez stresu,
bez pośpiechu, za to z odbudowanym ży-
ciem duchowym. Wakacje nigdy nie mo-
gą stać się wakacjami bez Boga. Mogą
za to stać się czasem na ponowne spot-
kanie żywego Jezusa. Tak więc do torby
zabieramy Biblię, różaniec lub cokolwiek
innego, co będzie nam przypominało
o Bogu, który czeka na nas wszędzie tam,
gdzie nas nogi poniosą. Tak się bowiem
składa, że nad morzem, w górach, w Pol-
sce, czy też na Wyspach Kanaryjskich
czeka na Ciebie ten sam osobowy Bóg.
Z każdego miejsca Cię słyszy i woła
po imieniu, byś myślami był przy nim.
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Odpocznijcie nieco
Każdy człowiek ma prawo do urlopu,
Jeśli więc masz rozstrojone nerwy,
stajesz nie nieuprzejmy i nie do wytrzy-
mania.
Wtedy nadchodzi najwyższy czas, by
wyjść na powietrze.
Nic nie robić, uspokoić się, zacząć nucić.

Każdy człowiek ma prawo do ur-
lopu. Odpocznijcie nieco. Te słowa kie-
ruje Chrystus do każdego i każdej z nas.

Ja wiem, że niejednokrotnie nie stać
nas ale i nie trzeba moi drodzy daleko
wyjeżdżać, bo można odwiedzić miejsca
bliskie i znane nam, aby złapać oddech.
Bo życie nas wsysa. Zauważcie codzien-
nie rano wstajemy karmimy kota, psa,
idziemy do pracy, płacimy rachunki, oglą-
damy wiadomości i idziemy do łóżka.
A potem znów będziemy to wszystko
robić nazajutrz.

I tak niepostrzeżenie nie zauważamy
jak wsysa nas życie Popatrzcie co się
dzieje z człowiekiem, z tobą, w twoim
umyśle po oglądnięciu wiadomości kiedy
stojąc przed otwartą lodówką myślisz o
czym przed chwilą tak właściwie były
wiadomości telewizyjne. Pierwsza chyba
o wydarzeniach w polityce, aferach,
o masakrze w Manchesterze, w końcu
korupcja jako wydarzenie dnia powszed-
niego. A wszystko kończy się tym, że pre-
zenter składa notatki i wypowiada miłe
„dobranoc państwu”. Dobranoc? To zna-
czy, że już więcej nie ma pan nic do po-
wiedzenia? Właśnie uraczył nas pan okro-
pnościami świata w którym żyjemy

i wszystko co potrafi pan powiedzieć
to dobranoc państwu? Żeby być fair, obie-
cał że za chwalę zobaczymy sport. Ży-
czyłbym sobie aby choć raz wziął długi
oddech i westchnął: „Ależ znaleźliśmy się
daleko od normalnego życia? Ale tak się
nie stanie. I w sumie to nikt z nas się nad
tym nie zastanawia, bo tak po prostu spra-
wy wyglądają. Kiedy pytasz sąsiada jak
mu idzie, to na pewno odpowie wiesz
wszystko idzie po staremu.

Dlatego aby nie było po staremu
zapraszam was dziś na odpoczynek, gdzie
można złapać trochę oddechu. Zapraszam
was, może to zabrzmi dziś dziwnie, na
cmentarz. Idąc tam czujemy, że rozma-
wiamy nie z betonową czy marmurową
płytą, ale z człowiekiem drogim naszemu
sercu, żyjącemu nadal dla nas choć żyją-
cemu owszem i to jest trudne „inaczej”.

Odpocznijmy tam nieco. Kiedyś cał-
kowicie od bólu, strachu od niepewności
tego świata, od jego nerwowości, a dziś
odpocznijmy ucząc się tam Bożego stylu
odpoczynku.

Moi drodzy. Bóg przez sześć pierw-
szych dni zrobił to co najłatwiejsze: stwo-
rzył chmury, ptaki, ryby, motyle, ludzi.
Potem rozkazał wszystkim by rośli i mno-
żyli się, bo chciał mieć jak najwięcej rze-
czy, jak najwięcej ludzi do kochania. I ta-
kie było Boże zajęcie w siódmym dniu.
Bo prawdziwie żyć to znaczy kochać
pracując, a potem odpoczywać jeszcze
bardziej kochając. I to jest właściwy od-
poczynek.

Na co chcieliby wskazać nam nasi
bliscy, którzy już przeszli przez bramę
życia na jakie miejsca chore w naszym
życiu które przeszkadzają nam normalnie
żyć.

Pierwsze to na nowo przypomnieć
sobie cel naszego życia. Odpocząć aby
uświadomić sobie, w wirze tego życia, dla
kogo robię to co robię i że to co robię, że
te moje starania, że zdobywanie różnych
wartości one mają sens, one są cenne, bo
celem mego życia nie jest ziemia, ale
wieczność.

Dalej cmentarz chroni nas przed bar-
dzo ważnym grzechem szczególnie moż-
na mówić o nim jako wakacyjnym jakim
jest zgorszenie. Chodzi o to, że stojąc tam
zauważymy, że najważniejsze jest to co
zostawimy po sobie w drugim człowieku.
Moi drodzy ktoś powiedział, że zgorsze-
nie to uczynienie kogoś gorszym niż jest
w istocie. Jest w tym pojęciu jakaś in-
tuicja, że to co robimy, co mówimy jak
żyjemy niezwykle rzadko jest naprawdę
i do końca tylko i wyłącznie naszą pry-
watną sprawą. Śpiewał kiedyś przed laty
Jan Pietrzak o „pokoleniu utraconych złu-
dzeń” i „generacji zmarnowanych szans”.
Może warto aby też ktoś przejrzał i też
przyjrzał się startom i rozliczył krzywdy
wyrządzone kolejnym pokoleniom przez
gorszycieli. Kiedy i w ogóle znajdzie się
ktoś, kto weźmie odpowiedzialność i pod-
liczy tylko społeczne starty wyrządzone
w sumie milczącą, lecz faktyczną zgodą
chociażby na sprzedaż alkoholu nielet-



nim. Owszem są kartki wiszące w na-
szych sklepach, że nietrzeźwym i mło-
dzieży do lat 1 8 alkoholu nie podajemy.
To czemu zapytam, w jaki sposób było
to możliwe co ostatnie badania dowiodły,
że w czasie wakacyjnym 90% nieletnich
po raz pierwszy próbowała alkoholu właś-
nie na wakacjach. Gdzie go nabyli?

Owszem od jednego uderzenie sie-
kierą drzewa nie powalisz. Ale dawanie
okazji i mówienie, że nikt nikogo do ni-
czego nie zmusza to dziwne stwierdze-
nie. Co po sobie pozostawisz w drugim
człowieku.

Cmentarz przypomni ci też pojęcie
uczciwości. Narzekamy na nieuczciwość.
Z dawnych czasów pamiętamy „książki
skarg i wniosków” które nie były chyba

poważnie traktowane. Dziś próbujemy
dochodzić swoich praw różnymi drogami,
bo nieuczciwość dotyczy każdej dziedzi-
ny życia. Ktoś kiedyś weźmie, bo musi
wziąć za to odpowiedzialność. Przypomni
ci też cmentarz o innej uczciwości, aby
oddać drugiemu to się mu słusznie należy.
I to w wymiarze duchowym ale i mater-
ialnym. Mądre przysłowie mówi, że ucz-
ciwego nie przekupisz. Może nastaną ta-
kie czasy, że nie trzeba będzie w żadnym
ogłoszeniu uściślać, że o oddanie pro-
szony jest uczciwy znalazca.

Odpocznijcie nieco. Idźcie i poroz-
mawiajcie ze sobą. Nie o wydanych źle
pieniądzach, nie o tej czy innej spornej
sprawie. Zadbać o odpoczynek drugiego
człowieka to wyraz miłości. Jak długo

mąż dostrzega zmęczenie żony, jak długo
interesuje się jej samopoczuciem, tak dłu-
go autentycznie kocha. Z chwilą, gdy za-
braknie zainteresowania jej zmęczeniem,
mamy znak niezawodny, że jego miłość
obumiera. Rzecz jasna nie chodzi tu je-
dynie o pytanie: „jak się czujesz, kocha-
nie”, choć i ono jest ważne. Ten, kto ko-
cha, intuicyjnie wyczuwa, że trzeba po-
móc, dać wytchnienie. Aby refleksja nad
wypoczynkiem nie była tylko słowem,
spróbujmy w najbliższych dniach, dla
swoich bliskich, zorganizować chwilę od-
poczynku. Niech to będzie ta forma od-
dechu, którą oni sami najbardziej lubią.

Ks. T.K.
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W odpustowym klimacie
Odpust parafialny to od najdaw-

niejszych czasów jedno z najważniej-
szych świąt parafialnych. Uroczystości
zawsze towarzyszy specyficzny klimat
i miła atmosfera. Gdy odpusty odbywają
się latem, mają dodatkowy urok, gdyż to-
warzyszą im kramy albo inaczej stragany
odpustowe. Rozkładane są zwykle w bez-
pośrednim sąsiedztwie parafialnego koś-
cioła i tworzą swego rodzaju pętlę. Kie-
dyś były to długie, drewniane stoły kryte
plandekami, które chroniły przed słońcem
lub deszczem, teraz mają one zwykle kon-
strukcję metalową. Dla niektórych kramy
były nieraz ważniejsze od istoty całej
sprawy - Mszy św. ku czci Patrona para-
fii.

Ludzie już od godzin rannych przy-
chodzili na odpust nie tylko po to, aby coś
kupić, ale by spotkać dawno niewidzia-
nego znajomego, który na okoliczność
odpustu zawsze pojawiał się w miejsco-
wości. Przy straganach tego dnia groma-
dziło się najwięcej osób. Tu ściągali zew-
sząd.

Na przyjazd kramiarzy zawsze z wiel-
kim utęsknieniem i ciekawością wycze-
kiwały dzieci. „Pamiętam, jak nie mo-
głem dospać do rana, myśląc o odpuście,
o kramach, o całej tej atmosferze para-
fialnego święta. Zwykle jednak rodzice
nie wypuszczali nas na stragany. Najważ-
niejsze było uczestniczyć w Sumie od-
pustowej , w procesj i wokół kościoła,
a potem mogliśmy iść na kramy. Począ-
tkowo nie mogłem tego zrozumieć. Moi

koledzy od rana strzelali z korkowców,
a ja? Z biegiem czasu dotarła do mnie
mądrość mojej matki i mojego ojca. Teraz
przekazuję to swoim dzieciom, ale one też
muszą dorosnąć, żeby odkryć istotę uro-
czystości odpustowej w parafii” - wspo-
mina Marek, mieszkaniec naszej diecezji.
„Odpust to zawsze było ogromne święto,
zjeżdżali na nie ludzie z całej okolicy, od-
wiedzając kościół, krewnych i, oczywiś-
cie, kramy” - stwierdza pan Tomasz. „Te-
raz, mimo że tradycja kramów wciąż is-
tnieje i nie została wyparta żadnymi in-
nymi trendami, to jednak jest ich zde-

cydowanie mniej , inne też rzeczy można
na straganach nabyć, choć część jest nadal
niezmienna” - mówi pani Maria, która
na stragany odpustowe przyszła ze swoi-
mi wnukami.

Atrakcją odpustu była karuzela łań-
cuchowa, czasem bywały dwie - jedna dla
maluchów, druga dla dorosłych. W latach
60. karuzele napędzane były ręcznie, póź-
niej mechanicznie, a obecnie karuzele
to raczej rzadkość na odpustach. Wielkim
powodzeniem cieszyła się też loteria fan-
towa. W niektórych parafiach, zwłaszcza
wiejskich zdarzało się, że proboszcz miej-
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Ruchy katolickie wobec osób rozwiedzionych
żyjących w niesakramentalnych związkach.

sca przyłączał się do sponsorowania lo-
teryjnych fantów. Któregoś roku ks. Kate-
cheta zorganizował loterię, w której moż-
na było wygrać żywe zwierzęta. Strzel-
nica - to kolejny atut odpustu. Ustawiana
zwykle dzień przed uroczystością niezwy-
kle podsycała klimat święta. Jak wspomi-
nają wierni, na strzelnicach nie brakowało
oszustwa „na 10 wiatrówek w strzelnicy
jedna miała prawidłowo ustawioną musz-
kę, u pozostałych muszka była przesu-
nięta”. Tam najczęściej próbowano us-
trzelić kolorowe kwiatki z piór, które po-
tem wręczano swojej sympatii. Strzelanie
z wiatrówki to typowo męskie zajęcie,
zwłaszcza kawalerskie. Nie brakowało też
innego typu naciągaczy, którzy zachęcali
przybyłych na stragany do gry w tzw. trzy
karty.

Marzeniem każdego chłopca był kor-

kowiec albo pistolet na kapiszony, zaś
dziewczynki - piłeczka na gumce wyp-
chana trocinami. Na straganach sprzeda-
wano też drewniane zabawki: ptaszki
z klapiącymi skrzydełkami, koniki na bie-
gunach, krzesełka, itd. Powodzeniem
do dzisiaj cieszą się obwarzanki oraz wata
cukrowa. „Nigdy nie zapomnę jej smaku.
Watę cukrową trzeba było zjeść na od-
puście, potem lepiły się palce i buzia cała,
ale to było najlepsze i dzisiaj miło po-
wspominać, choć waty cukrowej bym już
nie zjadła ze względu na zdrowie” - mówi
pani Krystyna. W latach 60. i 70. na stra-
ganach sprzedawano też ogórki kiszone,
atrakcją były zaś nie same ogórki, lecz
woda spod nich, za którą trzeba było,
oczywiście, zapłacić” - opowiada pan A-
dam. Często uroczystości odpustowej to-
warzyszyły miejscowe orkiestry dęte.

Zwyczaj ten do dzisiaj zachował się
w niektórych wspólnotach. Muzycy para-
dnie maszerują do kościoła, grając skocz-
ne dźwięki, następnie uczestniczą w od-
pustowej Eucharystii, po czym towarzy-
szą ludziom przy odpustowych kramach.
Ostatnim elementem dnia była zazwyczaj
zabawa taneczna. W miastach odbywała
się ona w parkach, na wsiach trzeba było
budować specjalną scenę. Ściągała cała
okolica. Nieraz dochodziło do starć po-
między miejscowymi a tzw. obcymi. Tra-
dycja zabaw tanecznych wciąż żywa jest
zwłaszcza w małych miejscowościach.

Weronika R.

Coraz częściej w naszych środowis-
kach spotykamy osoby rozwiedzione, ży-
jące w kolejnych związkach. Mimo wielu
wysiłków i inicjatyw, podejmowanych
przez ruchy i stowarzyszenia katolickie
na rzecz rodziny, mamy dziś do czynienia
z szeroko rozumianym kryzysem więzi
małżeńskiej . Na stałe weszły już do języ-
ka potocznego takie określenia jak „ko-
bieta po przejściach”, czy „mężczyzna
z przeszłością”. Skala problemu jest po-
ważna i w równym stopniu dotyka także
środowiska osób wierzących. Według da-
nych statystycznych, co piąte małżeństwo
w Polsce ulega rozpadowi, a w większych
miastach rozwodzi się nawet do 40 pro-
cent par. (zob. „Niewierzący w parafii –
sugestie duszpasterskie”, Dokument Ko-

mitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi Rady
Konferencji Episkopatu Polski, czerwiec
1999). Wiele z tych osób wstępuje w ko-
lejne, z punktu wiedzenia wiary, już nie-
sakramentalne związki. Wystarczy powy-
ższe dane zestawić z liczbą parafian,
by zobaczyć, że mamy do czynienia z po-
ważnym problemem duszpasterskim. Dla
przykładu, w jezuickiej parafii św. An-
drzeja Boboli w Warszawie, już od kilku
lat, rokrocznie ok. 30 procent chrzczo-
nych dzieci pochodzi z takich właśnie
związków. Pytanie o postawę, jaką należy
przyjąć wobec katolików, żyjących w po-
nownych, niesakramentalnych związkach,
zadają sobie nie tylko duszpasterze,
ale coraz częściej wierni świeccy. Posta-
wa ta, w praktyce, jest wypadkową nasze-

go spojrzenia na samo zjawisko zwią-
zków niesakramentalnych oraz obrazu
Kościoła, jaki nosimy w sobie i jaki chce-
my kształtować.

Czym jest związek niesakramentalny?
Najogólniej rzecz ujmując mianem tym
określamy katolików, mężczyznę i kobiet-
ę, żyjących ze sobą na sposób małżeński,
nie związanych węzłem sakramentalnym.
Przywołując klasyfikację dokonaną przez
Jana Pawła II w adhortacj i= Familiaris
consortio (= FC), należy wymienić takie
sytuacje jak: „małżeństwa na próbę” (FC
80), rzeczywiste wolne związki (FC 81 ),
katolicy złączeni ślubem tylko cywilnym
(FC 82) oraz rozwiedzeni, którzy zawarli
nowy związek (FC 84). Upraszczając ten
podział możemy wyróżnić dwie podsta-
wowe sytuacje: związki, które mogą stać
się małżeństwami sakramentalnymi, gdyż
osoby nie mają przeszkód do zawarcia
ślubu kościelnego, oraz te, gdzie ślub koś-
cielny nie jest możliwy, ponieważ przy-
najmniej jedna z osób jest już związana
z kimś trzecim na sposób sakramentalny.
W każdym z tych przypadków inne winno
być oddziaływanie duszpasterskie. W ni-
niejszym tekście skoncentruję się jedynie
na osobach rozwiedzionych, żyjących
w ponownych związkach, mających prze-
szkodę w zawarciu ślubu kościelnego.
Nieufne, pełne rezerwy podejście ludzi
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wierzących do rozwiedzionych żyjących
w związkach niesakramentalnych, wynika
często z przekonania, że osoby te same
sobie są winne, bo przecież świadomie
i dobrowolnie zdecydowały się na życie
w grzechu. Należy zatem postawić naj-
pierw pytanie, co stoi u podstaw decyzji
na związek niesakramentalny i na ile to-
warzyszy takim osobom świadomość
wszystkich wynikających z tego faktu
konsekwencji dla ich życia religijnego.
Nieżyjący już o. Roman Dudak, kapucyn,
na stwierdzenie, że zajmuje się ludźmi
żyjącymi w grzechu odpowiedział: „Ich
rodzinna sytuacja jest – z punktu widze-
nia Kościoła – nieustabilizowana, ale to
nie znaczy, że oni kiedyś ten grzech wy-
brali świadomie, na zimno. Czasem czło-
wiek jest tak przestraszony życiem, per-
spektywą samotnego borykania się z lo-
sem, że nie jest w stanie rozważać swoich
decyzji w kategoriach grzechu i bez-
grzeszności. Kobieta, która zostaje sama
z dzieckiem lub z dziećmi, bo mąż ją rzu-
cił, jest tak przerażona, że jeśli trafi jej się
ktoś, kto okaże jej serce, decyduje się
na związek z nim. Nie dlatego, żeby mieć
z kim iść do łóżka. Samotność jest dla
kobiety ciężka podwójnie. Wiem, jak czę-
sto ludzie wiążą się ze sobą z przyczyn
psychicznych, nie z rozwiązłości” (Pow-
ściągliwość i Praca (1987) Nr 8, s. 6).
Nie można myśleć o rozwiedzionych ży-
jących bez ślubu kościelnego wyłącznie
jako o tych, którzy rozbili swoje rodziny
przez zdradę małżeńską. Na złożoność
przyczyn stojących u źródeł związku nie-
sakramentalnego zwraca też uwagę Jan
Paweł II w adhortacj i Familiaris con-
sortio. Czytamy w niej : „zachodzi bo-
wiem różnica pomiędzy tymi, którzy
szczerze usiłowali ocalić pierwsze mał-
żeństwo i zostali całkiem niesprawie-
dliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej ,
ciężkiej winy zniszczyli ważne kanoni-
czne małżeństwo. Są wreszcie i tacy, któ-
rzy zawarli nowy związek ze względu
na wychowanie dzieci, często w sumieniu
subiektywnie pewni, że poprzednie mał-
żeństwo, zniszczone w sposób nieodwra-
calny, nigdy nie było ważne” (FC 84).
Dlatego też, Papież przypomina duszpas-
terzom, że „dla miłości prawdy”, mają oni
„obowiązek właściwego rozeznania sytu-
acji” (tamże). Chociaż przytoczone wyżej
rozróżnienie dotyczące motywów wejścia
w kolejne związki nie zmienia obiekty-
wnie sytuacji tych osób w Kościele, mimo
to, Jan Paweł II zdaje się nie traktować

wszystkich sytuacji jednakowo. Winno
to być przestrogą dla tych spośród kato-
lików, którzy dla osób ze związków nie-
sakramentalnych mają tylko słowa potę-
pienia.

Zatem, obok niewierności małżeń-
skiej , która także może mieć różne przy-
czyny, niekoniecznie wynikające z nieu-
porządkowania w sferze seksualnej , ge-
nezą wielu związków niesakramentalnych
po rozwodzie jest nieradzenie sobie z sa-
motnością i poczuciem krzywdy. Nie na-
leży zapominać, że osoby te, wstępując
kiedyś w związek małżeński, wybrały
drogę życia we dwoje i realizację siebie
poprzez miłość małżeńską. W chwili roz-
padu pierwszego związku stają przed per-
spektywą samotnego życia, mając nie-
kiedy po trzydzieści, czterdzieści lat! Wią-
żąc się z kimś drugim, nawet bez sakra-
mentu, niekoniecznie czynią to powodo-
wani rozwiązłością albo szukaniem grze-
chu dla samego grzechu. Mówiąc o inty-
mnej relacj i mężczyzny i kobiety doty-
kamy najgłębszej potrzeby wpisanej
w płciową naturę człowieka. Życie samo-
tne czy z drugą osobą, nie jest dla czło-
wieka sprawą drugorzędną, tak jak posia-
danie takiego czy innego samochodu,
bądź rezygnacja z niego (zob. Rdz 2, 1 8).
Osobie rozwiedzionej nie jest łatwo żyć
w pojedynkę, z nikłą nadzieją na powrót
współmałżonka, doświadczając jedno-
cześnie poczucia krzywdy i niesprawiedli-
wości. Dlatego w myśleniu o rozwie-
dzionych katolikach żyjących w kolejnych
związkach bez ślubu kościelnego postu-
lowałbym odwrócenie perspektywy i pa-
trzenie na nich przede wszystkim przez
pryzmat przyczyn, które spowodowały ich
aktualny stan, bowiem związek niesa-
kramentalny jest często wynikiem życio-
wego dramatu, skutkiem sytuacji uprze-
dniej , a nie wyborem podstawowym.
Głównym problemem dzisiaj są nie tyle
związki niesakramentalne, ile nietrwałość
małżeństw, kolejne związki są jedynie
tego konsekwencją.

Jaki jest status katolików rozwie-
dzionych żyjących w związkach niesakra-
mentalnych? Często bowiem daje się sły-
szeć opinie, że osoba decydująca się
na życie w stanie permanentnego grzechu
ciężkiego, sama stawia się poza nawiasem
Kościoła. O przynależności do Kościoła
katolickiego decydują potrójne więzy:
wyznawania tej samej wiary, sakramen-
tów i uznania zwierzchności duchowej je-
go Pasterzy (zob. Kodeks Prawa Kano-

nicznego, kan. 205). Zazwyczaj osoby
rozwiedzione, żyjące w niesakramental-
nych związkach, nie negują ani nie zry-
wają żadnej z tych więzi, chociaż boleśnie
przeżywają swoją sytuację. Sakramentu
chrztu nie da się „wymazać”. Tak jak
na zawsze pozostaje się dzieckiem okre-
ślonych rodziców, mimo różnych kolei
losu, podobnie, na zawsze pozostaje się
dzieckiem Bożym. Nieuzurpowanie sobie
prawa do sakramentów pokuty i Komunii
św., na skutek naruszenia wierności mał-
żeńskiej , jest swoistym wyrazem szacun-
ku dla godności zarówno samego mał-
żeństwa jak i Eucharystii. Owszem, nie-
możność przyjmowania sakramentów po-
woduje, że więź z Kościołem jest osła-
biona, jednak nie ustaje. Głód i tęsknota
za przyjęciem Chrystusa w postaci sa-
kramentalnej mogą mieć także walor je-
dnoczący z Bogiem. Papież Benedykt
XVI, jako kardynał, prowadząc rekolekcje
watykańskie w 1983 r., powiedział,
że w jakiś sposób „niemożność przyjmo-
wania Komunii sakramentalnej może się
stać środkiem duchowego postępu, środ-
kiem pogłębienia wewnętrznej komunii
z Kościołem i z Panem, w cierpieniu co-
raz większej miłości, w oddaleniu umi-
łowanego” („Chrystus i Jego Kościół”,
Kraków 2005, s. 1 21 -122).

Tak jak wspomniałem na początku,
o naszej postawie wobec innych decyduje
często obraz Kościoła, jaki nosimy w so-
bie i jaki – naszym zdaniem – winniśmy
kształtować. Dlatego postawmy pytanie,
jacy ludzie tworzą Kościół i kto jest
do niego powołany? Już w Starym Testa-
mencie Bóg mówił do swojego ludu: „Oto
Ja sam będę szukał moich owiec i będę
miał o nie pieczę. (…) uwolnię
je ze wszystkich miejsc dokąd się roz-
proszyły w dni ciemne i mroczne (…).
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowa-
dzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, cho-
rą umocnię, a tłustą i mocną będę och-
raniał” (Ez 34, 11 -1 2. 1 6). Z powyższych
słów wynika, że istnieje zróżnicowanie
w trzodzie Pańskiej . Obok owiec „tłus-
tych i mocnych” są owce „zabłąkane”
i „okaleczone”. Wszystkie one należą
do jednej owczarni i o wszystkie Bóg jest
zatroskany.

Z kolei, w Katechizmie Kościoła
Katolickiego czytamy: „Wszyscy człon-
kowie Kościoła, łącznie z pełniącymi
w nim urzędy, muszą uznać się za grzesz-
ników. We wszystkich kąkol grzechu jest
jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem
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ewangelicznym aż do końca wieków.
Kościół gromadzi więc grzeszników obję-
tych już zbawieniem Chrystusa, zawsze
jednak znajdujących się w drodze do uś-
więcenia” (nr 827).

Zatem nie można stwarzać wrażenia,
że Kościół ustanowiony jest wyłącznie dla
osób bezgrzesznych, na kształt elitarnego
klubu ludzi doskonałych. Chrystus nie
wybrał sobie idealnych warunków dla
swojego pojawienia się na świecie.
Wszedł w ludzką rzeczywistość taką jaka
była ona owego czasu, z całą jej zło-
żonością, uwarunkowaniami i grzechem.
Także i dzisiaj dla Kościoła kontynuują-
cego misję Chrystusa drogą jest człowiek
(por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor
hominis”, nr 14), nie abstrakcyjny, lecz
będący dzieckiem swojego czasu, żyjący
w takich a nie innych uwarunkowaniach
społeczno-kulturowych. Tam, gdzie jest
człowiek, tam też powinien dotrzeć Koś-
ciół z orędziem zbawienia. Stąd, w przy-
woływanej tu adhortacj i apostolskiej , Jan
Paweł II pisze: „Kościół (…) ustanowiony
dla doprowadzenia wszystkich ludzi,
a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia,
nie może pozostawić swemu losowi tych,
którzy – już połączeni sakramentalną wię-
zią małżeńską – próbowali zawrzeć nowe
małżeństwo. Będzie też niestrudzenie po-
dejmował wysiłki, by oddać im do dyspo-
zycji posiadane przez siebie środki zba-
wienia” (FC 84).

Chrystus nie izolował się od grzesz-
ników, wręcz przeciwnie, wychodził
do nich łamiąc ówczesne zwyczaje i na-
rażając się na krytykę. Zyskiwał sobie
przez to miano „przyjaciela grzeszników
i celników” (Mt 11 , 1 9). W odpowiedzi
mówił: „Nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają. Nie przysze-
dłem powołać sprawiedliwych, ale grzesz-
ników” (Mk 2, 17). Wiemy z Ewangelii,
że taka postawa Jezusa owocowała pię-
knymi nawróceniami (zob. np. Łk 7, 36-
50; 1 9, 1 -1 0; ). Możemy sobie także wy-
obrazić, jaką reakcję budziły wśród arcy-
kapłanów i faryzeuszy Chrystusowe sło-
wa: „celnicy i nierządnice wchodzą przed
wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21 ,
31 ). Faktem jest, że szereg osób rozwie-
dzionych przeżywa przebudzenie religijne
dopiero w drugim związku. Dzieje się
to często na skutek uświadomienia sobie,
co się utraciło, a co było kiedyś dostępne
„na wyciągnięcie ręki”. Ośmielam się na-
wet powiedzieć, że osoby doświadczające
przez wiele lat przymusowej abstynencji

od sakramentów, są niekiedy bardziej po-
datne na orędzie Dobrej Nowiny a ich
wiara staje się głębsza i wyrazistsza. Tak-
że i tutaj sprawdzają się słowa św. Pawła:
„Gdzie (…) wzmógł się grzech, tam je-
szcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,
20). Bo jak inaczej można wytłumaczyć
codzienną Komunię św. tych, którzy speł-
niają warunki przystępowania do sakra-
mentów, modlenie się liturgią godzin, czy
chociażby powołania kapłańskie i zakon-
ne wśród dzieci ze związków niesakra-
mentalnych? Powyższe przykłady byłyby
ewenementem nawet wśród „standardo-
wych” katolików. Jak widać z powyż-
szego, Bóg potrafi pisać prosto na krzy-
wych liniach ludzkich losów, a życie peł-
ne jest Bożych paradoksów. Daleki jestem
od apoteozowania ludzi żyjących bez ślu-
bu kościelnego, jednak nie mogę zaprze-
czyć, że niekiedy staję zadziwiony wobec
wiary tych, których „odsądza się od czci
i wiary” (zob. „Niewierzący w parafii…).
Trzeba jednocześnie powiedzieć, że wiele
osób pozostających w niesakramental-
nych związkach jest szczególnie narażo-
nych na utratę wiary mając „poczucie od-
epchnięcia ich przez Kościół i pozba-
wienia opieki duszpasterskiej” (tamże).
Dlatego Jan Paweł II już w 1981 r. ape-
lował: „(…) wzywam gorąco pasterzy
i całą wspólnotę wiernych do okazania
pomocy rozwiedzionym, do podejmowa-
nia z troskliwą miłością starań o to, by nie
czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro
mogą – owszem, jako ochrzczeni powinni
– uczestniczyć w jego życiu” (FC 84).
Zwróćmy uwagę na to, że apel papieski
o pomoc rozwiedzionym żyjącym w nie-
sakramentalnych związkach skierowany
jest nie tylko do duszpasterzy, ale do „ca-
łej wspólnoty wiernych”. Stąd także
i członkowie katolickich ruchów religij -
nych muszą postawić sobie pytanie,
co możemy zrobić dla wspomnianych wy-
żej osób?

O jakie formy uczestnictwa w życiu
Kościoła chodzi Ojcu Świętemu, gdy za-
chęca osoby rozwiedzione z niesakramen-
talnych związków do praktykowania swo-
jej wiary? „Niech będą zachęcani do słu-
chania Słowa Bożego, do uczęszczania
na Mszę świętą, do wytrwania w mo-
dlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz
inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawie-
dliwości, do wychowywania dzieci
w wierze chrześcijańskiej , do pielęgno-
wania ducha i czynów pokutnych, ażeby
w ten sposób z dnia na dzień wypraszali

sobie u Boga łaskę”. Zauważmy: pogłę-
biona modlitwa, wejście w świat Słowa
Bożego, zaangażowanie we wspólnotowe
działania na rzecz sprawiedliwości spo-
łecznej i w czynną miłość bliźniego, tro-
ska o wychowanie dzieci w rodzinie,
wszystko to jest przedmiotem formacji
i działań apostolskich prowadzonych
przez ruchy katolickie. To właśnie dzięki
ruchom katolickim wierni świeccy od-
krywają słowo Boże, uczą się pogłębionej
modlitwy i kultywowania życia ducho-
wego, angażują się w apostolstwo oraz
uczą współdziałania z Bogiem we wszys-
tkich płaszczyznach. Gdzie mają się tego
uczyć osoby ze związków niesakramen-
talnych? Przecież chodzi o ten sam Koś-
ciół i o to samo powołanie właściwe oso-
bom świeckim. Owszem, nie neguję zna-
czenia specjalistycznego duszpasterstwa
dla omawianej tutaj kategorii wiernych –
zresztą, takich ośrodków jest wciąż zbyt
mało – ale nie chodzi też o to, by osoby
te zamykać w swoistych „gettach”.
W myśl słów Ojca Świętego, wierni
ci mają brać udział w życiu Kościoła,
a nie jedynie swojego duszpasterstwa.
Oczywiście, muszą oni zaakceptować pe-
wne ograniczenia wynikające z ich sytu-
acji, ale nie może to ich dyskwalifikować.
Znam osoby, dla których spotkania w ra-
mach duszpasterstwa związków niesakra-
mentalnych stały się na pewnym etapie
niewystarczające. Swoje pragnienie zaan-
gażowania i formacji chrześcijańskiej
z powodzeniem dopełniają w innych
wspólnotach będąc w nich nawet anima-
torami.

Należy też pamiętać, że nawrócenie
jest odpowiedzią na łaskę, a nie na od-
wrót: łaska „nagrodą” za nawrócenie. Po-
trzeba zatem stwarzania możliwości i ot-
wierania środowisk, gdzie „niesakramen-
talni” mogliby doświadczyć spotkania
z Bogiem, a niekiedy wręcz odkryć Go
na nowo. Ważne jest też dla takich osób
oparcie we wspólnocie. To również należy
do zadań Kościoła wymienionych przez
Jana Pawła II: „Niech Kościół modli się
za nich, niech im dodaje odwagi, niech
okaże się miłosierną matką, podtrzymując
ich w wierze i nadziei” (FC 84). Adresa-
tom niniejszego tekstu nie potrzeba wiele
pisać o wadze modlitwy wspólnotowej ,
zwłaszcza wstawienniczej . Na niezwykłą
formę solidarności z tymi, którzy z róż-
nych racji nie mogą przystępować do sto-
łu Pańskiego, zwrócił uwagę kardynał Jo-
seph Ratzinger w rekolekcjach, które



31
>>

TEST NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO JEZUSA

wygłosił Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi
II i członkom Kurii Rzymskiej na począ-
tku Wielkiego Postu 1983 r. Rozwinął
on myśl „leczenia miłością”, która stano-
wi „ostatni cel Chrystusowego Krzyża, sa-
kramentu, Kościoła” (tenże, „Chrystus
i Jego Kościół”, s. 1 21 ). Ówczesny Pre-
fekt Kongregacji Nauki Wiary pyta: „Czy
od czasu do czasu nie byłby pożyteczny,
a nawet konieczny, post duchowy, w celu
pogłębienia i odnowienia naszej relacj i
do sakramentu Ciała Chrystusa? (…) nie
zapominajmy, że już od czasów apostol-
skich, duchowy post Wielkiego Piątku sta-
nowił część eucharystycznej duchowości
Kościoła i że ten post w dniu najświęt-
szym, bez Mszy i bez Komunii wiernych,
stanowił głęboki wyraz uczestnictwa
w męce Pana, w smutku Oblubienicy
z powodu nieobecności Oblubieńca (zob.

Mk 2, 20). Myślę, że taki post, przemy-
ślany i stanowiący umartwienie (…) byłby
sensowny, a nawet mógłby pogłębić oso-
bistą relację do tego sakramentu i stać się
aktem solidarności z tymi wszystkimi,
którzy go nie mogą przyjmować. Myślę,
że problem rozwiedzionych i żyjących
w nowych związkach, a także interkomu-
nii (na przykład w małżeństwach miesz-
anych), byłyby łatwiejsze do zniesienia,
gdyby niekiedy taki duchowy post pomógł
uświadomić sobie, że my wszyscy zależy-
my od tego uzdrowienia miłości, które się
dokonało w krańcowej samotności Krzyża
naszego Pana. (…) od czasu do czasu po-
trzebny jest nam post – duchowy i cie-
lesny – abyśmy mogli w nowy sposób
zrozumieć dary Pana, zrozumieć także
cierpienie naszych głodnych braci” (tam-
że, s. 1 22-123).

Nie należy też sądzić, że większa
wrażliwość i otwartość wspólnot na osoby
rozwiedzione żyjące w niesakramental-
nych związkach spowoduje masowy na-
pływ takich osób do ruchów katolickich.
Ci, którzy mają odwagę szukać Pana mi-
mo istniejących przeszkód, stanowią
wciąż nikły procent tych, których dotyczy
ten problem. Tym bardziej , za przykładem
św. Pawła, musimy stawać się „wszystkim
dla wszystkich”, by „ocalić przynajmniej
niektórych” (por. 1 Kor 9, 22).

http://www.orrk.pl/kongresy-tematyczne/
rodzina/inspiracje-70281 /343-ruchy-kato-
lickie-wobec-osob-rozwiedzionych-
yjcych-w-niesakramentalnych-zwizkach

Czy słyszeliście kiedyś o owocach
Ducha Świętego? Pisze o nich w św. Pa-
weł w Słowie Bożym – w Biblii. List
do Galatów mówi nam:
„Owocem zaś Ducha jest:
- miłość,
- radość,
- pokój ,
- cierpliwość
- uprzejmość
- dobroć
- wierność,
- łagodność
- opanowanie.”

Biblia wymienia 9 owoców Ducha
Świętego. Czy są to Jego atrybuty? To są
nasze atrybuty jeśli tylko chodzimy wraz
z Jezusem. Nie ma możliwości, aby ktoś
kto wierzy w Jezusa i mówi, że ufa Mu
całym sercem nie posiadał tych owoców,
czyli przejawów obecności Ducha Świę-
tego w nas. Biblia zapewnia nas, że jeśli
tylko wierzymy w Chrystusa, Ojciec po-
syła w serca nasze Ducha, aby ten już na
zawsze w nim zamieszkał. Nie musimy
stale przyzywać Ducha Świętego, mamy
Go bowiem zawsze w sobie, tak uczy
Pismo - tylko czasami nie współpracuje-
my z Nim. Jeśli nie widzimy Jego dzia-
łania to znaczy, że za mało kochamy Je-
zusa, bądź po prostu nie zauważamy Jego
działań względem nas. Te owoce są pre-
zentem, są darem, ale musimy je sami
wytwarzać poprzez przemyślane działa-

nia. Pojawiają się, gdy współpracujemy
z Bogiem i są dowodem, że Bóg jest
obecny naprawdę w naszym życiu. Bez
widocznych owoców sami okłamujemy
siebie, że Bóg we mnie mieszka.
To tak samo jak z drzewem owocowym,
powiedzmy z brzoskwinią. Czy poznamy,
że to drzewo brzoskwiniowe, jeśli nie bę-
dzie owocowało, tylko zawoła – hej jes-
tem brzoskwinią? Żeby uznać je za brzos-
kwinię, chcemy widzieć owoce brzoskwi-
ni. Tak samo jest z chrześcijaninem –
zdrowego chrześcijanina poznamy po je-
go owocach, jakie wymienia powyżej Pis-
mo Święte. Nie musi on wołać – zobacz-
cie wszyscy – jestem chrześcijaninem,
musicie mi uwierzyć! ! ! Wystarczy, że zo-
baczymy, że jest pełen miłości, radości,
pokoju, uprzejmości itd. Te owoce dzia-
łającego w nas Ducha Świętego muszą
z nas wychodzić, musi z nas emanować
Jego świętość w postaci tych owoców.
Inaczej pozostaniemy uschniętym, bezo-
wocnym drzewem, a dobrze wiemy
co z takim drzewem figowym kazał zro-
bić Jezus.

To jasne, że jeśli nie wiedzieliśmy
o tym i nie zwracaliśmy uwagi na to, czy
posiadamy takie owoce Ducha Świętego,
to nie wyrobimy ich w sobie tak po prostu
w ciągu tygodnia, ale w każdym kolejnym
tygodniu spróbujmy być po pierwsze ra-
dośni, optymistyczniej patrzeć na świat –
np. budząc się rano nie mówmy – znów

jestem niewyspany, dlaczego muszę iść
znów do pracy i dlaczego jest dziś znów
poniedziałek. Powiedzmy zamiast tego –
Boże, dziś poniedziałek – błogosławię ten
dzisiejszy dzień, błogosławię pracę
do której zaraz będę się szykował, uwiel-
biam Cię za nowy dzień. W następnym
tygodniu poćwiczmy kolejną sprawę np.
cierpliwość i nie używajmy wówczas
wulgaryzmów i klaksonu jako normalnej
sprawy stojąc w samochodowym korku.
Czy chrześcijanin klnie, rzuca przekleń-
stwa i obraża innych? A tak dokładnie
robimy. Ćwiczmy więc cierpliwość
i uprzejmość zarazem.

Owoce Ducha Świętego służą
dla dobra i korzyści nas i drugich,
ale przede wszystkim jednak służą ucz-
czeniu Boga, który ma upodobanie w ta-
kich swych „owocnych” dzieciach.

Jeśli mamy być pełni miłości
tzn. jacy? To kochajmy nie bliskich, przy-
jaciół lecz innych – np. koleżankę z pracy,
która utrudnia nam życie. Prośmy o nią
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w modlitwie o opanowanie i dalej o bło-
gosławieństwo dla niej . A Duch Święty
już sam sprawi, że Wasze relacje się od-
mienią. Co to znaczy być radosnymi? Cie-
szyć się z żartów i zabawnych wpadek?
Też! Przede wszystkim jednak radością
w Duchu Świętym możemy nazwać,
to że cieszymy się z sukcesów Kościoła
i innych wierzących. To także cieszyć się
z sukcesów innych, to cieszyć się, że są-
siadowi się udało i kupił nowy samochód.
Módlmy się by dobrze służył Jego rodzi-
nie i zapewnił im bezpieczeństwo w pod-
róży. Pod żadnym pozorem nie zazdrość-
my – ale cieszmy się wraz nim. Niemoż-
liwe ? – wcale nie! z Duchem Świętym.

A cóż to znaczy, że będę wierny Bogu?
Oznacza to, że nikt i nic nie wpłynie
na to, że stanę się niewierny wobec Je-
zusa, to wierność mojemu kręgosłupowi
moralnemu i powołaniu np. małżeńskie-
mu. A co może oznaczać bycie dobrym?
To znaczy nie kraść, nie obmawiać, nie
cudzołożyć? To są tylko podstawy! Bycie
dobrym w rozumieniu Jezusa to okazy-
wać dobro dla osób, które nas denerwują,
krzywdzą, obmawiają, to konkretne czyn-
ności i modlitwy za nich. Czy nie zam-
knie to ust obmawiającej nas koleżanki,
jeśli zrobimy jej i przyniesiemy kawę
z kostką czekolady, jeśli uśmiechniemy
się do niej , a wieczorem poprosimy Boga

o błogosławieństwo dla niej? Może da jej
to do myślenia…

Dla chrześcijanina testem przyna-
leżności do Jezusa nie jest dekalog i to
czego zabrania on robić. Testem przy-
należności do Jezusa na sądzie ostate-
cznym będzie wiara w Niego i dary du-
chowe, jakie będziemy rodzić. Jezus po-
wiedział „po owocach ich poznacie”.
Spróbujcie od dzisiaj być taką dorodną
brzoskwinią, proście Ducha Świętego
o jak największe owocowanie – a świę-
tość przyjdzie szybkimi krokami.

Ks. T.K.

Patrząc na dzisiejszy obraz katolików,
słuchając rozmów religijnych, a także te-
matów kazań zdaje się, że kładziemy
ogromny nacisk na poznanie Jezusa histo-
rycznego. Tego który pojawił się 2000 lat
temu, tego który uzdrawiał, wskrzeszał.
Tego, który cierpiał na krzyżu. Co nie-
dzielę przypominamy sobie fakty jakie
dokonał historyczny Jezus i nasza znajo-
mość Jezusa ogranicza się do znajomości
Jego najważniejszych wypowiedzi i tych
najbardziej rzucających się w oczy cu-
dów.

Życie naszego Pana nie skończyło się
jednak na krzyżu, nie skończyło się także
w grobie. Pewnie wielu by tak chciało,
by chrześcijaństwo opierało się tylko
na ówczesnym życiu Jezusa do momentu
śmierci. Ale Jezus sprzeciwił się wszel-
kim logicznym dotąd rozumowaniom.
Ta Osoba wyszła z grobu o własnych si-
łach, nie jako owinięty w chusty niebosz-
czyk, ale jako Pan Chwały, w nowym,
zmartwychwstałym ciele. To nie było już
ciało takie jak miał dotychczas. Biblia
wyraźnie pokazuje, że Jezus mógł zmie-
niać wygląd w zależności czy chciał być
rozpoznany czy nie. Mógł swym ciałem
przenikać mury, a jednocześnie chwilę
później jeść posiłek, który zatrzymywał
się w ciele, a nie jak w przypadku ducha
upadłby na ziemię.

To dla wielu z nas już za dużo. Nie-
mal cała katolicka Polska uznaje się
za chrześcijan, co więcej świętuje Wielka-
noc, a badania prowadzone ankietowo
przerażają swymi wynikami – zaledwie
47 % Polaków wierzy w cielesne zmar-

twychwstanie Jezusa. Tylko połowa
chrześcijan ! ! ! Jest to zatrważające bio-rąc
pod uwagę, że jest to podstawowa prawda
wiary i bez niej chrześcijaństwo traci
swoją nadzieję na niebo, na nasze zmar-
twychwstanie, na naszą obiecaną w niebie
przyszłość. Tracimy też osobę Chrystusa,
która pokazuje nam że nie wszystko
co zapowiedział się spełni. Co za pora-
żający brak wiary! Św. Paweł pisze w Bi-
blii, że jeśli nie wierzymy w zmartwych-
wstanie Jezusa próżno wierzymy i jesteś-
my godni pożałowania jako chrześcijanie.
Żal takich ludzi, którzy chodzą do Koś-
cioła i życie Jezusa kończy się u nich
na Jego męce na krzyżu, traktując Ewan-
gelię o zmartwychwstaniu jako mrzonkę,
w którą uwierzyli Ewangeliści pod wpły-
wem silnych emocji, bądź opierając się
na przekonaniu, że to sami apostołowie
wykradli ciało Jezusa, by zbudować
na kłamstwie o zmartwychwstaniu nową
religię. Czy jednak wówczas ginęliby
w torturach, lub na krzyżu za wiarę w pra-
wdziwe zmartwychwstanie. Wystarczyło-
by przecież przyznać się i męka zostałaby
zaoszczędzona.

Jakże bardzo skupiamy się na Jezusie
historycznym, a jak mało mamy kontaktu
z Jezusem, który zmartwychwstał i żyje
w ciele w niebie. Wolimy wyobrażać so-
bie Jezusa jako maleńkie, bezbronne dzie-
ciątko w żłobie, bądź jako umęczonego,
ociekającego krwią na krzyżu. Chrześci-
jaństwo to nie religia sentymentów, wie-
cznych wspomnień o Jezusie w Ewan-
gelii. Chrześcijaństwo to raczej skupienie
się na Jezusie zmartwychwstałym, pełnym

mocy Synu Bożym, który pokonał śmierć
i szatana a teraz króluje i zasiada na tronie
Boga Ojca po Jego prawicy. On to teraz
przygotowuje koniec świata, a nastąpi On
zgodnie z wolą zmartwychwstałego Je-
zusa, kiedy i my zmartwychwstaniemy –
jedni do życia z Królem, drudzy na życie
bez Niego w piekle. To On poprowadzi
dobro do ostatecznej wojny ze złem
i zwycięży!

Chrześcijaństwo to także religia co-
dziennego kontaktu ze Zmartwychwsta-
łym Jezusem, to codzienna z Nim bez-
pośrednia rozmowa o naszych kłopotach,
problemach, grzechach, ale także co-
dzienne podziękowania za Jego uczes-
tnictwo w naszym życiu. Jezus to żyjąca
obecnie osoba i najlepszy przyjaciel,
z którym bez problemu nawiążemy kon-
takt, jeśli tylko się do Niego odezwiemy.
Przeprośmy go za nasze grzechy, nasze
bagno egoizmu, pychy i zdrady Jego
przykazań.

Gdy uświadomimy sobie, w jakiej
jesteśmy nieciekawej sytuacji, i o grożą-
cych nam z tego powodu konsekwen-
cjach, zwróćmy się do Żyjącego na wieki
o przebaczenie i wiarę, że może to wszys-
tko zabrać i pomóc nam żyć w Jego obec-
ności. Poprośmy o Ducha Bożego,
by prowadził nas do Jezusa, bo takie jest
właśnie Jego zadanie. Odczujemy zmiany
w naszym życiu poprzez osobistą relację
z Jezusem. Chrześcijaństwo to także bez-
błędne odczucie, że Jezus z nami prze-
bywa, że jest obecny w naszym życiu re-
alnie, poprzez wysłuchane modlitwy, po-
ruszenie sumienia lub nasze małe cuda,



Literacko-muzyczna droga krzyżowa
zorganizowana została w naszej parafii
dnia 7 kwietnia 2017 roku o godz. 1 9.00.
Okazała się ona być nietuzinkowym wy-
darzeniem religijnym oraz kulturalnym.
Komentarzem do poszczególnych stacj i
były literackie obrazy znanego francus-
kiego symbolisty – Paula Claudela w
tłumaczeniu E. Reichera profesjonalnie
recytowane przez znanego aktora –
Krzysztofa Gosztyłę. Muzyczną materią
natomiast stały się w tym przypadku pra-
ce kompozytora i muzyka – Marcela
Doupré’ a w gustownym, wywołującym
dreszcz emocji, wykonaniu znakomitego
organisty – Karola Gołębiowskiego.

Jako nieprzeciętne w swojej formie
misterium pasyjne ujawniła ona bogactwo
chrześcijańskiej sztuki symboli, metafor,
a także poruszających duszę dźwięków.

Każda ze stacj i przenosiła słucha-
cza w inny, a zarazem zupełnie
znajomy nam świat, przemawiając
tym samym doskonale do umysłu
i wyobraźni współczesnego czło-
wieka. Ułatwiało to osiągnięcie
jakże pożądanej w trakcie wielko-
postnych pasyjnych nabożeństw
kontemplacji, wewnętrznego poru-
szenia oraz namysłu nad swoim
własnym codziennym życiem.
Całość indywidualnego i zarazem
zbiorowego przeżycia uwieńczyły grom-
kie brawa na końcu artystycznej drogi
krzyżowej .

Szczerze zachęcam do licznego uczes-
tnictwa w literacko-muzycznych nabo-
żeństwach pasyjnych w kolejnym wielkim
poście. Warto zanurzyć się w rozmyślania
przy dźwiękach pięknej muzyki i w towa-

rzystwie niebanalnych myśli chrześcijań-
skich pisarzy. Miłośnicy sztuki oraz artyś-
ci będą poza tym mieć okazję do zaznania
być może najbardziej przystępnej dla sie-
bie kontemplacyjnej formy modlitwy.

Justyna Babiarz

dokonujące się w nas za sprawą naszego
Zbawiciela.

Nie możemy traktować Jezusa, jako
dzieciątka z Betlejem, lub w drugiej skraj-
ności jako nieprzejednanego Boga, który
gardzi kontaktem z wierzącymi. On po to
stał się człowiekiem, by mieć z nami
najlepszą relację jaką się tylko da, by móc

z nami rozmawiać jak człowiek z Czło-
wiekiem. Mówmy do Niego, skarżmy się
Jemu, pertraktujmy z nim i pytajmy się co
mamy robić. On nas słyszy, On nas kocha
i on będzie działał. Poczujecie to na pew-
no.

Tylko wejdźcie w kontakt ze Zmar-
twychwstałym, a nie zawiedziecie się.

A to co czeka Was w przyszłości, tam
po drugiej stronie nie jest nawet do wy-
obrażenia. Kiedy wyjdzie nam na spot-
kanie i powie – czekałem na Ciebie całe
Twoje życie.

Ks. JacekW.
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„Bliskie jest królestwo niebieskie”

Droga Krzyżowa w duchu artystycznym

Na wykładzie w szkole dyplomatów
padło takie stwierdzenie:
- Jeżeli napiszecie sprawozdanie na jedną
stronę maszynopisu, przeczyta je minister
albo nawet i sam premier. Jeśli wasze
sprawozdanie będzie miało dwie strony,
przeczyta je co najwyżej dyrektor was-
zego departamentu w ministerstwie, albo
nawet tylko jego sekretarka.

I najważniejsze: sprawozdań, które
mają trzy strony i więcej – nikt nie czyta.
„Bliskie jest królestwo niebieskie” – zas-
kakuje zwięzłość tego, co mają głosić
apostołowie posłani przez Jezusa. A do te-
go taka długa lista pouczeń, jak mają się
zachowywać. Stąd wniosek, że w sprawie
królestwa niebieskiego obowiązuje zwię-
złość wypowiedzi przy równoczesnej ob-
fitości świadectwa.

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie,

umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wy-
pędzajcie złe duchy.

Pewnie byśmy się zdziwili takim po-
leceniem Pana Jezusa. My? Ja? Dlaczego
ja? To przecież kapłani, ewentualnie oso-
by zakonne, ale my?

Zobaczmy, jak bardzo zmieniło się
nasze rozumienie Ewangelii i wynikają-
cych z niej konsekwencji. Dla nas naj-
częściej problem polega na tym, by nie
grzeszyć, by zachować zdolność przyjmo-
wania sakramentów. A tu zupełnie coś
innego: polecenie głoszenia słowa, uzdra-
wiania, wskrzeszania…!

Bardzo ważne jest stwierdzenie: Dar-
mo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie
można dawać czegoś, czego się nie otrzy-
mało, czego się nie ma! Ale czy my ma-
my? Czy my to potrafimy?

Panie, niech stoi przy mnie twój anioł

i pomaga mi, bym nigdy nie musiał udo-
wadniać mojej wiary. Niech da się ona
poznać w moim postępowaniu.

Ks. T.K.



Autostrada do wiecznego zatracania
katolików niepraktykujących – cz.4
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Zaniedbywanie praktyki pokutnej

PRZYKŁAD – „Post” nad morzem
Na kilkudniowy pobyt do miejsco-

wości nadmorskiej przybył ksiądz wikar-
iusz wraz młodzieżą z Ruchu „Światło-
Życie”. Ponieważ „oazowicze” przyjecha-
li prawie pod wieczór, nie było czasu, aby
szukać pojedynczych kwater dla poszcze-
gólnych osób. Zatem skierowali się
do przypadkowego pensjonatu, znajdu-
jącego się niemal nad samym morzem
(ok. 300 m. od plaży). W tymże pensjo-
nacie, pod koniec każdego dnia na tablicy
ogłoszeń był wywieszany m.in. jadłospis
na nadchodzący dzień. Na piątek – dzień
postny – wyglądał on następująco:
- śniadanie – kiełbasa na gorąco;
- obiad – 1 . danie: flaczki, 2. danie: scha-
bowy, frytki, sałatka warzywna;
- kolacja – pierogi z mięsem.

Ksiądz zwołał grupę, nakazał jej spa-
kować się i poinformował o rezygnacji
z tej kwatery. Zapytany przez kierownicz-
kę o powód tak nagłej decyzji, wskazał
na jadłospis i powiedział, że nie po to tu
przyjechał, aby obrażać Boga. Kierowni-
czka pensjonatu, po zapoznaniu się ze
szczegółami, odpowiedziała:
- Prowadzę ten pensjonat już kilkanaście
lat. W okresie wakacji jadłospis dla wcza-
sowiczów jest ten sam od kilku lat, ale jak
dotąd jeszcze nikt nie wyraził pretensj i
o to, że w piątkowym menu oferujemy
potrawy mięsne.
- Czy jest pani osobą wierzącą? – zapytał
ksiądz.
- Jestem katoliczką. ale nie praktykuję.
- Nie da się ukryć, to widać jak na dłoni.
Jeśli jednak Boga i swoją wiarę ma pani
w głębokim poniżeniu, to niech przynaj-
mniej innym nie przeszkadza pani prak-
tykować, wywołując u nich dylematy su-
mienia. Każdy piątek jest pamiątką śmier-
ci Chrystusa, który umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia, zaś drobne wyrzecze-
nia w postaci postu, jak m.in. rezygnacja
ze spożywania potraw mięsnych są zna-
kiem pamięci i wdzięczności za ten wielki
dar Bożego miłosierdzia.

Nastąpiła chwila milczenia, którą przer-
wał kapłan:
- Mam zatem wielką prośbę do pani. Przy
takim podejściu do wiary, niech się pani
nigdy nie przyznaje, że jest pani osobą
wierzącą, bo takie dwulicowe postępowa-
nie w rodzaju „Panu Bogu świeczkę,
a diabłu ogarek” nie jest godne chrześ-
cijanina i powoduje zgorszenie wśród
ludzi. Prowadzi bowiem do laicyzacji
i dechrystianizacji, wypacza sumienia lu-
dzi wierzących.

Kierowniczka jakby oniemiała. Przez
dłuższa chwilę nie była w stanie wypo-
wiedzieć ani jednego słowa. Po pewnym
czasie, gdy już „doszła do siebie”, po-
prosiła pracownicę o załatwienie formal-
ności wypisowych i czym prędzej , z wy-
raźnym rumieńcem na twarzy, odeszła.

KOMENTARZ
W katolickim kraju, szczycącym się

papieżem – Polakiem, w nadmorskiej
miejscowości, żyjącej z połowu i sprze-
daży ryb, gdzie co parę kroków jest sma-
żalnia ryb, w pensjonacie wczasowym
nad brzegiem morza, od kilku lat podczas
wszystkich piątkowych posiłków podawa-
ne są.. . potrawy mięsne i nikt nie wyraża
sprzeciwu. Za własne pieniądze, często
z wielkim trudem zdobywane, narzuca się
ludziom lekceważenie Boga, a oni jak
gdyby nigdy nic, godzą się na wszystko.
Zbyt płytka jest wiara wielu współczes-
nych katolików. A w dodatku: obłudna.
Za słaba także ich miłość do Boga.
Ze względu na zdrowie, sprawność fizy-
czną, zachowanie zgrabnej sylwetki, se-
ksapil, wiele osób na długie tygodnie,
miesiące, a nawet lata odmawia sobie sło-
dyczy, tłustych potraw, lodów, ciast. Po-
dobnie czynią ze względów ekonomicz-
nych czy praktycznych itd. Drobne wy-
rzeczenie ze względów religijnych przez
wielu katolików w ogóle nie jest brane
pod uwagę, a przecież uważają się oni
za osoby wierzące.

Wymiar moralno-ascetyczny
Pokuta obowiązuje wszystkich wier-

nych mocą prawa Bożego, zarówno natu-
ralnego, jak i objawionego [por. KPK
1249] . Czynami pokutnymi są: gorliwsza
modlitwa, uczynki miłosierdzia, umar-
twienia, wstrzemięźliwość, post oraz jał-
mużna.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kano-
nicznego „w Kościele powszechnym dnia-
mi i okresami pokutnymi są poszczególne
piątki całego roku i czas Wielkiego Postu”
[KPK 1250] .

Przez post rozumie się powstrzyma-
nie się od jedzenia niektórych potraw oraz
czasowe ograniczanie ilości dziennego
spożycia pokarmów z motywów religij -
no-moralnych. Stanowi on wyraz postawy
pokutnej chrześcijanina.

Post umożliwia właściwe ustosunko-
wanie się do hierarchicznie uporządko-
wanych wartości moralnych. Jako taki jest
też jednym ze sposobów przezwyciężania
w sobie postawy hedonistycznej i kon-
sumpcyjnej . Przez zachowanie postu uz-
naje się bowiem, że ani przyjemności, ani
dobra materialne nie stanowią wartości
najważniejszych.

Post ma także bardzo istotne zna-
czenie ekspiacyjne (wynagradzające).
Dzięki niemu można wyprosić u Boga
łaskę nawrócenia dla siebie i innych oraz
skrócenie – rozumując w ludzkich kate-
goriach – mąk czyśćcowych.

Powinność i wartość moralną postu
wyraźnie ukazuje Objawienie chrześcijań-
skie oraz pasterskie nauczanie Kościoła.
Nauka Kościoła o poście nawiązuje
do słów i czynów Chrystusa, który pościł
(por. Mt 4,2). Zalecał On post jako środek
do wypędzenia złych duchów (por. Mk
9,29), obiecywał w zamian nagrodę w nie-
bie (por. Mt 6,1 8). Ganił jednak post
obłudny (por. Mk 6,16), tzn. taki, który
nie jest wyrazem wewnętrznego nawró-
cenia, lecz faryzeizmu – wiary na pokaz.
W związku z przewidywaną męką i śmier-
cią zapowiadał też nastanie okresu postu
wśród swoich uczniów, jako wyrazu smu-
tku i przygnębienia po utracie swego Mis-
trza (por. Mt 9,1 5).

Podobnie Kościół pierwotny z naci-



skiem głosił i z zapałem realizował we-
zwanie pokutne do zachowania postu
(por. Dz 13,3; 1 4,23; 2Kor 6,5; 11 ,27).

Powinności wypływające z IV przyka-
zania kościelnego

Treść czwartego przykazania kościel-
nego jest następująca: „W dni wyznaczo-
ne przez Kościół powstrzymać się od spo-
żywania mięsa i zachować post” [KKK
2043] . Post jakościowy, czyli wstrzemię-
źliwość od pokarmów mięsnych obowią-
zuje każdego katolika od 14. roku życia
w następujących okresach: Środa Po-
pielcowa, Wielki Piątek, wszystkie piątki,
z wyjątkiem przypadających uroczystości.
Post ilościowy to wstrzymanie się od po-
traw mięsnych oraz tylko jeden dziennie
posiłek do syta obowiązuje każdego ka-
tolika od 18. do 60. roku życia w Środę
Popielcową i Wielki Piątek [por. KPK
1249-1253] . Duszpasterze oraz rodzice
powinni zatroszczyć się o to, aby również
ci, którzy z racji młodszego wieku nie
są związani jeszcze obowiązkiem postu
i wstrzemięźliwości według Prawa Kano-
nicznego, byli jednak od wczesnych lat
wprowadzani w ducha pokuty [por. KPK
1251 ] .

Zachowywanie postów, w tym także
piątkowego, nie stanowi jakiegoś banal-
nego dodatku do życia chrześcijańskiego,
lecz jest istotne dla wiary religijnej . Od-
zwierciedla bowiem w bardzo dużym
stopniu stan wiary, szacunku i miłości
do Boga. Jest aktem wdzięczności za od-
kupieńcze cierpienie Chrystusa oraz prze-
jawem odpowiedzialności za jakość i kon-
dycję życia duchowego. Każdy piątek jest
pamiątką śmierci Chrystusa – Syna Bo-
żego, który nie dla siebie i nie za siebie,
ponosił najcięższą Mękę i Śmierć, lecz
po to, aby zbawić ludzi, tzn. pojednać ich
z Bogiem i obdarzyć szczęściem wiecz-
nym. Najmniejsza oznaka postu, w pełni
świadoma, z motywów religijnych, jest
hołdem składanym Bogu, wyrazem pa-
mięci, czci, miłości i wdzięczności
za zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa i inne
paschalne wydarzenia. Stanowi anamnezę
(przypomnienie), memorandum. Ma być
– swego rodzaju – „chustą Weroniki”
na współczesnej drodze krzyżowej Chrys-
tusa. Ma przypominać o najważniejszym
wraz ze zmartwychwstaniem wydarzeniu
w historii ludzkości: śmierci Chrystusa.
Ma ożywiać wiarę, pamięć i miłość
do Boga. Zachowywanie postów nigdy
nie powinno być bagatelizowane.

W aspekcie negatywnym postu (tj .
wyrzeczenie od czegoś) chodzi o pow-
strzymanie się od spożywania potraw
mięsnych. Jednak, dla wielu, którzy z ra-
cj i smakowych czy zdrowotnych, nie
przepadają za tymi produktami, wskazane
jest, aby odmówić sobie właśnie tego,
o się najbardziej lubi, np.:
- słodyczy – u dzieci;
- udziału w dyskotece; korzystanie z gier
komputerowych – u młodzieży;
- przyjemności seksualnej – u małżon-
ków;
- słuchania ulubionej muzyki, spożywa-
nia delicj i, korzystania z komputera, rezy-
gnacji z oglądania telewizji itd. – u wszy-
stkich.

O wiele ważniejszy jest jednak wy-
miar pozytywny postu: ofiarowanie dóbr
materialnych celem wsparcia człowieka
ubogiego, znalezienie i poświęcenie czasu
dla ludzi chorych, samotnych, opuszczo-
nych, potrzebujących pomocy, cierpią-
cych, załamanych psychicznie. Mówiąc
ogólnie: pełnienie dobrych uczynków wo-
bec bliźnich z motywów religijnych –
z miłości do Boga jako wyraz hołdu skła-
danemu Jezusowi Ukrzyżowanemu
za grzechy wszystkich ludzi.

Należy wychowywać do pokuty we-
wnętrznej , której istotą jest nawrócenie
serca [por. KKK 1430; 1438] . Jednocze-
śnie powinno się podkreślać potrzebę
wyciszenia zewnętrznego w osiąganiu po-
wyższego celu. Temu zadaniu szczególnie
sprzyja okres Wielkiego Postu. W swoich
zamierzeniach ma on przygotować wier-
nych do dobrego przeżycia uroczystości
liturgicznych Wielkiej Nocy, usposabiając
do zdobycia panowania nad popędami
i do wolności serca [por. KKK 2042] .
Dlatego podczas jego trwania postuluje
się powstrzymywanie się od udziału w za-
bawach i w innych kłócących się z chara-
kterem okresu pokutnego imprezach.

Post stanowi swego rodzaju duchową
„kurację” wzmagającą odporność przed
pokusami i wpływami złego ducha.
Ma chronić przed „zainfekowaniem” du-
cha przez grzech. Ma wzmocnić „układ
immunologiczny” woli człowieka w celu
ochrony przed pokusami do złego. Zanie-
chanie praktyk pokutnych z biegiem czasu
prowadzi do zobojętnienia w wierze i ule-
ganiu złu.

Zachowywanie postu jest stałą po-
winnością moralną i zawsze obowiązuje
w sumieniu chrześcijanina. Natomiast
określone kościelne przepisy postne

są tylko bliższą, zmienną konkretyzacją
tej powinności i obejmują zróżnicowane
praktyki, których charakter zależy od o-
koliczności czasu i miejsca. Zło moralne
i grzech jest wtedy, gdy bez przyczyny nie
zachowuje się przykazania postnego,
a więc lekceważy się post jako taki.

Istotne zachowanie pokuty, a w jej
ramach także postu, w określonych roz-
miarach obowiązuje pod grzechem cię-
żkim. Nie zostało jednak precyzyjnie
określone, kiedy wskazany tu warunek
„istotnego zachowania” nie jest spełniony.
Wydaje się, że jednorazowe naruszenie
prawa postu nie stanowi jeszcze podwa-
żenia tego, co prawodawca kościelny na-
zywa istotnym zachowaniem pokuty. Nie
powinno być zatem uznane za materię
grzechu śmiertelnego. Ciężką winą moral-
ną obarcza się natomiast ten, kto przez
dłuższy czas bez racji usprawiedliwiającej
łamie obowiązek postu. a zwłaszcza, gdy
w powyższy sposób postępuje ze wzgardy
dla obowiązku postu, w następstwie lek-
ceważąc samego Boga.

Wnioski końcowe
Katolicy niepraktykujący rzadko po-

dejmują praktyki pokutne, a najczęściej
nie podejmują ich wcale. Wydają się im
one dziwaczne albo mało ważne. Takie
podejście do praktyk pokutnych wynika
z ich słabej wiary, obojętności wobec Bo-
ga i braku miłości do Niego, a także luź-
nego podejścia do zbawienia wiecznego,
które jest spychane na margines. Męka
i śmierć Chrystusa nie czynią na nich wię-
kszego wrażenia, tak jakby ich nie doty-
czyły, a przecież Chrystus także za nich
oddawał swoje życie, aby ich zbawić. Nie
zależy im także na rozwoju duchowym
(kształtowaniu osobowości, pracy nad so-
bą), aby stawać się moralnie i duchowo
lepszymi.

Przez lekceważenie postu katolicy
niepraktykujący okazują przede wszyst-
kim brak szacunku, należnej czci i miłości
wobec Boga. Nie podejmując praktyk po-
kutnych, oddalają się od Boga. Stają się
słabsi duchowo w walce z Szatanem. Na-
rażają się na jego pokusy, którym często
ulegają. Stają się „łupem” Szatana, który
łatwo bierze ich w swoje władanie i du-
chową niewolę.

Ks. Sebastian Kępa

Na podstawie książki pt. „Autostrada do
wiecznego zatracenia katolików nieprak-
tykujących”.
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„A gdyby Zacheusz nie zlazł z drzewa?”

>>

„ Potem wszedł do Jerycha i przechodził
przez miasto. A był tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników
i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zo-
baczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł
z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzros-
tu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się
na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić.Gdy Jezus przy-
szedł na to miejsce, spojrzał w górę
i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać
w twoim domu. Zeszedł więc z pośpie-
chem i przyjął Go rozradowany. A wszys-
cy, widząc to, szemrali: Do grzesznika po-
szedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął
i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego
majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.
Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu, gdyż
i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło”.

No właśnie przecież mógł nie zejść.
Zacheusz był bardzo bogaty, jednak nie
posiadał wszystkiego. Niektórzy mówią:
pieniądze dają wszystko. Nie. Nie jest to
prawda. Są rzeczy, których nie kupimy
za pieniądze. W świecie materialnym mo-
że Zacheusz mógł sobie pozwolić na kup-
no wszystkiego, ale gdzieś w jego głębi
znajdowało się niezrealizowane prag-
nienie. Możliwe, że jego życie było nudne
i bezbarwne, tak jak nudne i bezbarwne
jest życie bogaczy. A to dlatego, że wszy-
stko (czytaj prawie wszystko) jest w za-
sięgu ich ręki. Chcą zmienić dom, nie ma
problemu. Chcą zmienić auto, nie ma pro-
blemu. Chcą udać się w podróż, nie ma
problemu. Stać ich na to. Często jedynym
celem próżnych bogaczy jest pragnienie
jeszcze większego bogactwa, bo jest to

coś, co nie przychodzi im łatwo w porów-
naniu z innymi rzeczami. Słyszymy o lu-
dziach bogatych, którzy mają finansowo
zabezpieczoną przyszłość tak, że mogą
tylko czerpać ze swego bogactwa do koń-
ca życia, a jednak dla chęci jeszcze wię-
kszego wzbogacenia się, popełniają przes-
tępstwa finansowe i trafiają do więzienia.
Więc Zacheusz był bardzo bogaty, ale
musiało go coś w życiu uwierać. Chyba
nie był to tylko brak szacunku oraz odium
zdrajcy i zdziercy, jakie otaczało celni-
ków. Gdyby czuł się dobrze u siebie,
w swoim domu, pośród dostatku – te sy-
tuacje nie przeszkadzałyby mu. Zresztą
zawsze bogaty człowiek może znaleźć
środowisko, w którym można przyjemnie
ucztować i czuć się akceptowanym.
Od dawien dawna i dzisiaj mnóstwo ludzi
potrafi znakomicie rozpraszać niewygody
własnego sumienia. Jak już są pieniądze,
wszystko da się wytłumaczyć, uzasadnić
i jeszcze dowieść sobie, że człowiek się
poświęca dla wyższej sprawy. Na przy-
kład dzięki takim celnikom – współpra-
cownikom Rzymian – funkcjonował
w Palestynie jaki taki spokój społeczny,
nie było nieustannych zamieszek. Ci Rzy-
mianie w końcu nie byli tacy źli. Ale Za-
cheusz jakoś nie potrafił. Musiało mu być
niewygodnie i źle ze sobą. Inaczej nie
wszedłby na drzewo. Przez swoją decyzję
złamał zasady, czy reguły obowiązujące
w świecie bogaczy. Wystawił się na poś-
miewisko. Człowiek w czystych, drogich
szatach wspina się na chropowate brudne
drzewo. Co za zdziwienie wśród obserwu-
jących. W oczach wielu stracił reputację.
Dla tego człowieka jednak było ważne
tylko jedno – spotkać się z Jezusem. Jak
często brak nam właśnie takiej postawy –
spotkanie z Jezusem wbrew wszystkiemu
co inni pomyślą. Może i ty masz taką oba-
wę lęk, nie no przecież jak się inni do-
wiedzą, że chodzę na rekolekcje prowa-
dzone przez grupę Odnowy, grupę tak nie-
jednokrotnie obciążoną różnymi złymi
opiniami co o mnie pomyślą. Zacheusz
dla pustej ciekawości tego by nie zrobił.
Ty też tak staraj się nie robić. Nie wspiął
by się na drzewo. Poważny, zamożny
obywatel nie wspina się na drzewa. To nie
wypada. Zwłaszcza, kiedy wszyscy wi-
dzą. A widzieli, bo tłumy się zbiegły wo-
kół Jezusa. Przecież właśnie z powodu
tłumu Zacheusz, człowiek małego wzros-

tu, musiał wspinać się na drzewo. Za-
cheusz na drzewie, spocony, trzęsący się
ze zmęczenia. Widzi zbliżającego się Je-
zusa. I co się stało? Jezus zatrzymał się
właśnie pod tym drzewem. Zacheusz trzę-
sie się jeszcze bardziej . Jezus podnosi
głowę. Ich oczy się spotykają. „ Zache-
uszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu”. Dla Za-
cheusza najważniejsze było spotkać się
z Jezusem. Dla Jezusa, którego otaczał
wielki tłum – spotkać się z Zacheuszem.
Dla Jezusa Zacheusz nie był jakimś czło-
wiekiem z listy tych, którzy mieli być
zbawieni. Jezus znał Zacheusza po imie-
niu. Ty, który to czytasz wiedz – Jezus
zna twoje imię! Interesujące jest dlaczego
Jezus powiedział „muszę" się zatrzymać
w twoim domu”. Wiemy, że Jezus do koń-
ca był posłuszny Ojcu. Wykonywał tylko
to, co Ojciec Mu zlecił. Kiedy Jezus po-
wiedział „muszę” znaczyło to, że otrzy-
mał takie polecenie od Ojca. Bóg zna na-
sze serca. On znał pragnienie Zacheusza.
On wie o wszystkich naszych pragnie-
niach i jeżeli nasze pragnienia są zgodne
z Jego wolą – On odpowiada.

Jezus odwdzięczył mu się gestem
równie ryzykownym. Poszedł do bogate-
go grzesznika w gościnę. To natychmiast
wywołało pomruk zgorszenia, bo nie wy-
pada, aby wędrowny i ubogi mistrz tak
łatwo dawał się namówić na bogatą ucztę
za zdziercze pieniądze.

Zacheusz rozpoznał chwilę. Jakiś
znawca alpinizmu, pytany, jak zdobywa
się najbardziej niedostępne drogi, powie-
dział: „Czeka się i ćwiczy latami, ale kie-
dy skała jest sucha a niebo błękitne, wte-
dy należy wytężyć wszystkie siły i iść”.
Zacheusz nie ćwiczył, był słabym czło-
wiekiem. Nie potrafił zmienić swojego
życia, nie potrafił także uporać się ze sobą
i swoimi rozterkami. Ale rozpoznał jedy-
ną chwilę swojego życia i potrafił wtedy
zapomnieć o wszystkim w imię Jezusa.
Jezus odwdzięczył mu się darem mocy.
Zacheusz nie poszedł, jak Mateusz, za Je-
zusem, został tam, gdzie mieszkał,
ale zdobył się na gest zadośćczyniący
i wielkoduszny. To było jego nawrócenie.
Jezus nie ganił słabości, wręcz przeciw-
nie, szedł do słabych. Rozpoznanie swojej
słabości, choćby i słabości charakteru,
może okazać się jedną z dróg, jakimi Bóg
przychodzi do człowieka. Byle tylko nie
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Dobry Pasterz ratuje uwięzioną
owieczkę ze swojego stada

zagłuszać wewnętrznej niewygody, która
często bywa głosem sumienia. Byle nie
usprawiedliwiać się bez przerwy przed
sobą i Bogiem. Jestem przekonany, że
ta historia może wnieść wiele światła
do naszego życia. Dla niektórych może
być inspiracją do nawiązania bliższej re-
lacj i z Jezusem. Jeszcze dla innych, krop-
ką nad „i” w decyzji zaproszenia Jezusa
do swojego życia.
W Zacheuszu nastąpiła radykalna prze-

miana. Nagle uświadomi sobie, że jego
bogactwo materialne jest nic warte w po-
równaniu z bogactwem nowego życia,
które wniósł Jezus. Po raz pierwszy w ży-
ciu spojrzał na ubogiego, jak na kogoś
komu trzeba pomagać. Zrozumiał też, że
należy naprawić wyrządzoną krzywdę.
Zapragnął żyć według Bożych przykazań.

Kiedy Jezus zobaczył reakcję Zache-
usza, oświadczył co nastąpiło: „ Dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu”.
W słowie „zbawienie”, greckim „sodzo”,
zawiera się wszystko, co jest nam potrze-
bne do owocnego, pełnego radości i speł-
nienia życia. Zbawiać to: uwalniać, wyba-
wiać, ratować, zachowywać, chronić, uz-
drawiać.

Całą tą historię zamyka kluczowe
stwierdzenie Jezusa: „ Albowiem Syn
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło”. Jezus w dalszym ciągu szuka
tych, którzy się gdzieś w życiu pogubili.
Szuka ich po to, aby dać im zbawienie.
Z każdym zagubionym chce się spotkać
osobiście. Chce wejść do jego domu i do-
konać przemiany. Gdyby Zacheusz tylko
poprzestał na przyjęciu informacji o Je-

zusie, który gdzieś tam uzdrawia, prze-
mienia, dokonuje znaków i cudów, nic
w jego życiu by nie drgnęło. Nawet gdyby
wyznawał wiarę w Jezusa jako Syna Bo-
żego, bez osobistej relacj i, byłoby to tylko
stare życie plus Jezus. Przemiana doko-
nuje się przez nawiązanie osobistej relacj i
z Tym, który jest dawcą nowego życia.
Dlatego zachęcam cię drogi przyjacielu,
abyś zweryfikował swoją postawę wzglę-
dem Jezusa. Czy spotkałeś się już z Tym,
który daje zbawienie? Czy Jezus Chrystus
jest już Panem twojego życia? Czy miałeś
już z Nim chociaż jedną rozmowę, która
świadczy o relacj i?

Ks. T.K.

Jest przepiękny czerwiec
Tak ciepło wokoło. . .
Wszędzie zielono:
I prastare dęby i bielutkie brzozy
Klony, bzy, jaśminy;
i jest tak wesoło!
A wysoko w górach, tam gdzie turnie, hale,
dywany traw pięknych na reglach rozległych…
Na hale zielone, na hale zamszowe
wyległy owieczki, wyległy barany i skubią mordkami
twardą, lecz soczystą górską, smaczną trawkę.
Śliczne te zwierzątka, bieluteńkie i młode,
kędzierzawe, miękkie - po prostu - zabawki!
Jedna z nich, najmłodsza, nie chcąc być ze stadem
pomyślała tak: „ Nic się wszak nie stanie,
jeśli pójdę sobie nieco dalej - w las.
Tam cicho, spokojnie, więc tam się popasę;
Nikt się nie domyśli, że jednej z nas przez niewielką chwilkę
będzie tak po prostu brak.”
Podreptała szybko ku świerkom wysokim
groźnym, tajemniczym i gdzie krzewy gęste
liśćmi już pokryte.
Jeść trawkę zaczęła z tak wielką ochotą
i szła coraz dalej, w gęstwinę zarośli;
Zapomniała całkiem, że do swego stada
przecież wrócić ma. . .
Kiedy już podjadła, wracać ma ochotę.
Wrócić, ale jak?
Zagubiła drogę; jak iść i którędy?
Na płacz jej się zbiera, drogi nie zna wcale,
więc co robić ma?. . .
Beczy cienkim głosem, łzy łapką ociera
Nagle. . . widzi kogoś w pięknej, białej szacie, o włosach złocistych

i dobroci w oczach.
Chce wyjść Mu na przeciw, lecz
jest uwięziona w kolczastych
zaroślach, co trzymają ją.
„ Nie ma dla mnie wyjścia” -
myśli zrozpaczona.
Ale Dobry Pasterz - (a był to sam
Chrystus)
podchodzi do małej, rozchyla ga-
łęzie,
podnosi owieczkę i tuli w ramionach.
Sam uszczęśliwiony, że odnalazł zgubę,
Szepcze jej do uszka: „ Ja ciebie tak kocham,
Ja ciebie tak lubię. . . ”
„ Tam, w reglach, zostało dziewięćdziesiąt dziewięć owieczek,
baranków; lecz bez ciebie przecież nie mogliśmy wrócić. Tyś jest
taka ważna, jak te pozostałe. Chodźmy więc, wracajmy! Czeka
stado całe!
Toż to radość będzie, że się odnalazłaś!”
A owieczka tuli się do Dobrego Pasterza
ze wstydem i żalem. IMu obiecuje:
„ Już nigdy od Ciebie, mój Dobry Pasterzu
ja się nie oddalę. Dzięki Ci.
Kocham Cię, mój Dobry Pasterzu!”

P.S. Jest to opowieść poetycka
wg. Ewangelii o Dobrym Pasterzu i grzeszniku,
który wrócił do Jezusa i uwierzył w Niego.

Jest to wiersz autorstwa Katarzyny Wilczyńskiej .



By zdobyć świeże informacje, coraz
bardziej uzależniamy się od sprzętu elek-
tronicznego. Gazeta tradycyjna, drukowa-
na, nie ma szans z serwisami online, które
ekspresowo – na żywo – relacjonują naj-
ważniejsze wydarzenia. Także książki
są zastępowane przez e-booki. Nawet
podręczniki i książki dla uczniów szkół
znajdujemy już w cyfrowym formacie.
Ma to swoje dobre strony. Sam „poluję”,
tzn. zaczynam myśleć o posiadaniu swo-

jego czytnika e-booków, by
mieć łatwą możliwość dos-
tępu do dzieł ciekawego au-
tora.

Czytanie czytaniem, ale
co z modlitwą na sprzęcie
elektronicznym? Doskonale
wiemy, że w kilka sekund
możemy zaopatrzyć się w a-
plikację, która pozwoli np.
zapoznać się z codzienną
Ewangelią, rozmaitymi mo-
dlitwami, rozważaniami. Nie
ma też problemu, by otwie-

rając smarfona czy tablet odmówić bre-
wiarz. Jeden guziczek, „pstryk”, dotyk
palca na ekranie i już jest. Liturgia Go-
dzin.
Oczywiście z tego sposobu płyną wiel-

kie korzyści. Największą jest wygoda.
Nosić ze sobą gruby modlitewnik, Biblię
czy brewiarz jest o wiele bardziej pro-
blematyczne niż mieć w kieszeni smartfon
czy płaski jak karteczka tablet pod pachą.
Natomiast książki. . . zawsze, gdy ich po-

trzebujemy, są z dala od nas. Inną korzyś-
cią jest tzw. interaktywność – otóż kato-
lickie aplikacje zawierają piękne wizua-
lizacje, muzykę, narrację. Czytania biblij -
ne na dany dzień pojawiają się codzien-
nie. To niesamowita wygoda, mobilne
modlitewniki są doskonałe, ale niestety
mają też złe strony.

Pierwszą wadą, jaką dostrzegam, jest
rozpraszanie. Jeśli korzystam z telefonu,
a musi być w nim karta SIM, zachodzi
niebezpieczeństwo, że w czasie modlitwy
pojawi się sms lub połączenie telefoni-
czne. Wielu użytkowników smarfonów
posiada także np Facebooka, Instagrama,
Twittera, e-maila itp. Istnieje więc wyso-
kie prawdopodobieństwo, że kiedy się
modlisz, otrzymasz powiadomienie od je-
dnej z tych aplikacji. „Boże, wejrzyj ku
wspomożeniu memu…”, a tu nagle ktoś
polubił twoje zdjęcie na Facebooku!

Kończąc odpowiadać, przypominam
sobie konferencję o. Damiana Bryla
na ten temat z czasów, kiedy byłem jesz-
cze w seminarium (był to czas pierwszych

Miłość nieprzyjaciół, przynajmniej
w czasach Jezusa, była niezwykle awan-
gardowym postulatem. „On sprawia,
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych.” Tymi sło-
wami Jezus objawia tajemnicę serca Boga
Ojca, nieznaną ludzkości dotąd w ten spo-
sób.

Gdy czytamy te słowa, myślimy naj-
częściej o tych naszych nieprzyjaciołach,
dla których Bóg jest tak dobry i łaskawy,
jak my nie potrafimy nieraz być. Być mo-
że słowa te dla osób głęboko zranionych
przez ludzi mogą się wydać wręcz gor-
szące. Spróbujmy jednak dzisiaj odwrócić
ten tok myślenia. To my bowiem jesteśmy
nieraz dla innych nieprzyjaciółmi, wroga-
mi. To nam przecież nieraz zdarza się wy-
rządzić krzywdę innym, chociażby mimo-
wolnie, nieświadomie, niechcący. To o nas
ktoś może powiedzieć: „ i dla niego Bóg
chce pozostać dobry, łaskawy, zesłać
deszcz, ogrzać słonecznymi promienia-
mi.”

Potraktujmy te słowa Jezusa jako
wielką promocję nie tylko dla tych, którzy
są naszymi potencjalnymi czy rzeczywis-
tymi nieprzyjaciółmi, ale jako nieustanną
szansę dla nas samych. Cokolwiek by się
nam nie przydarzyło, jakimkolwiek grze-
chem nie mielibyśmy obrazić Boga, jedno
jest pewne, nie odmówi nam swojej miło-

siernej miłości. Nawet w tym nieszczę-
snym dniu Bóg będzie jak zwykle gotów,
by zesłać nam potrzebny deszcz i ob-
darzyć błogosławieństwem słonecznych
promieni.

Ks. T.K.
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Komu słońce, komu deszcz?
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Modlitwa na smartfonie?



Kiedyś jeden z moich uczniów po-
wiedział mi, jak bardzo cierpi, ponieważ
czuje, że nie jest kochany przez rodziców.
W jego rodzinie nie brakuje pieniędzy,
jedzenia, mają za co opłacić tzw. media
w domu… Brakuje tylko jednego – miłoś-
ci.

Jestem pewien, że gdyby chrześcijanie
w codziennym życiu kierowali się praw-
dziwą miłością, wypełnialiby wolę Bożą,
a w ten sposób byliby dla siebie nawza-
jem jak bracia i siostry. Nie wolno jednak
nam rezygnować z walki o miłość. Mamy

wielkich orędowników – Trójcę Przenaj-
świętszą, wzór najdoskonalszej miłości.
Jest z nami Matka Najświętsza i Święci
Patronowie. Musimy zachwycić się na-
szym braterstwem w Chrystusie i uwie-
rzyć, że jesteśmy w stanie pokonać nawet
największe uprzedzenia, bowiem nasze
ziemskie życie jest wyprawą po życie
wieczne.

Nie był księdzem. Nie mówił kazań.
Nie potrafił pięknie śpiewać. Jedynie co
mógł zrobić, to zaprosić na niedzielny
obiad dwie, trzy osoby. I robił to. Przy

okazji rozmawiał z nimi o Panu Bogu.
Trwało to trzydzieści lat. Już na łożu
śmierci doliczył się stu pięćdziesięciu lu-
dzi, których w ten sposób udało mu się
nawrócić.

Nie trzeba być Matką czy bratem Je-
zusa, nie trzeba być papieżem, biskupem
ani księdzem, by nawracać ludzi, żeby ich
przyciągać do Pana Boga. Wystarczy od-
robina dobrych chęci, zamieniona w czyn.

Ks. T.K.
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Dylemat milczenia
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„Nie był księdzem”

smartfonów). Nie ganił kleryków za to,
że i nas dosięga nowoczesność mobilna,
ale bardzo mocno przestrzegał, by modli-
twa za pomocą smartfona nie stała się
codziennością.

Aby wejść w głęboką modlitwę, po-
trzebujemy ciszy w sercu. Nie możemy

się prawdziwie modlić, jeśli nasze umysły
są ogarnięte rozproszeniami. Ponieważ
następna informacja jest w zasięgu je-
dnego „klika”, narzędzia elektroniczne
tworzą napięcie w sercu, niecierpliwość
związaną z oczekiwaniem na nowe rze-
czy.

Cieszmy się nowoczesnością i postę-
pem elektroniki, lecz STARAJMY MO-
DLIĆ SIĘ BĘDĄC ODŁĄCZONYMI
OD SIECI!

Opr. Kaśka

Nigdzie w świecie Boga znaleźć nie
można. Wymyka się On ucieleśnionej
obecności i spostrzeganiu. Jego realność
nie jest w czasie i przestrzeni. Jego ist-
nienie nie może być dowiedzione. Jeżeli
jest, to realność Jego musi być całkiem
różna od realności świata. Żadna nauka,
w sensie uniwersalnie ważnego poznania
Boga, żadne poznanie, które mogłoby ba-
dać obiekt "Bóg", nie wywodzi się z myś-
lenia o Bogu. Bo nie ma Boga dla wiedzy.

Tak. Myślę, że to dobry trop Karla
Jaspersa. Cóż możemy powiedzieć o Bo-
gu, Którego nikt, nigdy nie oglądał? Mo-
żemy powiedzieć spoglądając na świat,
czym Bóg nie jest, a wiemy o Nim tyle,
co wiemy o człowieku. To tylko chodzi
o taką wiedzę umysłu ludzkiego. Tu teo-
logia (z całym dla niej szacunkiem) zamy-
ka usta i ostatecznie poznaje Wiecznego
przez milczenie, które więcej chce po-
wiedzieć. . .

O błogosławione milczenie, skoro je-
steś jedynym, co możemy powiedzieć
o Stwórcy! Myślę, że każdy, kto snuje
choćby ułomki refleksj i o Bogu, zadaje
sobie pytanie: , Dlaczego nie jesteś w real-
ności? Dlaczego ukrywasz się człowie-
kowi? Dlaczego każesz na siebie tak dłu-

go czekać?

A miałeś być Emanu-
elem - "Bogiem z nami".

To dobrze. To dobry
początek, mianowicie my-
ślę o zarzucie, który sta-
wia człowiek Bogu. Dla-
czego? Ponieważ, w tych
ciągłych zapytaniach czuć
potrzebę niezbędnej ko-
munikacji Bóg-człowiek.
A ten Pierwszy, dla tego
drugiego nie jest obojętny,
przeciwnie, właśnie tu ro-
dzi się problem uczuć.
W końcu każdy z nas chce wrócić do Do-
mu - czyż nie? Gdy Bóg jest z człowie-
kiem pulsuje wiara. Gdy Bóg odnajduje
się w ludzkim sercu rodzi się miłość.
Gdy Bóg spotyka człowieka, to moment
urodzin nadziei, w której rozpoczął się
wolny od czasu i przestrzeni powrót Do-
mu Ojca - do Ojczyzny. A więc sprawa
Boga jest w człowieku i to tak bardzo,
że nie ma dnia i nocy, aby ktoś zapomniał
o Nieskończonym. Wiem to, i sam z tym
żyję. Choć wielu ludzi nie wypowiada
swego bólu samotności (tzn. z daleka

od Pana), to nie znaczy, że on nie istnieje,
a może bardziej , na sposób pragnienia -
tęsknoty. I wtedy staje się lepsze, bo pra-
wdziwe i co wtedy?

Patrząc z lotu ptaka na przeżywaną
Eucharystię każdego dnia, mam nieodpar-
tą chęć, ogłosić cały świat - Betlejem.
Zdaje sobie sprawę z poetyczności i pa-
tetyczności moich słów i nie robię tego
dla lekkiego pióra (byłbym wtedy trywial-
ny, a taki nie chcę być). Czuję to, jak ob-
serwator śledzący sytuację konstruującą



się przed jego oczami. Dla mnie, cele-
browana liturgia Kościoła uczyniła kos-
mos "Domem Chleba", gdzie czasem nie
został przyjęty, bo -. . .nie było dla Niego
miejsca - i tylko grota tych, co zapragnęli
powiedzieć: "wierzę! ", przyjęła Cud ro-
dzonej Eucharystii, lecz zawsze tak nie-
wielu: Maryja, Józef, Pasterze, Mędrcy,
Dwunastu, Nas. Szkoda!

Nie, nie robię żadnego wyrzutu dla
tych, którzy się nie pojawili. Po prostu
szkoda, że człowiek nie chce wtedy, gdy
Bóg chce, a On chce zawsze. Więc kto ma
problem? Raczej człowiek, ponieważ nie
poradzi sobie z samotnością. Bóg da sobie
radę, nigdy nie jest samotny, zapewnia
Mu to Jego ontologia: Ojciec kocha Syna
a Syn w odpowiedzi posyła z miłością
i w miłości Ducha.

Człowieku! mówię to, by ratować Cię
z samotności. Dlatego takie przesłanie,
a nie gadanie dla paplania. Potrzebujemy
Jezusa Chleba, by nie być samotni.
By wrócić do tego, co było w ogrodzie
Eden, do tej zwyczajnej przyjaźni,
do wspomaganej symbiotycznie egzysten-
cj i. . . Bez tego, wszystko tak bardzo upo-
dabnia się do pustki - bladego nic.

A o to chodzi w życiu? Znaleźć sa-
motność w wydaniu rozpaczy? Myślałem
nad tym.. . Myślałem też nad zestawieniem
człowieka i chleba. Dlaczego Bóg posta-

nowił zostawić taką Pamiątkę? Dlaczego
nie coś innego? Każdy chyba zna odpo-
wiedź pierwszą: chodzi o pokarm, który
staje się niezbędny, aby żyć. Tak, jak Bóg
staje się niezbędny do egzystencji ludz-
kiej . Ale jest jeszcze druga odpowiedź:
Człowiek będzie oczekiwać Chleba,
a Chleb, będzie zawsze czekał na czło-
wieka, jak gdyby to, stawało się jakąś for-
mą komunikacji: JA-TY, jakąś usenso-
wioną i potrzebną relacją, jakimś spot-
kaniem.. . "Wtedy przekazał im sakrament
Ciała i Krwi Swojej i nakazał im, aby
go sprawowali. Wynalazł ten nowy spo-
sób przebywania z nimi (. . .) na pociesze-
nie po swym odejściu, aby, gdy odejdzie
cieleśnie, nie tylko mocą sakramentu po-
zostać z nimi, ale w nich". Cytuje te sło-
wa bł. Guerric` a z Igny (XII w.) ponieważ
próbuje odszukać w nich jakiś racj i uza-
sadniających moje refleksje nad obecnoś-
cią Nieogarnionego w naturze ludzkiej
i Boskiej , w dwóch momentach istnienia:
pośród Apostołów, gdy dzielił z nimi dnie
i noce, realizując i wszczepiając Ewan-
gelię, oraz wtedy, gdy w paradoksie opu-
szczenia został z nimi na zawsze. Pytam
siebie: jak lepiej nauczyli się Jezusa?

Co było bardziej potrzebne?

Z pomocą przychodzi mi scena z Do-
brej Nowiny w wydaniu Św. Łukasza,
który opisuje po Zmartwychwstaniu drogę

uczniów do Emaus. Oni zobaczyli Boga
dopiero przy łamaniu chleba. A więc
Chleb.. . Tak, lepiej rozumie się Chrystusa.
Nie było innego środka, by pozostać
ze Swoimi, z nami. Szukam klucza, któ-
rym otworzę tajemnicę osobistej komu-
nikacji człowieka z Bogiem, jaka dana
była Apostołom, a teraz nam. Nie znajdę
lepszej . Wiem. Chodzi o Chleb.

Rozpoczynałem od milczenia, któ-
rym jak szlakiem wędrowałem do tajem-
nicy Chleba Aniołów. Cisza widzi Boga
w ciągłej adoracji. Wzroku, który nigdy
nie gubi osób: człowieka i Boga, lecz po-
maga im być bliżej . Proszę pozwolić mi
jeszcze na krótka wzmiankę o Św. Edycie
Stein, Męczennicy, Żydówce, Filozofie
i Teologu. Gdy jako karmelitanka spę-
dzała długie godziny na adoracji przed
Eucharystią, pewnego dnia podzieliła się
refleksją ze współsiostrą: ". . .nie wiesz jak
to jest, patrząc na Eucharystię, myślisz so-
bie, że On ma taką samą krew, co ty -
krew żydowską, że jesteście tak bardzo
podobni do siebie. Nie wiesz, jak to jest! "
- . . . tak bardzo chciałbym wiedzieć jak
to jest.

Ks. Andrzej Paś
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„Siewca wyszedł
siać”

Kiedy przychodzi wiosna, wielu ludzi z zapałem zabiera się do sprzątania, po-

rządkowania swoich ogrodów, ogródków,
działek pracowniczych, skwerków, traw-
niczków.. . Każdy wkłada ogrom pracy,
by wszystko uporządkować. Kiedy jest
już porządek, można pomyśleć o sadzeniu
warzyw, kwiatów, o hodowli drzew owo-
cowych. Kupuje się nasiona, z których
wyrosną rośliny. Z małych nasionek, czę-
sto tak bardzo małych, że prawie niedos-
trzegalnych, kiedyś, za jakiś czas wyro-
śnie piękne, zdrowe warzywo. Trudno
w małym nasionku dostrzec dojrzałą roś-
linę. Potrzeba czasu, trudu, by ją wyho-
dować.

Kiedyś na lekcji religii zapytałem
dzieci, skąd bierze się mleko. Jedno
z nich, które w niczym nie odbiegało
od reszty, z pewnością siebie odpowie-

>>
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działo: „Ze sklepu!” Rzeczywiście mleko
kupujemy w sklepie. Tak samo bułki, sni-
cersa, hoop-colę, margarynę babuni. . .
Trudno jest sobie wyobrazić, by w sklepie
kupić odrobinę spokojnego sumienia, do-
bre sny, kolorowe marzenia.

Dzisiejsza Ewangelia z całą pewnością
nie należy do łatwych i przyjemnych. Je-
zus opowiada w niej o mnie, o tobie,
o nas. Siewca wyszedł siać, rzucał ziarno
na glebę. Jedno wzrosło, inne tylko trochę,
a jeszcze inne w ogóle nie wzeszło. To tak
jak z nami. Już dawno Jezus zasiał w nas

swoje słowo. Lecz Jego słowo w nas nie
zawsze ma możliwość wzrostu i wydania
plonu.

Najchętniej kupilibyśmy gotowe już
owoce. Przydałoby się z pewnością więcej
cierpliwości dla dzieci, wyrozumiałości
dla współmałżonka i sąsiada, który ma
twarz nie taką, jakbyśmy chcieli. Z pew-
nością kupilibyśmy nieco optymizmu, na-
dziei na lepsze jutro, kilka dekagramów
pobożności (ale takiej bez kości, niewę-
dzonej), lepszych czasów, niższych poda-
tków, więcej radości (ale tej prawdziwej ,

niesfałszowanej żadnym układami czy po-
zorami). Ale żeby to wszystko osiągnąć
nie można tylko stać i oglądać się, że inni
zrobią to za nas. Jezus pozostawił obowią-
zek siania ziarna prawdy, miłości i nawró-
cenia wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rzy przyjęli Go do serca i wyznają, że
są Jego uczniami. A tych bardzo mocno
w to wierzę w naszym kraju wśród nas nie
brakuje.

Ks. T.K.

Polacy Mistrzami Świata ! ! !
Na poprzedniej parafii błogosławi-

łem małżeństwo. W zakrystii świadek
pyta mnie czy podczas modlitwy wier-
nych, którą miał czytać podczas mszy
świętej może dodać wezwanie aby; Po-
lacy zostali mistrzami świata w siat-
kówkę (bo akurat w tym dniu był fina-
łowy mecz Polska – Brazylia). Odpo-
wiedziałem, że tak. Ale czy można mo-
dlić się za zawodników albo prosić Bo-
ga o dobry wynik meczu? Czy to w ogó-
le wypada?

Ostatnie Euro we Francji.
Piłka jest jedna, bramki są dwie!

Te często powtarzane słowa są w obec-
nym czasie bardzo aktualne. Nawet ktoś,
kto nie jest rasowym kibicem potrafił
w tych dniach dopingować naszych pił-
karzy. Niewątpliwie ostanie mistrzostwa
były dla naszego narodu fenomenalnym
przeżyciem. Coś się dzieje. Polska jest
żywa. Żywi są kibice. Na francuskich sta-
dionach, ulicach, rynkach i w pubach
wrze. Jakie jest podejście Kościoła do o-
gólnie pojmowanego sportu? Z ulgą ode-
tchnijmy, bo sport jest ok! Mówimy:
w zdrowym ciele zdrowy duch! I coś
w tym jest. Nie wnikam w to, jaką wiarę
i ducha mają wytrawni sportowcy, ponie-
waż to ich sprawa. Chociaż przyznaję,
że moje serce raduje się, gdy widzę pił-
karza, który wchodząc na murawę, robi
znak krzyża i szepcze modlitwę.

Sportowcy od ponad tysiąca lat mają
swojego patrona. Jest nim św. Hubert
z Liège. To znak, że sport jest wspierany
z Nieba, że jest ważny. Jednak ostatnimi
czasy tytuł patrona sportowców przypisu-
je się też św. Janowi Pawłowi II, któremu
nawet posługa papieża nie przeszkodziła
w uprawianiu sportu ani w kibicowaniu
przedstawicielom niemalże wszystkich

dyscyplin. Karol Wojtyła był zapalonym
sportowcem. Lubił zwłaszcza piłkę nożną.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem,
który zasiadł na trybunie stadionu jako
kibic. Na prywatnych audiencjach przyjął
dziesiątki delegacji organizacji sporto-
wych, klubów oraz zawodników.

Ten rozkochany w sporcie papież
wyrażał życzenie, „by sport mógł sprostać
potrzebom naszych czasów, by był to
sport, który chroni słabych i nie wyklucza
nikogo, uwalnia młodych z sideł apatii
oraz obojętności i wzbudza w nich wolę
zdrowego współzawodnictwa; sport, który
pomoże w budowie świata bardziej brat-
erskiego i solidarnego; sport, który będzie
budził miłość do życia, uczył ofiarności,
szacunku i odpowiedzialności” (Jan Pa-
weł II).

Swobodnie można, a nawet trzeba,
więc odmówić choć jedną „zdrowaśkę”

w intencji naszych sportowców.
To wezwanie skierowane jest nie tyl-

ko do zawodników, ale także do wszys-
tkich interesujących się sportem kibiców.
Myślę, że każdy mecz jest doskonałą
okazją, by po chrześcijańsku zrzeszyć się
w dążeniu do dobrego celu. W strefach
kibica nie powinno zabraknąć emocji, ale
także szacunku, dobrych obyczajów i ku-
ltury osobistej . Z żalem spojrzeć trzeba
na kibica pijanego, przeklinającego
i wszczynającego rozróby. Takie zacho-
wanie nie ma nic wspólnego ze sportem.
W prawdziwym sporcie nie ma też miej-
sca na rasizm i jakąkolwiek dyskrymi-
nację. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy
tacy sami. Sport ma nas ubogacać i jed-
noczyć. Nie dzielić.

Ks. T.K.
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„To nie kraj dla starych ludzi”.

Pod takim tytułem ukazał się w jednej
z gazet cykl artykułów, które pokazały
i przybliżyły wyobrażenia o życiu seniora
w naszym kraju; o jego codziennych pro-
blemach, troskach i radościach. O tym,
że mimo iż ma „dziesiąt lat”, jest takim
samym człowiekiem jak dwudziesto - czy
czterdziestolatek; że ma swoje pragnienia
i marzenia; że nie chce być „przezroczys-
ty”, a widzialny, zauważalny. Gazeta
ta w listopadzie 2008 roku wydała cykl ar-
tykułów o starych ludziach, który rozpo-
czął się manifestem przeciwko kultowi
młodości autorstwa Esther Vilar, niemiec-
kiej pisarki i lekarki. Manifest ten mocno
poruszył mnie swoim wołaniem, krzy-
kiem i rozpaczą. Oto jego treść:
„Mamy tego wszystkiego dość!
Mamy tego dość, dość, dość!
Zrozumieliście?
Już nie jesteśmy waszymi seniorami.
Mamy dość bycia nimi.
Miłymi osobami w zaawansowanym wie-
ku.
Cudownymi ludźmi wkraczającymi
w trzeci wiek życia.
Hołubionym przez was złotym pokole-
niem.
Nie będziemy dłużej tolerować tego za-
kłamania.
Wasze kłamstwa przyprawiają nas
o mdłości.
Przyprawiają nas o wymioty.
Od zaraz macie zaakceptować, że jesteś-
my po prostu starymi ludźmi.
Starymi ludźmi.

Ludźmi u schyłku życia, jeżeli już potrze-
bujecie synonimów.
Pokoleniem umierających. Bo przecież
jesteśmy starzy.
A starzy nie znaczy od tej chwili nic wię-
cej niż stary.
Stary.
Stary.
STARY.”

Słowa te wzbudziły we mnie sprze-
czne uczucia, gdyż zarówno w mojej pra-
cy zawodowej , jak i życiu osobistym,
będącymi codziennym obcowaniem ze
starszymi ludźmi, nie miałam pojęcia,
że seniorzy w taki sposób odbierają relac-
je z młodszymi; że ciągle czują się, przy-
najmniej duchem, jakby mieli dwadzieś-
cia czy czterdzieści lat. Nie miałam też
pojęcia o tym, że młodsze pokolenie trak-
tuje seniorów tak, jakby byli z porcelany
– delikatnie i ostrożnie – natomiast senio-
rzy odczuwają to jako coś poniżającego.

W dalszej części manifestu autorka
oskarża wręcz młodych o to, że pieniądze,
sukces, władza oraz młodość to bogowie,
a dla Starych Ludzi nie ma już między
nimi miejsca. W swoim manifeście autor-
ka wykrzykuje, że Starzy Ludzie poświę-
cili swoją młodość, zdrowie oraz doświa-
dczenie, aby wychować i wykształcić
dzieci, a teraz zabiera im się przynależne
w społeczeństwie miejsce i „zamyka”
w Domach Opieki Społecznej czy Klu-
bach Seniora, które autorka brutalnie po-
równuje do gett. Manifest Esther Vilar
skierowany jest przeciwko kultowi mło-

dości i stanowi zachętę dla ludzi star-
szych, aby wreszcie bez kompleksu wieku
otwarcie przyznali się do siebie: doświad-
czonych życiowo, godnych, kompeten-
tnych i ważnych. Chodzi tu też o to, aby
załagodzić paniczny strach przed staroś-
cią, którym „zarażeni” są też ludzie mło-
dzi, mimo że otwarcie się do tego nie
przyznają.
„Boicie się?
Przyglądacie się nam ze strachem.
Kiedy mieliście po dwadzieścia lat, przy-
rzekaliście sobie, że prędzej umrzecie, niż
staniecie się tacy jak my.
A potem przekroczyliście trzydziestkę,
czterdziestkę, pięćdziesiątkę i dalej żyje-
cie.
Tylko wasz strach jest coraz większy.
Zaczynacie szukać wyjścia z tej sytuacji.
Zastanawiacie się, czy nie wyjechać
za granicę, gdzie nikt was nie zna?
Zastanawiacie się, czy nie lepiej będzie
przestać się odzywać, żeby nikt nie zau-
ważył, jak się postarzeliście?
Zastanawiacie się, czy nie wyjechać
na bezludną wyspę, gdzie nikt nie będzie
świadkiem waszego uwiądu?
Ale trwacie.
Rozmawiacie.
Więdniecie.
Dokładnie jak wszyscy.
Dokładnie jak my.
Zaczynacie się pocieszać wyjątkowymi
osobowościami.
Picasso, Adenauer, Ben Turion, to byli
starzy, których każdy szanował – może
kiedyś będę jak oni?
Jesteście jak większość ludzi.
Jak my.
I każdego dnia coraz bardziej boicie się
tego, co nadchodzi.”

Osobiście utkwił mi w pamięci frag-
ment listu Elżbiety pt. Córeczko, nie chcę
Twojego współczucia: „Mam dość, że
wręczasz mi perfumy od Armaniego, kre-
my ze złotymi nitkami, mówiąc: Mamo,
poczuj się prawdziwą kobietą – upoka-
rzasz mnie, bo czuję się nią bez tych per-
fum”.

Większość ludzi nie zwraca uwagi
na wypowiadane słowa. Sama w taki spo-
sób obdarowywałam swoją mamę, myś-
ląc, że sprawiam jej radość. Nawet boję
się teraz zapytać, jaka była jej prawdziwa
reakcja na moje prezenty, które płynęły
przecież z serca i chęci poprawienia jej

>>
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samopoczucia. Prawda jest taka, że nie
chodzi o to, żeby kogoś bliskiego uszczę-
śliwić na siłę. Chodzi o to, żeby go po
prostu kochać i traktować nie jak kogoś
potrzebującego pomocy, ale jak pełnowar-
tościowego członka społeczeństwa. Tak
jak moją mamę, którą jest od zawsze,
a przecież i ona miała kiedyś dwadzieścia
czy trzydzieści lat. I z tego, co wiem,
ciągle się tak czuje. Więc obiecuję Ci,
mamo, że już nigdy nie kupię Ci żadnego
kremu przeciw zmarszczkowego. Dla
mnie jesteś zawsze piękna.

W obecnych czasach prawo do miło-
ści przypisuje się tylko ludziom młodym.
Opiszę tu jednak sytuację, jaką miałam
okazję zaobserwować w czasie mojej pra-
cy w szpitalu. Do pani Haliny, osiemdzie-
sięcioletniej pacjentki przebywającej
na oddziale neurologii z powodu bólów
kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzy-
żowym, w odwiedziny przyszedł mąż.
Usiedli w kąciku rekreacyjnym naprzeciw
dyżurki pielęgniarskiej , gdzie akurat wy-
konywałam nudną papierkową robotę. Za-
słyszany mimowolnie fragment ich roz-
mowy oczarował mnie i utkwił mi głębo-

ko w pamięci. Pani Halinka – starsza pani
z głową na ramieniu męża, ze „świa-
tełkami” w oczach, i On – starszy pan,
czule gładzący swoją ukochaną po dło-
niach. Wywiązała się między nimi taka
oto rozmowa:
- Halinko, masz zimne dłonie. Jak wyj-
dziesz ze szpitala, to zrobię ci w domku
herbatki z rumem.
- Oj, Zdzisiu, Ty wiesz, co dla mnie naj-
lepsze i za czym mi się „ckni”. Ale do-
brze, że jesteś tu teraz ze mną. Tak mi
Ciebie brakuje; a najbardziej Twojego do-
tyku.
- Halinko kochana, ja też za Tobą tęsk-
nię; dom taki pusty bez Ciebie…

Takie proste słowa, a ile w nich mi-
łości! Były one nasycone troską, czułoś-
cią, tęsknotą. Sam dotyk świadczył o ist-
nieniu jakże ważnego kontaktu fizyczne-
go, nie wspominając o spojrzeniu, będą-
cym dowodem na to, że są dla siebie
bardzo ważni. Może nie jest zbyt ładne
z mojej strony, że to piszę, ale widząc
tę scenę, poczułam zazdrość – bardzo
brzydkie uczucie. Też chciałabym za parę
lat mieć takie relacje z moim mężem.

Obserwując panią Halinkę, mogłam sobie
tylko wyobrazić, jak wygląda ta Prawdzi-
wa Miłość, która powinna być „dozwo-
lona” w każdym przedziale wiekowym.

Wielu seniorów uważa, że w ich ży-
ciu nie ma już miejsca na radość, miłość,
nowe przyjaźnie lub pasje. Nic bardziej
błędnego! Wielu psychologów sądzi, że to
sami seniorzy wyrzekają się tych przyje-
mności. Czasy się zmieniają. Te cudowne
stany zakochania, uniesienia, czy nawet
„motylki w brzuchu” nie są zarezerwo-
wane tylko dla ludzi młodych. Po sześć-
dziesiątym roku życia można przecież
wyjść ze swoją ukochaną lub ukochanym
na długi romantyczny spacer, czy też zor-
ganizować miłą kolację przy świecach.
Wielu seniorom dokucza samotność, boją
się szukać partnera, chociaż życie poka-
zuje, że również w późniejszym wieku
można poznać kogoś, na kogo czekało się
całe życie; kogoś, kto uzupełnia „braku-
jącą połówkę jabłka”.

Pielęgniarka

>>

Z podręcznika dobrego wychowania
Sztuka rozmowy.
1. Rozmowa jest aktem komunikacji. Pre-
zentacja została dokonana. Zrobiliśmy do-
bre wrażenie. Teraz możemy zmierzyć się
z zadaniem trudniejszym: musimy otwo-
rzyć usta i zacząć rozmawiać, i to w taki
sposób, by nie przekreślić dobrego wra-
żenia. (Może i wam zdarzyło się patrzeć
z zainteresowaniem na kogoś, zanim nie
otworzył ust! ). Umiejętność prowadzenia
rozmowy jest sztuką. Konwersacja abso-
lutnie nie oznacza pogrążenia biednego
rozmówcy w strumieniach słów, ale umie-
jętne przeplatanie wymawianych słów
ze słuchaniem. Nie chodzi nawet o wy-
łączne słuchanie słów. Konwersacja jest
podobna do prowadzenia samochodu:
trzeba byś gotowym do przyjęcia wszys-
tkich sygnałów z zewnątrz, (jeśli zauwa-
żasz, że rozmówca ziewa kilkakrotnie
i grozi zaśnięciem, jeśli z tonu jego odpo-
wiedzi albo z grymasu twarzy wyczu-
wasz, że go irytujesz, lepiej będzie. . .
zmienić temat rozmowy). Rozmowa jest
więc sztuką trudną. Nie bez powodu złe
maniery dotyczące dialogu są tak rozpow-
szechnione: istnieją osoby, które przery-

wają ci nieustannie, które nie dopuszczą
cię do słowa, które ranią cię swą ironią,
które posuwają się do zniewagi. A słowa
takie jak "proszę", "dziękuję", "przepra-
szam", wydają się być niemodne i zbyte-
czne. Jeśli rzeczywiście chcemy komuni-
kować się z innymi, musimy zadbać o ich
komfort, uzbroić się w cierpliwość i nau-
czyć się prowadzenia dialogu.

2. Cechy konieczne. Oto, co jest najpo-
trzebniejsze do prowadzenia rozmowy:
1 )takt, aby uniknąć popełnienia klasycz-
nych "gaf";
2)uprzejmość, aby stworzyć serdeczny
klimat;
3)uwaga, aby naprawdę słuchać
4)naturalność, aby mówić w sposób zro-
zumiały;
5)ostrożność, aby uniknąć głupstw

Przede wszystkim jednak należy
posiadać zdolność do słuchania. Oznacza
to zwracanie uwagi na osobę mówiącą
i na to, co ona mówi. Ale to nie wyst-
arcza. Trzeba również wykazać rozmów-
cy, że słuchamy go uważnie (mumia też

może słuchać uważnie, ale nikt tego nie
dostrzeże). Swoje uważne słuchanie mo-
żemy podkreślić i uwydatnić za pomocą
różnych sygnałów:
a)siedzimy albo stoimy, a nie kołyszemy
się;
b)patrzymy na rozmówcę z zainteresowa-
niem, ale nie świdrujemy go wzrokiem;
c)nie bębnijmy palcami ani nie stukamy
obuwiem, nie przekazujemy też innych
oznak zniechęcenia;
d)dajemy oznaki życia i potakujemy ma-
łym skinieniem głowy;
e)wykazujemy, że rozumiemy to, co się
nam przekazuje (można powtórzyć jakieś
zdanie rozmówcy, stawiając potem pyta-
nie wyjaśniające).

3. Podstawa. Można być nawet świetnym
rozmówcą, ale równocześnie zachowywać
się okropnie: huśtać się na krześle, sie-
dzieć z szeroko rozstawionymi nogami,
trzymać ręce w kieszeni czy drapać się
często po głowie. Można też często gesty-
kulować, robić dziwne miny, wybuchać
przesadnym śmiechem, ciągnąć za rękaw
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rozmówcę, uderzać go po plecach, bokso-
wać go łokciami, aby podkreślić wagę
słów, można mówić głośno, używać nieu-
stannie superlatywów i wyrazów przesad-
nych, jak np. "bosko", "wspaniale", "cu-
downie" , "szaleńczo", "fantastycznie" itp.
pluć na prawo i lewo albo oddychać tuż
przy twarzy drugiej osoby. Staraj się być
jak najmilszy dla twego rozmówcy: utrzy-
muj właściwą odległość, (ani zbyt daleko,
co oznacza brak zainteresowania, ani zbyt
blisko, bo może to być uciążliwe): ton
twojego głosu nie może być zbyt głośny
(wskazywałoby to na problemy ze słu-
chem) ani zbyt cichy, co zmuszałoby
go do ciągłego dopytywania się ("Jak?")
i próśb ("Czy możesz powtórzyć?"). Nie
połykaj słów (czyni to wypowiedź niez-
rozumiałą), nie mów też zbyt wolno
(to usypia! ). Nie używaj tonu inkwizytora
(to jest irytujące), ani zbyt konfidencjo-
nalnego (to może wywołać podejrzliwość
słuchacza). Gestykuluj na tyle, by wzbu-
dzić zainteresowanie drugiej osoby.

4. Tematy rozmów. Każdy temat może
stanowić okazję do rozmowy, np. pogoda
jest dobrym pretekstem do przerywania
milczenia (szczególnie w windzie).
W czasie obiadu, spożywanego z osobami
nieznajomymi, można rozpocząć rozmo-
wę na temat jakiegoś szczegółu dotyczą-
cego potraw albo urządzenia domu,
w którym gościmy. Dobrze jest zacząć
od pochwały. Krytyka jakiegoś obrazu
może okazać się bardzo niezręczna,
gdy potem dowiemy się, że jego autorem
jest pan domu. Kiedy zostaliśmy już
przedstawieni drugiej osobie, możemy
rozpocząć rozmowę, wychodząc od infor-
macji dostarczonych przez osobę prowa-
dzącą. Jeśli twoja koleżanka Julia przed-
stawiła ci kogoś w słowach: "To jest San-
dro, mój kolega z przedszkola: , możesz
rozpocząć rozmowę z Sandro, mówiąc:
"A więc znasz Julie z przedszkola; opo-
wiedz mi, jaka wtedy była?". Jeśli potem
okaże się, że Sandro jest kibicem tej sa-
mej drużyny piłkarskiej co i ty, że zbiera
znaczki i uwielbia jazdę na rowerze,
wówczas tematów na rozmowy na pewno
wam nie zabraknie. Tajemnica związana
z rozpoczęciem rozmowy polega na sta-
wianiu pytań "otwartych", czyli takich
,które wymagają odpowiedzi obszerniej-
szych , a nie tylko zwykłego "tak" albo
"nie" . Podtrzymanie i ożywienie dialogu
zależeć będzie potem już od obu rozmów-
ców. Większość osób lubi mówić o sobie,

więc pytania osobiste mogą stanowić do-
bry sposób na rozpoczęcie pogawędki
i wzbudzenie w kimś sympatii. Jednak po-
trzebny jest tu takt i wyczucie. Jeśli oba-
wiasz się, że jakieś pytanie mogłoby być
zbyt osobiste, wyobraź sobie jak sam byś
się poczuł na miejscu indagowanej przez
ciebie osoby. Podobnie należy unikać to-
nu "śledczego "("Kim jesteś?", "Ile masz
lat?", Kim jest twój ojciec ?"), co natych-
miast oziębiłoby rozmowę. Z kolei rozpo-
czynanie rozmowy o sobie, bez uprze-
dniej zachęty, a przede wszystkim zbyt
szczegółowe rozwodzenie się nad własną
osobą, nudzi ogromnie, (szczególnie, jeśli
ktoś zatrzymuje się na sprawach, które
zupełnie nie interesują słuchaczy) i zmu-
sza do oceniania nas jako źle wychowa-
nych. Również na pytania : "Jak się czu-
jesz ?, Jak ci się powodzi ?", nie musisz
dawać dokładnej analizy stanu zdrowia
("Wczoraj miałam 37,9 i dlatego zażyłam
lekarstwo. Poczułam się lepiej , ale potem
rozbolała mnie głowa. Noc była przery-
wana : musiałam wstawać dziesiątki razy,
gdyż bolał mnie brzuch i musiałam biegać
do łazienki . . .Rano znów odkryłam odcisk
na prawej nodze .. .") Ci, którzy opowia-
dają ciągle o sobie "ja tu. . . ja tam .. .zro-
biłem to.. .powiedziałem tamto .. .",wydają
się po prostu pyszni i antypatyczni. Czego
należy unikać ?
1 )W czasie rozmowy z wieloma osobami
nie zależy zwracać się jedynie do niektó-
rych, ignorując innych, albo też rozma-
wiać z osobą nam najbliższą, gdy ona
z kolei rozmawia ze wszystkimi. Jeżeli
do grupy rozmawiających dołączy się ktoś
inny, należy poinformować go, o temacie
dyskusji. Niewłaściwe jest też okraszanie
naszej wypowiedzi aluzjami, które mogą
zrozumieć tylko nieliczni (zmuszamy po-
zostałych do udawania, że rozumieją), jak
również prowadzenie z kimś rozmowy
w obcym języku, którego nie znają pozo-
stałe osoby.
2)Nie dopuszczamy do złośliwości, plotek
i krytyk: to właśnie one zatruwają każdą
rozmowę. Unikanie ich chroni nas od nie-
przyjemnych sytuacji. Jednak nie należy
też silić się na dowcipy. Ryzykujemy uzy-
skanie wprost przeciwnego efektu : sta-
niemy się nudziarzem i obiektem współ-
czucia. Dowcipy muszą być na wysokim
poziomie : przed opowiedzeniem ich na-
leży w myśli przypomnieć je sobie, by nie
utknąć w kluczowym punkcie.
3)Nie należy przejmować postawy mędr-
ca: "Teraz ja wytłumaczę wam wszystko! "

i uważać innych za biednych ignorantów.
Nie wolno przekształcać rozmowy w kon-
ferencję albo kurs. Nie należy też upierać
się przy własnych poglądach (nawet, jeśli
są słuszne). Najbardziej niemiłe są osoby,
które za wszelką cenę chcą "zamknąć
usta" swym przeciwnikom i dyskutują bez
końca, gotowe do podtrzymywania włas-
nego poglądu. Jeśli stwierdzisz, że osoba,
z którą rozmawiasz, należy do tej kate-
gorii ludzi, przerwij dyskusję. Mogłaby
trwać godzinami. Jeśli twój rozmówca
mówi rzeczy, z którymi się nie zgadzasz,
staraj się kontrolować siebie. Nie warto
mówić mu: "Ale to bzdura! " albo "Ty nic
nie rozumiesz ! ”. Lepiej powiedzieć "Czy
jesteś tego pewien ?, " Mnie się wydaje
że. . .","Jeśli pozwolisz, chciałbym podkre-
ślić ,że. . .","Ja odniosłem inne wrażenie".
Jeśli nie czujesz się na siłach by prowa-
dzić spokojną dyskusję, staraj się ją za-
kończyć.
4) Nie należy prowadzić rozmów zbyt
długich. Zdarza się wówczas, że tracimy
wątek i pleciemy trzy po trzy. ("Potem
przyszedł Jerzy, ale może to było dzień
wcześniej . . . Wychodzisz jutro ?. . . Ja w ka-
żdym razie będę w domu .. ."). Podobnie
trzeba się starać o to, by nie gubić wątku
wypowiedzi drugiej osoby i nie przery-
wać jej nieustannie pytaniami: "Co?",
"Dlaczego ?", "Ale kto ?". Nadmierna
ilość pytań niecierpliwi rozmówcę, który
oceni nas negatywnie.
5) Trzeba unikać rozmów na temat bra-
ków fizycznych i słabego zdrowia roz-
mówcy, a tym samym nie wolno żartować
na ten temat ("Ale co za piękną łysinę
posiadasz! ", "A nos nie przeszkadza ci we
włożeniu swetra?", "Rzeczywiście marnie
wyglądasz ! " )
6) Przeklinanie, wulgarne rozmowy, uży-
wanie słów dwuznacznych, grubiańskich
(szczególnie, jeśli wtrąca się je w co dru-
gie słowo, jak to robią niektórzy chłopcy
i dziewczyny, by zaimponować swoją
"dorosłością" i "liberalizmem") powodu-
je, że rozmowa staje się nieznośna i może
obrażać uczucia innych.
7) Nie wyjawiaj tajemnic innych osób.
Każdy może pomyśleć, że zachowasz się
w podobny sposób, gdy powie ci coś
w tajemnicy. Zostaniesz zatem uznany
za człowieka niegodnego zaufania.
8) Jeśli rozmawiasz z osobą, która ma tru-
dności z wymową np. jąka się, nie spiesz
się z zakończeniem jej wypowiedzi. Wy-
wołasz jej zdenerwowanie. Bądź cierpli-
wy, pozwól by ta ona dokończyła swoją

>>
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wypowiedź.
9) Staraj się nie przerywać temu, kto
mówi do ciebie. Jeśli koniecznie musisz

się wtrącić, przeproś za to.

Oprac. na podst. książki Paola Desantil

„Podręcznik dobrego wychowania”.
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Refleksje z procesji Bożego Ciała 2016

„ ]a Jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki"
(J6, 51)

Biegną lata rok za rokiem,
a człowiek powolnym krokiem
w całej pełni świadomości
wyzwala się ku wieczności.

Wyzwala się z więzów ciała,
które Bozia jemu dała
- jak problem do rozwiązania —
w człowieczeństwo dorastania.

Człowiek w pełni człowieczeństwa
na tym świecie żyje Bogiem,
dla pełnego bezpieczeństwa
- miłosierdzie jest mu progiem.

Rok za rokiem biegną lata. . .
- z kwiatów, cierni, wieniec splata,
by otrzymać go w przyszłości,
gdyż podąża do wieczności.

Tam w wieczności Chrystus będzie
- jak na ziemi w Świętym Chlebie -
w świecie jest obecny wszędzie,
a człowieka chce mieć w niebie.

Szacunek dla najbliższych

„ Jeśli miłujemy są wzajemnie, Bóg trwa w Nas; A
miłość ku Niemu jest w nas doskonalą" (1J 4, 12)

„Tak łatwo kochać ludzi,
którzy są daleko od nas" (1 )
— im chętnie oddajemy wszystko,
i dla nich zawsze mamy czas.

A jakże trudno kochać tych, którzy są bliscy nam;
choć nie ma w nich żadnego zła - z nich każdy
chce być „sobie sam".

Boga trzeba dostrzegać najpierw w tych,
którzy żyją najbliżej , pod wspólnym dachem,
którzy codziennie wypatrują gestu dobroci,
pociechy, wdzięczności". (2)

I którzy żyją jakby pod strachem,
wciąż ich przeraża lęk i trwoga,
że nikt nie okaże im krzty miłości,
że w drugim człowieku już nie ujrzą Boga.

„Jeśli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas,
a miłość ku Niemu jest w nas doskonała"
(1 J 4, 1 2).

Każdego dnia miejmy czas na
trwanie w miłości Boga, bo tylko
w Nim nasze szczęście i wieczna chwała.

- słowa św. Matki Teresy z Kalkuty.
- wypowiedź o. Wenantego Katarzyńca,
franciszkanina, sługi Bożego.

Bliźni

„ A kto jest moim bliźnim?" (Łk 10, 29)

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe"
- tak brzmi przykazanie miłości bliźniego -
nie tylko „nie czyń" i „nie mów",
lecz nawet „nie myśl" nic złego.

Bliźni też jest człowiekiem,
to alter ego (drugi ja),
gdy go szanujesz,
szanujesz też siebie samego.

Spotkać w swym życiu człowieka,
to spotkać Boga w ludzkiej osobie,
jeśli go szczerze miłujesz jak siebie samego,
miłujesz Boga, a w Nim bliźniego.

Niech w moim sercu będzie zawsze
tak bardzo ważne to przykazanie,
o to pokornie proszę Cię,
dobry i miłosierny Panie.

Szkaplerz – miłosierdziem dla wiernych

Matka Boża z Karmelu,
Szkaplerzna – Niepokalana,
Na Matkę Chrystusa Zbawiciela
Przez Boga wybrana.

„Niepokalane Poczęcie” – najwyższy walor
godności;
Szkaplerz jest szatą Niepokalanej Maryi,
Nam przypomina o powołaniu do świętości,
A jako znak – nosimy go na własnej szyi.

Niech szkaplerz będzie miłosierdzia darem,
Wyrazem Twojej , Maryjo opieki,
Byśmy wielbili Twoją łaskawość
W życiu doczesnym i na wieki.

Moc zaufania

„ Abym upadł, uderzono Mnie i pchnięto,
Ale Pan Mnie podtrzymał” (Ps 118, 13)

„W tym się wyraża potęga miłości,
że nawet odrzucony przez ludzi
pragnie z nimi żyć i umierać”
- czyli trwać w jedności.

„Zdarza się bowiem, że ktoś kocha,
Ale w obliczu niebezpieczeństwa odchodzi;
Otóż – z nami tak nie jest”
- tak postępować się nie godzi.

Cierpienie, które nas spotyka,
niekoniecznie jest karą za grzechy!
Może być także modlitwą,
przez nią Bóg nas dotyka
I sprawia, że u Niego szukamy pociechy.

Bóg zawsze nas wspiera,
zwłaszcza w godzinie walki i próby;
a nawet w chwili grzechem uwikłania
- ratuje nas od wiecznej zguby.

„Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto,
ale Pan Mnie podtrzymał! ”
- to najcenniejszy przejaw Jego miłości
i Jemu zaufania –
dlatego gorąco proszę Cię Panie,
daj mi doświadczyć radości
sakramentu pojednania.

„U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie”
i tylko w Nim nasza nadzieja na wieczne
zbawienie.

o. Franciszek Rydzak OFM
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Ponieważ zdarza się, że niektóre pogrzeby
przesuwane są na godziny przedpołudniowe,

Kancelaria Parafialna musi zmienić godziny przyjmowania.
Dlatego też od 1 lipca tego roku

kancelaria będzie czynna
od 8.00 - 9.30
i po południu

od 16.00 - do 17.30

>>

Ojcostwo
Dzień 23 czerwca obchodzony jest

jako Dzień Ojca. I słusznie, bowiem także
i tatusiom należy się taki szczególny
dzień, w którym doświadczą podzięko-
wania od swoich pociech za to wszystko,
co dla nich czynią. Pytanie tylko: Czy
czynią? Rola ojca nie może być sprowa-
dzona tylko do utrzymania domu. Ojciec
to ktoś więcej niż tylko „maszynka”
do zarabiania pieniędzy, tym bardziej ,
że autorytet ojca odgrywa podstawowe
znaczenie w wychowaniu religijny, dzieci,
które przez pryzmat własnego ojca budują
sobie obraz Ojca Niebieskiego.

Ojciec odgrywa niezastąpioną rolę
w kształtowaniu poczucia własnej wartoś-
ci swoich dzieci, kształtowaniu kobiecości
córek i męskości synów. Jednak najważ-
niejszym zadaniem, które stoi przed oj-
cem, jest przekazanie synom i córkom
prawdziwego obrazu Boga oraz etycznych
i moralnych wzorców życia.

Bez względu na to, czy ojcowie zdają
sobie sprawę czy nie, synowie i córki
oczekują od nich określonego systemu
wartości, którym mogliby się kierować
przy podejmowaniu decyzji w całym swo-
im życiu. Większość dzieci wyraża te pra-
gnienia i oczekuje wskazówek z tego za-
kresu przede wszystkim od swoich ro-
dziców. To, czy je otrzymują, zależy
od dwóch warunków:
* Pierwszym jest konieczność, by rodzice
znali sami odpowiedź na pytania dręczące
dzieci.

* Drugim jest konieczność utożsamienia
się dziecka ze swoimi rodzicami w takim
stopniu, by mogło przyjąć i zaakceptować
cenione przez nich wartości chrześcijań-
skie.

W obu przypadkach szczególną rolę
odgrywa ojciec.

Synowie i córki, którzy nie czują się
przez nich kochani, będą mieli z przyję-
ciem tych wartości duże trudności. Będą
nosili w swoim sercu zniekształcony ob-
raz Boga. I nie ma w tym nic dziwnego,
ponieważ dzieci widzą Boga poprzez filtr
swych własnych doświadczeń ze swoim
ziemskim ojcem, a jeśli te doświadczenia
były bolesne, przyczyniają się do niewła-
ściwego odbioru Boga.

Często wiele dzieci reaguje gwał-
townym wzburzeniem, gdy mówi się
o Bogu jako Ojcu. Doznali oni silnych ran
i odrzucenia ze strony ziemskiego ojca –
bardzo trudno im przebić się przez doś-
wiadczenia życiowe i dostrzec prawdziwą
naturę Boga. Są to duchowe sieroty – sa-
motne, wyobcowane i zagubione. Przerz-
ucają na Boga negatywne doświadczenia
ze swoim ojcem, trudno im nawet słuchać
o Bogu czy też o nim rozmawiać. Dlatego
najlepszym darem, który ojciec może
przekazać swoim dzieciom, jest ukazanie
prawdziwego oblicza Boga i jasnego
systemu wartości.

Często słyszymy, że dzieci powinny
same nauczyć się dokonywania wyborów.
Jednak rodzice głoszący taki pogląd nie

zdają sobie sprawy, w jakim świecie żyją
ich dzieci. Bez nieustannego naprowa-
dzania, wskazówek i objaśnień dotyczą-
cych problemów etycznych, moralnych
i duchowych będą w tym świecie coraz
bardziej zagubione. Coraz więcej kultów
i sekt proponuje fałszywe i zgubne roz-
wiązania stawianych przez życie proble-
mów. Dzieci, które zostały wychowane
w takiej atmosferze, są dla tych grup
szczególnym łupem.

Ojcowie powinni dołożyć wszelkich
starań, aby dobrze przygotować duchowo
swoje dzieci. Nic nie ma na dziecko wię-
kszego wpływu niż dom i to, z czym
dziecko się styka. To na ojcu jako głowie
rodziny spoczywa szczególny obowiązek,
a jednocześnie wielki przywilej , wycho-
wywania religijnego dzieci. Musi nauczyć
synów i córki nie tylko wiedzy religijnej ,
ale jak te wartości stosować w codzien-
nym życiu.

Warunkiem zaszczepienia dziecku
wartości duchowych jest stworzenie mu
takiego domu, w którym znajdować bę-
dzie serdeczność, pocieszenie i oparcie.

Wartości przekazuje się przede
wszystkim przykładem. Związek synów
i córek z ojcem i matką, oparty na co-
dziennych bliskich kontaktach sprawia,
że dzieci zaczynają wykazywać podo-
bieństwo do nich. Jeśli ojciec odgrywa
dużą rolę w codziennym życiu swojego
dziecka, to łatwiej będzie mu przyjąć jego
cechy, poglądy i system wartości.



Pamiętając o tym, że dzieci patrzą
na ojców, każdy z nich powinien odpo-
wiedzieć sobie na następujące pytania:
1 .Jakie wyobrażenie o tym, co to znaczy
być mężczyzną, daje dzieciom swoim za-
chowaniem?
2.Czy zachowanie wobec żony uczy dzie-
ci, czym jest szacunek i miłość do osoby
przeciwnej płci?
3.Czy postawa i zachowanie wobec dzieci
ułatwia im zrozumienie i przyjęcie miłoś-
ci, jaką darzy je Bóg?

Drugim sposobem przekazywania
wartości są słowa. W świadomości synów
i córek głęboko tkwią słowa, jakie zawsze
powtarzał im ojciec w latach dzieciństwa
i młodości.

Mówiąc o istotnych dla życia warto-
ściach, ojcowie powinni wystrzegać się
przekazu negatywnego. Moralizowanie,
krytykowanie, rozkazy nie są szczególnie
skutecznymi metodami wpajania ideałów.
Największy wpływ mają słowa pozytyw-
ne, największy pożytek przynosi nie wy-
tykanie dziecku jego błędów, lecz chwa-
lenie go za coś, co zrobiło dobrze.

Słowa umożliwiają również ojcom
mówienie o sobie, otwieranie się przed
nimi. W rozmowie z ojcami synowie
i córki często testują zasłyszane myśli.

Nierzadko wygłaszają wówczas poglądy,
które mogą budzić sprzeciw. Te poglądy
ojcowie powinni rozważyć i ocenić
w sposób spokojny jako wyraz ich sza-
cunku dla dzieci.

Synowie i córki potrzebują środowi-
ska, w którym mogłyby śmiało i bez obaw
dzielić się swoimi myślami i kon-
frontować zasłyszane poglądy ze zdaniem
ojca. Jeśli przekonają się, że ojcowie nie
chcą i nie potrafią ich wysłuchać i zro-
zumieć, szybko przestaną przychodzić
do nich ze swoimi problemami. Nato-
miast zachowując otwartą postawę na po-
glądy swoich dzieci, ojcowie utrzymują
szczególną łączność z nimi, co umożliwia
dialog na temat tego, co łączy i dzieli. Jest
to szczególna okazja do tego, aby ojcowie
mówili szczerze o swoich poglądach
i przekonaniach. Synowie i córki powinni
także słyszeć ojców, mówiących o spra-
wach, które są dla nich bardzo ważne.
Ojcowie powinni werbalizować prawdy,
w które głęboko wierzą i które są im dro-
gie – z przekonaniem, ale w sposób
uprzejmy i nie napastliwy.

Chcąc przekazać dzieciom określone
wartości, musimy pomoc im je przyswoić.

Dzieci mogą widzieć w życiu ojców
wierność ideałom chrześcijańskim i sły-

szeć ich mówiących z głębokim przeko-
naniem, ale o ile nie uznają tych ideałów
za własne, pozostaną podatne na wpływy
innych stron.

Dzieci mogą posiadać wiedzę na te-
mat Biblii i wypływających z niej zasad
moralnych, a jednak nie stosować się
do nich w swoich myślach, postawach
i uczynkach. Dlatego ważne jest zasz-
czepienie im wewnętrznej motywacji,
któ-ra wzbudzi w nich pragnienie życia
zgo-dnego z Ewangelią.

Przyswojenie wartości i ideałów
to długi proces. Najpierw potrzebna jest
rodzicom określona wiedza. Następnie
przy współpracy drugiej osoby sprawdza-
my te fakty, aby przekonać się o ich praw-
dziwości i praktycznym zastosowaniu.
Na tym etapie ojciec może być bardzo
aktywny, rozmawiać ze swoimi dziećmi,
zadawać pytania oraz zachęcać do odpo-
wiedzi na nie. Ojciec może szukać no-
wych punktów widzenia, faktów i no-
wych prawd. Robiąc to razem z dziećmi
pomagamy im oprzeć system wartości
i światopogląd na solidnych podstawach.
Ostatnim krokiem jest włączenie ideałów
w styl życia dzieci. Przykazania stają się
doświadczeniem dnia codziennego.
Wprowadzając zalecenia w praktykę,
dzieci przekonują się, że wierność war-
tościom chrześcijańskim nadaje sens i ra-
dość ich życiu.

I dopiero wówczas ojciec może
powiedzieć, że dobrze wypełnił to jedno
z najważniejszych powołań, jakim jest
ojcostwo.

Na podstawie artykułu p. Barbary
Lipiec, wychowawcy w specjalnym oś-
rodku szkolno-wychowawczym dla nie-
pełnosprawnych ruchowo w Busku
Zdroju
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Lilia Łakoma
Kacper Pawlik

Rozalia Majewska
Eryk Polek

Zuzanna Chudy
Kornelia Szmigielska
Michalina Serafin
Antoni Ryba
Zuzanna Nęcka

Stanisław Dobrowolski
Oliwia Niepsuj

Karolina Olszewska
Patryk Kozioł

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Marzec 2017r. - Czerwiec 2017r.

49

Alicja Mucha
Stanisław Zieliński

Zofia Moroz
Janina Bochenek
Halina Gałek

Teresa Skrzypek
Halina Stach

Ludmiła Daskaluk
Stanisław Kulig

Stanisława Staszek
Antoni Baran
Roman Zaucha
Mieczysław Król
Julia Białas

Barbara Gościewicz
Maria Wardzała
Wiktoria Świątek
Krystyna Bieszczad
Tadeusz Wałęga

Anna Lis
Zofia Uriasz

Ryszarda Hajek
Aleksandra Peschak
Jerzy Sambor
Jan Czosnyka



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspjtarnow.pl

Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa

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

Od 1 lipc 2017 r. kancelaria będzie czynna od 8.00 – 9.30
i po południu od 16.00 – do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek rozliczeniowy parafii - wpłaty na ogrzewanie kościoła
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
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