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Zdarzyło mi się rok temu, jak córka moich znajomych
podeszła do mnie i zapytała czym dla mnie jest Boże Narodzenie. Pani w szkole prosiła aby przeprowadzili taką ankietę.
Trudno mi było szybko odpowiedzieć na to pytanie. Najwygodniej było pewno powiedzieć „Boże Narodzenie to najpiękniejsze dni w roku” i być może ta mała byłaby zadowolona,
bo przecież nie chodziło jej o ciekawe wypowiedzi tylko
o to żeby pochwalić się Pani w szkole ile osób przepytała.
A może powinienem powiedzieć, że to dni, które przeżywa się
w gronie najbliższych. No, ale przecież niektórzy z nas przeżywali święta w samotności mimo, że byli w gronie osób. A poza
tym to grono się zmienia kurczy lub powiększa się. A więc nie
ma chyba jednego Bożego Narodzenia tylko wiele i każde jest
inne. Spojrzałem jeszcze raz na dziewczynkę, która wciąż czekała z szeroko otwartymi oczami i długopisem w ręku. A może
powinienem powiedzieć jej, że to dni, w których każdy musi
wskrzesić to co w nim najlepsze – swoje dzieciństwo. Trochę
trudne, pomyślałem, przecież ona na pewno chce być jak najszybciej dorosłą i nosić sukienki, buty na szpilkach swojej mamy i zapomnieć o dzieciństwie. Mały sędzia stał dalej przede
mną więc powiedziałem: „Najpiękniejsze dni w roku” i pomyślałem, ale jestem banalny. Zdanie zostało zapisane. Dziewczynka szczęśliwa, że ma jedną odpowiedź więcej, a ja w końcu
poczułem wolność. Okazało się, że nie na długo, bo padło drugie pytanie: A co chcę powiedzieć komuś jak życzę Wesołych
Świąt? W sumie to za bardzo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Są takie zdania, które mówi się tu i tam bez zastanowienia. Ale czego życzę kiedy wypowiadam to zaklęcie?
Szczęścia, zdrowia, pieniędzy, chrześcijańskiej głębi.
Powiedziałem, życzę pokoju.

Ks. Tomasz Kozioł
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
Nowy program duszpasterski na rok 201 7/201 8

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r.
wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce
pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano,
aby w następnych dwóch latach rozwinąć
tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.
Przedmiotem zainteresowania programu winny być wysiłki podejmowane
w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach
do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni:
zarówno ci, którzy już byli bierzmowani,
jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską,
polegającą na towarzyszeniu wiernym
w odkrywaniu darów Ducha Świętego,
które zostały im wprawdzie udzielone,
jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt
uświadamia nam coraz bardziej potrzebę
troski o otrzymane łaski, jak również
potrzebę umiejętnego kształtowania życia
na Jego miarę. Wierni powinni więc
otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.
Wspomnianym już etapom realizacji Programu duszpasterskiego będą towarzyszyły konkretne zadania.
Rok 1 – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Zasadniczym zadaniem pierwszego
roku realizacji Programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha
Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga
zostanie skierowana również na skutki
bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia
do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu
wiary.
Rok 2 – Misja w mocy Bożego Ducha
Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła
w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele:
ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny
i społeczny.
CEL EWANGELIZACYJNY
Odznacza się pewną równowagą
w sferze działań. Z jednej strony zaakcentowano różne formy przepowiadania
(głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje
ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne);
z drugiej zaś zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich
odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha
Świętego, potrzebę formacji na różnych
poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu
i dojrzewania wiary.
CEL INICJACYJNY
Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie
związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią, jak również
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podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania
przynależności do Kościoła. Można więc
z pewnym przybliżeniem powiedzieć,
że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany,
oraz na podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła.
CEL FORMACYJNY
W ofercie formacyjnej Kościoła
w Polsce zaproponowano ukierunkowanie
na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, na odkrywanie Jego obecności w Kościele czy
wreszcie na sposób Jego prowadzenia
i budowania Kościoła.
CEL SPOŁECZNY
Odkrycie darów Ducha Świętego oraz
prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi
zawsze do postawy służby (diakonii).
Duch Święty uzdalnia bierzmowanych
do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, aby tym darem innym
służyli. Zaprezentowane powyżej elementy programu pozwalają również na przybliżenie go od strony tematu, hasła i symbolu.
Opracowano na podstawie: Zeszyt teologiczno-pastoralny.Program duszpasterski
Kościoła w Polsce na rok 2017/2018,
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

ADWENT – CZY TO JUŻ REKLAMA?

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego „adventus” i znaczy „przyjście”.
Dla starożytnych Rzymian słowo
to oznaczało oficjalny przyjazd cezara,
a dla chrześcijan adwent jest radosnym
czasem przygotowania na przyjście Pana.
Jest więc to przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, podczas których wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego
na ziemię, ale równocześnie jest radosnym oczekiwaniem na ponowne Jego
przyjście na ziemię.
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i obejmuje 4 kolejne niedziele
przed Bożym Narodzeniem, począwszy
od niedzieli po uroczystości Chrystusa
Króla.
Czy Adwent to tylko ten właśnie okres?
Zdziwi się ktoś tak postawionym pytaniem, bo niby kiedy jeszcze mielibyśmy
przeżywać adwent?
I tu śpieszę z odpowiedzią. Bowiem
wydaje się czasami (i chyba słusznie),
że całe nasze życie to jeden wielki, nieustający Adwent. Czekamy na I Komunię
Świętą, na każde urodziny (niektórzy
na imieniny), na pójście do szkoły, na wakacje, na powołanie do różnych służb,
na wiele, wiele spraw, które wymagają
oczekiwania. Dobrze, gdy oczekiwanie
jest powiązane z wiarą, z religią, z Bogiem. Bo jakże oczekiwać czegokolwiek
bez modlitwy. To ona nam umożliwia

cierpliwe oczekiwanie na ten przyszły
świat, lepszy i doskonalszy, dzięki niej
jesteśmy mocniejsi i bardziej wytrwali,
dzięki niej mamy wyjątkową sposobność
rozmowy z Ojcem, z Bogiem. A jednak
w „naszym” świecie jest, niestety, inaczej.
Zbliżają się święta. Przygotowując się
na przyjście Chrystusa powinniśmy podejmować szereg działań, szczególnie
w dziedzinie naszego ducha. Ale niestety,
chyba zapominamy o tym najważniejszym... Następuje coraz większa komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze przed Adwentem zaczyna się ruch
witrynowo – reklamowy, krzyczące reklamy supermarketów i domów towarowych
wzywają nas do zakupów i troski tylko
o ten jeden wymiar przygotowania
do świąt. Kolędy płynące ze stoisk z płytami i kasetami tworzą już atmosferę
świąteczną. Reklamy radiowe, prasowe
i telewizyjne wabią nas różnymi produktami, obniżkami, ofertami. Coraz bardziej przyzwyczajamy się do tego. A tymczasem jest to problem bardzo poważny,
bowiem często z komercjalizacją łączy się
desakralizacja. Widzimy tylko choinkę
przybraną w bombki z nazwami produktów i firm, świecidełka nie mające nic
wspólnego z charakterem świąt. W natłoku zakupów zapominamy o duchowości, o czystości serca (na święta za wszelką
cenę trzeba kupić produkty najlepsze!),
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o skromności i zadumie (jaką rybę? kto
ją ma zabić? podzielić na filety czy
na dzwonka?). I w tym sztucznie podsycanym natłoku zadań i obowiązków umyka gdzieś myśl, że trzeba by może do spowiedzi, na roraty z dzieckiem...
Duch Adwentu jest duchem nadziei
i radosnego oczekiwania, a to nie oznacza
świętowania z wyprzedzeniem. Nie jest
łatwo utrzymać tego ducha w obliczu nacisków komercji, które przemieniły tygodnie przed Bożym Narodzeniem w istne
szaleństwo zakupów i rozrywki. Powinniśmy przezwyciężać ten komercjalizm
i lepiej rozumieć i przeżywać ten okres.
Daj nam Panie Boże spędzić go na rozważaniach, postanowieniach i przemyśleniach, albowiem: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt. 3,2)
„Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.”
(Rz 13,11).
Co Adwent znaczy dla nas, ludzi
czytających te słowa (nie pomylę się chyba, gdy powiem: bardziej duchowych)?
Adwent to rozumieć chwilę obecną..,
to żyć sensownie..., odrzucić złe uczynki,
bo one wiążą nas z ojcem wszelakiego
kłamstwa, bo one zaciemniają nasze serca
i nasze życie...
Adwent, to otworzyć się na przyjście
Zbawiciela, które ma się dokonać przede
wszystkim w naszych sercach.

Adwent służyć.
Przyjście, które ma dokonać się w ser- Chrystusa na końcu czasów.
Adwent, to stale o tym pamiętać
cu każdego człowieka, bo historia całej
ludzkości już teraz jest skierowana ku Pa- i przygotowywać się na ten dzień.
To znaczy Adwent i temu właśnie ma
ruzji, tzn. ku chwalebnemu powrotowi

Ks. T.K.

CZAS ADWENTU PRZEŻYWANY Z MARYJĄ

Wraz z pierwszą niedzielą adwentu
w Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, w którym na nowo przeżywamy
tajemnice Chrystusa i Jego Matki.
W okresie adwentu, trwającego cztery tygodnie, mamy przygotować się na godne
przyjęcie Pan Jezusa, którego podaje nam
na rękach Maryja w noc betlejemskiego
cudu.
Adwent to czuwanie w ciemnościach
symbolizujących człowieka pogrążonego
w grzechu. Zawsze jednak rozjaśnia
je swym niezwykłym blaskiem jasna Jutrzenka, która błądzących prowadzi
ku niebu, ku zbawieniu. Jest nią Maryja,
szczególnie uwielbiana w adwencie, zwłaszcza przez nabożeństwo roratnie odprawiane o brzasku wstającego dnia.
Choć trwa mrok poranka, mróz i wiatr
otula ziemię i pozornie wydaje się,
że w taką pogodę najlepiej pozostać w domach to jednak na ulicach miast i na wiejskich drogach rozpoczyna się niezwykły
ruch: w stronę świątyń zdążają wierni
mimo ciemności; mimo chodu i śnieżycy
spieszą na tradycyjne nabożeństwo
ku czci Najświętszej Maryi Panny - na roraty.
Nazwa nabożeństwa pochodzi od łacińskich słów pieśni - błagania, rozpoczynającej wczesną Mszę świętą w okresie
adwentu Rorate caeli de super (Spuście

niebiosa rosę), która odprawiana jest
o brzasku dnia na pamiątkę ciemnej nocy,
w jakiej pogrążona była ziemia, dopóki
nie przyszedł na nią Chrystus - światło
najdoskonalsze. Cały adwent jest okresem
wyczekiwania na obiecanego i wytęsknionego Mesjasza.
Polskie roraty, to jedno z najpiękniejszych nabożeństw ku czci Maryi,
sięgają swymi początkami średniowiecza.
Wcześniej niż w Polsce znane było
na Węgrzech, i prawdopodobnie stamtąd
przywiozła je bł. Kinga zostając żoną krakowskiego księcia Bolesława Wstydliwego. Gdy po jego śmierci zamieszkała
w ufundowanym przez siebie klasztorze
w Starym Sączu, miała tam zaprowadzić
zwyczaj odprawiania w adwencie Mszy
świętej roratniej. Praktyka odprawiania
tego nabożeństwa znana była w wielu
krajach, nigdzie jednak nabożeństwo
to nie przetrwało do chwili obecnej w takiej formie jak u nas, gdzie od stuleci było
niezwykle uroczyście odprawiane, a uświetniali je niejednokrotnie swą obecnością królowie, senatorowie, rycerze, szlachta modląc się wespół z prostym ludem
wiejskim. Można tez śmiało powiedzieć,
że roraty dały początek innym nie mniej
ważnym nabożeństwom do Matki Bożej.
Stare kroniki podają o pewnym zwyczaju panującym już w średniowieczu.
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W pierwszą niedzielę adwentu na roratach, z początku w katedrze na Wawelu,
a później również w katedrze warszawskiej, przed rozpoczęciem Mszy świętej
podchodził do ołtarza król niosąc pięknie
ozdobioną świecę i stawiał ja na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie tak ozdobione,
przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin, chłop wszyscy przedstawiciele ówczesnych stanów, i każdy stawiając świecę mówił:
„Gotów jestem na sąd Boży”.
Piękny to widok gdy w mroku poranka ludzie zmierzają do kościoła. A pół
godziny przed rozpoczęciem rorat kościół
rozbrzmiewa wspaniałym śpiewem godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Adwentowy czas oczekiwania na Zbawiciela i upływający czas tego oczekiwania unaoczniają zapalone świece adwentowego wieńca; każda z nich symbolizuje
kolejny tydzień trwania na modlitwie
przepełnionej prośbą, by Pan przyszedł.
Dzieci z zapalonymi lampionami wędrują
do Kościołów adorując Maryję - Istotę
najdoskonalszą. Na ołtarzu dzień po dniu
roratnia świeca symbolizująca Maryje
staje się coraz mniejsza. W końcu Maryja
odejdzie w cień betlejemskiej stajenki,
by ofiarować nam nowo narodzone Dziecię - Zbawcę nas wszystkich; biel śniegu,
który czasem okrywa ziemię, nawiązuje
do adwentowej tęsknoty za utraconą przez
grzech niewinnością. Ludzie, dalecy
od czystości śniegu, spieszą na roraty
i pragną adwentowej przemiany.
Opr. Weronika W., Nikola R.

TEKSTY OKAZJONALNE
Z MARYJĄ W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA

Okres Bożego Narodzenia przedstawia nam Najświętszą Maryję Pannę nierozłącznie z Dzieciątkiem na rękach. Scenę taką oglądamy w prostej grocie betlejemskiej, gdzie dokonał się cud narodzin
Boga. Przy małym Dzieciątku widzimy
czuwającą Matkę, która ściśle i cudownie
złączona jest z tajemnicą naszego odkupienia. Jej postać zajmuje też ważne miejsce w liturgii i pobożności tego okresu.
Macierzyńskie uczucia Maryi ku Jezusowi w sposób szczególny odnoszą się
do wszystkich dzieci. Matka Najświętsza,
jak nikt inny z ludzi, zna wartość dziecka,
jego piękno i bliską zażyłość z Panem
nieśmiertelnej duszy. Ona wie, że Syn Boży stał się dzieckiem, aby przez swe uniżenie uświęcić dziecięce lata każdego
ludzkiego życia. Przynosząc dobrodziejstwo odkupienia, Pan Jezus nie pominął
dzieci, by ukazać, że dziecko jest w pełni
człowiekiem. Zbyt często, bezradne i bezsilne, skazywane było ono na łaskę i niełaskę dorosłych, którzy mogli je przyjąć
lub wyrzucić, wychować lub zabić.
Chrystus Pan ukazuje światu wielką
godność dziecka: „Zaprawdę powiadam
wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży
jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno
takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. (Mt 18, 3-5)
Boski Zbawiciel przestrzega ludzi
przed zgorszeniem duszy dziecięcej. Apostołom stawia dziecko za wzór pokory,
prostoty i niewinności.
Najświętsza Maryja Panna Duchem
Chrystusowym żyje najpełniej. W swym
sercu najwierniej odtwarza miłość swego
Syna. Maryja staje się opiekunką wszystkich dzieci ziemskich. To dzieciom oznajmia swe posłannictwo w Lourdes, Fatimie, La Salette, by świat zrozumiał,
że tylko w sercu Jej Syna zawiera się nadzieja i radość, pokój i szczęście na ziemi.
Matka Najświętsza uczy nas szacunku
dla dziecka w każdym momencie jego
życia. Zastraszające są statystyki zabijania
dzieci w łonie matek. Boża Dziecina

na rękach Maryi woła
od żłóbka do wszystkich
matek na ziemi o poszanowanie życia, błogosławi tym, które to życie
dają, pielęgnują, wychowują, często mimo wielu
trudów i przeciwności
losu.
Okres Bożego Narodzenia to najradośniejszy
czas dla wszystkich ludzi, czas rodzinnego
świętowania w gronie
najbliższych, w domowym zaciszu, wśród radosnych dzieci. Czyż
może być coś wspanialszego niż wigilijna wieczerza, łamanie się opłatkiem, składanie sobie
nawzajem życzeń, śpiewanie wspólnie kolęd
i pastorałek, w których
odnajdujemy tak wiele
pobożności oraz współczucia dla Maryi, rodzącej Zbawiciela w niespotykanie nędznych warunkach.
Lud polski, sam doświadczający w ciągu dziejów wiele
krzywd, niesprawiedliwości ubóstwa, nędzy, czy głodu, umiał współczuć Maryi
i wyraził to w swojskich, pełnych treści
pieśniach kolędowych. Wiele w nich liryzmu, współczucia i miłości dla Matki
i Syna, a także słów tkliwości nad małą
Dzieciną, która leży ubogo nakryta, w zimnie i niedostatku.
Ten święty, godny czas przeżyjmy
z wielką radością, tak jak to czynili nasi
ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie,
którzy wiedzieli, że jest to pamiątka
przyjścia Boga na ziemię i że to wydarzenie trzeba szczególnie uczcić.
Dziś niestety zanikają stare obyczaje,
tradycje, obrzędy, zapominane są stare
kolędy; potrafimy zaśpiewać jedynie kilka
lub kilkanaście z nich.
Dawniej choinka często była skrom7

nie udekorowana; również skromna była
wieczerza wigilijna, gdyż brakowało pieniędzy na prezenty lub wystawne jedzenie.
Z wiarą i miłością stańmy przy żłóbku Zbawiciela, poprowadźmy tam swoje
dzieci i wnuki, opowiedzmy im historię
o narodzeniu Jezusa, przekażmy prawdy
o tym cudzie. Odnówmy zwyczaj wspólnego śpiewania kolęd w domu, pozwólmy
dzieciom na kolędowanie, przeżyjmy
te dni według tradycji poprzednich pokoleń, byśmy i my mieli co przekazać
następnym pokoleniom z bogatego skarbca obyczajów i tradycji.
Przygotowała: Weronika W., Nikola R.

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – zwyczaje i obrzędy
zwyczaj wkładania pod obrus sianka.
Ma ono symbolizować ubóstwo groty Betlejemskiej i Maryi, która złożyła Dziecię
w żłobku. Dodatkowe nakrycie jest pozostawione dla niespodziewanego gościa.
W ten sposób wyrażamy pamięć o bliskich żywych, którzy nie mogli być z nami
i o zmarłych, których zabrakło przy stole.
Opłatek wigilijny

Kłosy zbóż i choinka
Chrystus urodził się w Betlejem,
tzn. w domu chleba. Zboże jest więc symbolem Betlejem. Choinka to drzewo życia
z raju, ubieramy ją w dniu wspomnienia
pierwszych rodziców, czyli 24 grudnia.
Ma przypominać o upadku i odkupieniu
ludzi, zaś ozdoby to łaski Chrystusowe
zsyłane na ludzi i nasze dobre uczynki.

Łamanie się opłatkiem oznacza wspólne poświęcenie się jeden dla drugiego.
Oznacza, że jesteśmy skłonni podzielić
się chlebem z bliskim. Jednocześnie jest
to symbol miłości, przyjaźni, pokoju i pojednania.

dlitwie i odczytaniu przełamujemy się
opłatkiem, przekazując sobie znak pokoju, po czym modlimy się w intencjach
świata, Papieża, nas samych, za zmarłych,
a na zakończenie prosimy o błogosławieństwo jedzenia na stole wigilijnym.
W trakcie wieczerzy słuchamy kolęd, rozmawiamy o przeżyciach związanych z wigilią, staramy się by „Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i by nasza rodzina była Kościołem”. Po wieczerzy odmawiamy modlitwę dziękczynną
za spożyte dary.
Niech ten wieczór będzie dla nas
ciepły, miły i pełen Bożej radości.
Agata

Wieczerza wigilijna w rodzinie

Przeżywana w rodzinach w duchu
jedności, wspólnoty i miłości ma charakter religijny. Słowa modlitw wypowiadamy szczególnie pobożnie, powoli, pamiętając, że przy stole razem z nami zasiada Chrystus. Z reguły prowadzi je ojSianko pod obrusem i wolne miejsce przy ciec rodziny. Po znaku krzyża i wprostole
wadzeniu dobrze jest przeczytać fragment
Ewangelii według św. Łukasza (2,1-14),
Przy stole wigilijnym zachowany jest opisujący przyjście Pana na świat. Po mo-

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA - DAWNIEJ I DZIŚ

Wigilia, zgodnie z tradycją, miała
stanowić dobrą wróżbę na cały przyszły
rok.
Choinka, 12 potraw na stole, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, legendy
o św. Mikołaju, sianko pod obrusem, łamanie się opłatkiem, uroczysta Pasterka to tylko niektóre z tradycji związanych
nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem.
Jedne z nich kształtowały się przez wiele
dziesięcioleci, inne stanowią pozostałości
tradycji pełnych symboli, o których mało
kto dziś pamięta. Zapomniane tradycje,
choć związane z jednymi z najważniejszych dla chrześcijan wydarzeniami, nie
zawsze mają chrześcijańskie korzenie.
Wiele z nich stanowi bowiem barwną
mieszankę wierzeń ludowych, przesądów
i zabobonów oraz teologii.
Pierwszym przykładem takiej „zapomnianej tradycji” jest sianko pod obru-

sem. Nie bez powodu zapisane w cudzysłowie. Obecnie wkładamy sianko pod
wigilijny obrus na pamiątkę położenia
na nim nowo narodzonego Boga. W tym
miejscu współczesna tradycja się kończy,
jednak kiedyś sianko nie tylko przypominało miejsce narodzin Jezusa, ale także
pozwalało „poznać” swoją przyszłość.
Dotyczyło to głównie panien, które
na podstawie wyciągniętego spod obrusa
źdźbła siana dowiadywały się, kiedy znajdą męża. I tak krótkie i zielone źdźbło
oznaczało rychłe zamążpójście, natomiast
pojawiające się na sianie odcienie szarości oznaczały trudności w znalezieniu
męża. Gdy siano wyciągał spod obrusa
gospodarz, z jego długości wnioskował
urodzaj lnu na nadchodzący rok.

zostawianie wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa i przyjęcie osoby
w potrzebie pod swój dach. W przeszłości
jednak z miejscem przy stole łączyło się
więcej wierzeń. Najważniejszym była liczba osób zasiadających do wieczerzy.
Pilnowano, by była ona parzysta. Jeśli
członków rodziny zabrakło do pary,
to w bogatych domach do stołu zapraszano kogoś ze służby; w biednych - żebraków. Największą wagę przykładano
do tego, by nigdy przy stole nie znalazło
się 13 osób. Strach przed tą liczbą tłumaczono Ostatnią Wieczerzą, na którą jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota.
Przy stole zwracano także uwagę na kolejność zajmowania miejsc za stołem. Siadano albo według wieku, albo według ważności. Hierarchia wiekowa miała zapewWIGILIA Z JUDASZEM
nić umieranie właśnie w kolejności
Kolejną tradycją znaną dziś jest po- od najstarszego do najmłodszego, zaś
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ta według pozycji wskazywała gospodarza, który rozpoczynał wieczerzę.
Równie ważne jak sama wieczerza
było to, co robiło się po niej. Zbierano
resztki jedzenia i dawano je zwierzętom.
Z bydłem dzielono się także opłatkiem.
Wierzono, że o północy zwierzęta otrzymają dar mówienia ludzkim głosem. Pilnowano także tego, by każdy biesiadnik
spróbował każdej potrawy. Niespróbowanie choćby jednej z nich miało oznaczać, że jakaś część czekającego
nas w przyszłym roku szczęścia nas ominie.
Właśnie - przyszły rok. Wigilia zgodnie z wierzeniami miała stanowić dobrą
wróżbę na cały przyszły rok, dlatego też
tego dnia trzeba było dużo bardziej przykładać się do swoich zadań. Należało
wstać wcześnie rano i z radością wykonywać swoje obowiązki. Żeby nie sprowadzić do domu nieszczęścia, pierwszy
tego dnia powinien do niego wejść mężczyzna. Nie powinno się nic pożyczać,
a w kieszenie „napchać” pieniędzy, żeby
te się nas przez cały rok trzymały. Pod ża-

dnym pozorem nie wolno było w ciągu
dnia się położyć. Mogło to bowiem oznaczać, że w ciągu roku zachoruje się albo
że przed żniwem „położy się” zboże.
DUŻE SOPLE I SPOKÓJ NA DWORZE
Tak jak wigilia miała wpłynąć na nasze życie, tak dni od Bożego Narodzenia
do Trzech Króli stanowiły prognozę pogody na nadchodzący rok. Każdy z 12 dni
odpowiadał kolejnemu miesiącowi. Duże
sople, spokój na dworze oraz szron były
zaś przepowiednią roku urodzajnego. Ważne było także wigilijne niebo - np. pełne
gwiazd oznaczało, że kury będą się dobrze niosły, a dobrze widoczny Wielki
Wóz zapowiadał dużą liczbę wesel. Wigilijna noc charakteryzowała się również
tym, że wyśnione tej nocy sny miały się
całkowicie spełnić. Wierzono także,
że w noc wigilijną otwiera się ziemia i pokazuje ukryte w niej skarby, że w lesie zakwitają paprocie, drzewa wydają owoce,
budzą się zwierzęta leśne i pszczoły a wszystko, by uczcić narodzenie Jezusa.
Dziś Boże Narodzenie to czas rodzin-

ny, czas przebaczenia, miłości, wspólnego
wędrowania do stajenki. I choć wiele barwnych obrzędów związanych z tymi dniami odeszło w zapomnienie, to jesteśmy
świadkami rodzenia się nowych zwyczajów. Jednym z nich jest zapalanie wigilijnej świecy Caritas, która dla wielu tej nocy jest symbolem nadziei zmian na lepsze.
Tak jak dla Trzech Króli była nim Gwiazda Betlejemska.
Opr. Marek

ZANIM STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM…

Do czasu przyjścia Jezusa na ziemię,
zamieszkiwał On w Niebie, gdzie zasiadał
na tronie wraz ze swym Ojcem i Duchem
Świętym. Niektórzy zdają się czasami
mówić, iż Jezus „pojawił się na świecie”
dopiero w łonie Maryi, wcześniej nie
istniał. Gdyby byłaby to prawda to Jezus
nie byłby Bogiem, Bóg bowiem nie ma
swojego początku, Istniał od zawsze.
Przed wcieleniem, Jezus będący w Niebie, nie przyjął jeszcze ludzkiego ciała.
Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu
powrócił natomiast do pierwotnego zjednoczenia z Ojcem, ale już nierozdzielnie
ze swoim uwielbionym ciałem.
„Na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga i Bogiem było Słowo” – już
tu, na początku Ewangelii św. Jana, Jezus,
opisany jest jako Słowo istniejące od samego początku, jeszcze przed wcieleniem. Jan podkreśla, że Jezus „był u Boga”, bo sam był Bogiem. Innym fragmentem biblijnym, który przedstawiany jest
jako uzasadniający preegzystencję Jezusa,
jest List do Filipian:
„On, istniejąc w postaci Bożej, nie
skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem, lecz ogołocił samego sie-

bie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi”. To jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego,
opisujący kim jest i kim był Jezus. Przede
wszystkim mamy tu stwierdzone bóstwo
Chrystusa przed wcieleniem – „istniał
w postaci Bożej”. I w takiej właśnie postaci mógł przyjść na świat jako pełen
9

mocy Syn Boży. Jednak, jak św. Paweł
pisze dalej, Jezus nie skorzystał ze sposobności, by po przyjęciu ludzkiego ciała
stać się równym Bogu, ale zechciał się
na czas pobytu na ziemi uniżyć. Przyjął
postać Sługi Bożego, wykonującego Boską wolę. Przyjął postać człowieka idealnego, przeciwieństwa Adama.
>>

Na podstawie tego tekstu możemy
uzmysłowić sobie niejasne dla nas inne
fragmenty Biblii, przeczące Jego bóstwu,
jak na przykład fragment, gdzie Jezus informuje, że nie wie kiedy będzie koniec
świata, a o czasie tym wie tylko Ojciec.
Skoro Jezus nie wie kiedy zacznie się koniec świata, znaczy że nie jest wszechwiedzący. Wielu teologów jest zdania,
że Jezus zechciał wyzbyć się atrybutów
boskości takich jak wszechwiedza,
by stać się jeszcze bliższym człowiekowi,
sam przecież musiał uczyć się wszystkiego jako dziecko, czy studiować Biblię,
choć była Jego słowem.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy
i tajemniczy zwrot w Biblii, a dokładniej
w Ewangelii Jana „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją
naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy
- a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją
naukę, ten śmierci nie zazna na wieki.
Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego
Abrahama, który przecież umarł? […]
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał
się, JA JESTEM». Porwali więc kamie-

nie, aby rzucić na Niego. Jezus jednak
ukrył się i wyszedł ze świątyni" (8,51-59).
JA JESTEM – to imię Boga w Starym
Testamencie. Tak określa siebie Jezus,
co więcej podkreśla, że zanim urodził się
Abraham (a więc około 2 tys. lat przed
Jezusem), On już był, On już istniał jako
Bóg prawdziwy.
Pobożni Żydzi usłyszawszy to, nie
mogli się nie zdenerwować, przecież
Jezus, którego niektórzy znali już z lat
młodzieńczych, a więc znali Jego historię
wywiedzioną od Maryi, określił siebie
imieniem Boga, którego oni czcili. Dlatego, słysząc bluźnierstwo, próbowali
go ukamienować.
A Jezus, będąc Bogiem, zechciał stać
się człowiekiem. Nie dla swojego kaprysu, ale dlatego, że miłość do nas
– do dzieła swych rąk – nie pozwoliła mu
tego nie zrobić. Ta sama miłość do człowieka pozwoliła Ojcu w Niebie oddać
nam na ukrzyżowanie swego umiłowanego Syna, dający nam tym samym szansę i nadzieję na życie po śmierci. Przecież
Bóg wiedział, co stanie się z Jego Synem,
gdy wyda Go ludziom, by wśród nich
i dla nich zbawił świat. Ktoś słusznie porównał kiedyś Boga do człowieka stoją-

cego i z góry patrzącego na mrowisko
pełne mrówek. Wszystkie one wydawały
się takie same, tak samo małe i bezbronne. Ale, niestety, mądry człowiek patrzący
na mrowisko wiedział, że mrowisku grozi
zagłada, że mrówki zginą, jeśli on nie
podejmie jakiegoś konkretnego działania.
A jedynym takim działaniem, które mogłoby uratować mrówki w pędzie
ku śmierci było …stać się mrówką, stać
się jedną z nich…. To chyba dobrze
obrazuje wielkiego Boga, porzucającego
swój majestat i patrzącego na nas – swoje
mrówki – grzeszników. Wielki Bóg i mały
człowiek. A jednak nie tak mały, skoro
stał się naszym bratem w Jezusie. Uniżył
się tak bardzo, że z miłości przyjął nasze
ciało, nasze ograniczenia i niemoce ludzkie, wraz z bólem, którego Jezus tak
sowicie doświadczył. Jednak nie jest tak,
jak twierdzą niektórzy, że Jezus o nas nie
pamięta. On pamięta, bardziej niż nam się
wydaje. Gdyby tak nie było, nie widziałby sensu, by wskazać nam drogę do Ojca.
Drogę do Nieba.

Na różnych forach internetowych
co jakiś czas pada pytanie: „Czy w Wigilię macie zwyczaj śpiewania kolęd, czy
tylko słuchania?”.
Przykłady odpowiedzi:
- Słuchania... Wystarczy wrzucić jakieś
świąteczne CD czy włączyć radio...
Na pewno wychodzi im to lepiej, niż jakbym miał zaśpiewać ja.
- Jeśli chodzi o kolędy, to ja już od rana
puszczam na cały dom świąteczne piosenki. Lecz nie kolędy, tylko zagraniczne
produkcje („Last Christmas” itp.). Dopiero przy kolacji włączam tradycyjne, polskie kolędy.
Z innego forum:
- Nie lubię śpiewać kolęd... chyba,

że w kościele. Wtedy lubię sobie pofałszować razem z całym kościołem pełnym
ludzi. Słuchać lubię tylko tych oryginalnych, nieprzeciętnych i nietradycyjnych.
Z jeszcze innego:
- Nucę pod nosem kolędy. Oczywiście zagraniczne. I w sumie nie tyle kolędy
co popularne pioseneczki, jednakże „Last
Christmas” staram się omijać. A zagraniczne dlatego, że wszystkie polskie
to smęty i jak się ma człowiek radować?
Kacper Miklaszewski, muzyk, publicysta i pedagog, w latach 1992-2002
uczył w społecznej szkole podstawowej
na warszawskiej Pradze. Wspomina:
- Kiedy w nowym roku szkolnym przychodziły kolejne dzieci, bawiłem się z ni-

mi tak: grałem im na fleciku tradycyjne
polskie piosenki, jak „Pije Kuba do Jakuba” czy „Czarny baran”, a one rozpoznawały melodię. W zestawie, który grałem, było zawsze kilka kolęd. W pierwszym roku było jeszcze nieźle, nawet
próbowały ze mną śpiewać; z kolęd rozpoznawały „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy” i „Lulajże, Jezuniu”. Z roku na
rok było coraz gorzej, a w 2002 r. poza
„Sto lat” dzieci nie rozpoznały już żadnej.

x. P. J.

WALKA CHRISTMAS Z GWIAZDKĄ

Opr. Ania

JEZUS ZNÓW PRZYJDZIE… NA PEWNO

Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus zebrał swoich uczniów w pewnym miejscu, zjadł z nimi posiłek, po czym wywiązała się dyskusja

pomiędzy nimi o to kiedy ustanowione
zostanie Królestwo Boże. W odpowiedzi
Jezus rzekł: «Nie wasza to rzecz znać
czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją
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władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
>>

Po tych słowach uniósł się w ich
obecności w górę i obłok zabrał Go im
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei,
dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba» (Dzieje Apostolskie 1: 7-11).
Jezus wstąpił ponownie do nieba
do swego Ojca. Tam też jest Królem Królów i Panem Panów jak mówi Biblia, nie
zostawił nas samych, ale pozostawił
nas z Duchem Świętym, który obecnie
zastępuje go na Ziemi i przygotowuje
grunt pod ponowne przyjście Jezusa. Zapewnia nas o tym Biblia w bardzo wielu
miejscach. A więc Jezus przyjdzie raz jeszcze, co więcej Kościół pragnie by Jezus
powrócił, a wraz z Kościołem pragnie tego Duch Święty, i jak mówi Apokalipsa
oboje wołają „Przyjdź Panie Jezu”
(Apokalipsa 22).
Pismo Święte potwierdza, że żyjemy
w dniach ostatecznych, każda chwila
przybliża nas do przyjścia Jezusa. Tym razem nie przyjdzie jednak jako bezbronne
dziecię, by nas zbawić, przyjdzie jako
Sędzia Sprawiedliwy, który rozsądzi czy
skorzystaliśmy z Jego daru zbawienia
i uznaliśmy go za swojego Pana. Rozliczy
nas z miłości wobec innych, rozliczy nas
z tego czy dobrze wykorzystaliśmy dary
jakie nam dał, czy współpracowaliśmy
z Duchem Świętym, którego zostawił
nam, by nie zostawiać nas samych.
A więc Jezus przyjdzie, ale kiedy?
Tego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy.
Sam Jezus sugerował nawet, że i On tego
nie wie, a tylko Jego Ojciec w niebie. Początkowo chrześcijanie rozumieli,
że przyjście Chrystusa zapewne będzie
bardzo szybkie, prawdopodobnie już
za życia chrześcijan I wieku. Jednak Jezus, nigdy tego nie nauczał. Nie wskazał
daty. Dał nam tylko informację byśmy
oczekiwali tego dnia, byli czujni i wypatrywali znaków Jego przyjścia. A jakie
to mają być znaki?
Biblia mówi nam jasno, że przed
przyjściem Chrystusa w chwale, nastąpi
odstępstwo od prawdy i dobra, nastąpi
odwrócenie od Boga i Jego przykazań.
Przed przyjściem Chrystusa Kościół
ma przejść swą końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (KKK

675). To odstępstwo będzie
tak wielkie, że Jezus Chrystus stawia nawet pytanie:
"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Łk 18,
8). Zanikać będzie miłość
między ludźmi, a wzmoże
się nieprawość i zamęt
na świecie. Czytając Pismo
Święte wiele organizacji religijnych i sekt wskazuje,
że nastąpi ono za bardzo
niedługi czas. Próbują
wskazywać daty, ale to
z góry skazuje ich na przegraną, gdyż nie
można bawić się w Boga, który jedynie
zna datę i miejsce tego zdarzenia.
A Jezus przyjdzie wówczas w chwale,
jako Król i Pan i Sędzia. Pierwsze przyjście Chrystusa było ciche, proste, owiane
gdzieniegdzie tajemnicą. Jego drugie
przyjście będzie majestatyczne, zauważalne przez każdego. Jezus przyjdzie na ziemię w całym blasku Swej chwały jako
Bóg. W tym dniu zajaśnieje On całym
blaskiem, całą mocą Swego Boskiego majestatu, będzie Panem zwycięstwa, będzie
Chrystusem, który budzić będzie strach
u tych, którzy nie stanęli po Jego stronie,
którzy odrzucili Go w swym życiu,
a na Jego widok strach rzucony zostanie
także na siły diabelskie, które doskonale
wiedzą jaki czeka ich koniec. Jezus mówi:
„Zaraz też po ucisku owych dni słońce się
zaćmi i księżyc nie da swego blasku;
gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego,
i wtedy będą narzekać wszystkie narody
ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich
z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich
aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron
świata, od jednego krańca nieba
aż do drugiego” ( Mat 24: 29-31).
Św. Paweł w Nowym Testamencie,
dodaje nam jeszcze jedną ważną informację, co się stanie wówczas z wierzącymi w Jezusa- „Gdyż sam Pan na dany
rozkaz, na glos archanioła i trąby Bożej
zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną
ci, którzy umarli w Chrystusie, potem
my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach
w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes. 4,16.17).
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Nastąpi więc przy przyjściu Jezusa powszechne zmartwychwstanie, tak by zmarli i Ci, którzy żyją obecnie stanęli wszyscy razem przed Trybunałem Chrystusa.
Jak opisuje Paweł, zostaniemy porwani
do nieba na spotkanie z Jezusem. Pamiętamy, jak Jezus zapowiedział swym
uczniom „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli
tam, gdzie Ja jestem. ( Ew Jana 14;2-3).
Jak mówi Pismo, Aniołowie zgromadzą wybranych, lecz co się stanie z tymi,
którzy nie są wybrani, dla których Jezus
nie był najważniejszy…? Już Stary Testament w księdze Daniela, mówi:” A wielu
z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego,
a drudzy na hańbę i wieczne potępienie”,
Jezus w Ewangelii Mateusza dodaje
„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego
aniołom. Św. Jan w Apokalipsie dodaje
jeszcze „A dym ich męki unosi się w górę
na wieki wieków i nie mają wytchnienia
we dnie i w nocy”
W tej chwili mamy jeszcze czas
by przemienić nasze życie, wdrażać w życie uczynki miłosierdzia co do duszy
i ciała, zaufać naszemu Zbawicielowi.
Obyśmy i my byli kiedyś porwani
na obłoki przed oblicze Jezusa, a nie zostali na ziemi jako odrzuceni, którzy
za mało kochali Jezusa i ludzi.
x. Paweł

Kolęda 201 7.
O czym rozmawiać na kolędzie z księdzem
i czym go częstować, jak się przygotować do kolędy?
[PORADNIK]

sytuacji z pytaniem: „Nie zje ksiądz?
A ja tak się napracowałam”, „No, tak pewnie u Kowalskich się ksiądz najadł” lub
„Nie spróbuje ksiądz? Pewnie ksiądz
je lepsze rarytasy, ale nas nie stać”.
Dobrym pomysłem jest umówienie
się w danym bloku czy na ulicy z sąsiadami, kto częstuje księdza, czy będą to np.
ostatni przyjmujący czy ktoś do kogo
ksiądz przychodzi w połowie kolędowania. Lepiej nie robić też wystawnych poczęstunków, bo wiadomo, że ksiądz się
spieszy i nie ma czasu na biesiadowanie.
Jeśli koniecznie chcemy go ugościć, zaprośmy go w innym terminie.

Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi. Księża chodzą od domu do domu,
od mieszkania do mieszkania by modlić
się z mieszkańcami i im błogosławić.
Jak się do niej przygotować i o czym dyskutować z księdzem, który nas odwiedzi?
Czy proponować mu posiłek, a może
to nie wypada? Podpowiadamy!

gdy były maluchami. Czasem może zapaść niezręczna cisza. Zwykle ludziom
wydaje się, że to ksiądz powinien zagaić
rozmowę, pytać, opowiadać. Księża zaś
sami czekają na pytania i nie zawsze lubią
ciągnąć domowników za języki. Niewygodne tematy, które nie powinny pojawić
się na kolędzie to zdecydowanie polityka.
Księża niechętnie będą odkrywać swoje
poglądy. Niewygodne tematy to także
sprawy społeczne. Lepiej też nie chwalić
się dziećmi, które „żyją nie po bożemu”,
czyli bez ślubu albo nie ochrzciły swoich
dzieci. Złym pomysłem jest np. goszcząc
nowego proboszcza wychwalać poprzednika, a co gorsze krytykować obecnego
proboszcza! To może się źle skończyć.
Nie warto też zanudzać księdza opowieściami o swoich bólach i chorobach.

Kolęda to zwyczaj znany w Polsce
od lat. I chociaż wizyta księdza u parafian
to wizyta duszpasterska, to nie polega tylko na modlitwie. Jednym z jej elementów
jest (albo przynajmniej) powinna być rozmowa z mieszkańcami. Gdy jest chwila
na dyskusję to pojawia się problem:
o czym rozmawiać z księdzem i kto ma
zacząć rozmowę. Wbrew pozorom nie jest
to takie proste. Jeśli w rodzinie, do której
przychodzi ksiądz, są dzieci sprawa wydaje się oczywista. Ksiądz sprawdza zeszyty Czy częstować księdza w czasie kolędy
dzieci do religii, pyta o szkołę, dzieci re- jedzeniem?
cytują modlitwy lub śpiewają piosenki.
A czy wypada proponować księdzu
poczęstunek? Jeśli to przysłowiowa kawa
O czym rozmawiać lub nie rozmawiać i ciastko, to wszystko jest w porządku.
z księdzem na kolędzie?
Pamiętajmy, że nie jesteśmy pierwszą roGorzej jeśli dzieci już wyrosły i nie dziną tego dnia, która gości duchownego,
są taką atrakcją kolędy jak wówczas, dlatego nie stawiajmy go w kłopotliwej
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Jak przygotować stół na kolędę? Co powinno na nim być?
Jak przygotować się na kolędę? Wiele osób nie wie, co powinno znaleźć się
na stole kolędowym. Powinien on być
przykryty białym, wyprasowanym obrusem. Na nim krzyż i świece, biblia, woda
święcona i kropidło. Jeśli w domu są dzieci zwykle wykładają na stół zeszyty od religii, które ksiądz sprawdza.
x. Wikariusz

Wizyta, podczas której ksiądz nawet nie
siada, tylko szybko się modli, kropi i bierze kopertę, nie ma sensu.

Zawsze mówimy „Bóg zapłać”

Z ks. ROMANEM – ROZMAWIA
Michał
MICHAŁ:

– Przyjmijmy, że jestem młodym księdzem, który przed rozpoczęciem
pierwszej w życiu kolędy przychodzi
do starszego kolegi z prośbą o radę. Nie
chciałbym jakimś słowem czy gestem zaszkodzić obrazowi Kościoła u wiernych...

Ks. ROMAN: – Pierwsza moja rada dotyczyłaby zastąpienia słowa „kolęda” pojęciem „wizyta duszpasterska”. Po pierwsze, kolęda związana jest z Bożym Narodzeniem, a wizyta duszpasterska może
trwać cały rok. A po drugie, „kolęda”
ma nie tylko dobre konotacje – czasem
kojarzy się z tym, że ksiądz przychodzi
popytać katechizmu, dać obrazek i wziąć
pieniądze.
Następna rada to trochę więcej spokoju. Jestem już starym księdzem (43 lata
kapłaństwa) i wiem, że wizyta duszpasterska ma znaczenie. Ale myślę, że księża
czasami przywiązują do niej zbyt wielką
wagę. Zwłaszcza wtedy, gdy ktoś ich nie
przyjmuje – robią z tego aferę, choć nie
powinni.
W parafii robimy to tak (nie uważam,
rzecz jasna, że nasze pomysły są najlepsze!): gdy zaczynamy, zwykle po Nowym Roku, tłumaczymy bardzo wyraźnie, że chcemy naszych parafian odwiedzić, by ułatwić im kontakt z parafią,
udzielić błogosławieństwa, pomodlić się
i porozmawiać – o tym, o czym gospodarze porozmawiać by chcieli. „Porozmawiać” to nie znaczy „egzaminować”, nawracać czy wyciągać rękę po cokolwiek.
Zależy nam na tym, żeby ludzie odczuli
nasze zainteresowanie i to, że niesiemy –
mówiąc z patosem – Dobrą Nowinę;
że Bóg ich kocha. W związku z tym forsuję ideę, żeby odwiedzać tylko tych,
którzy sobie tego życzą. Zastrzegam,
że uznajemy prawo do odmowy przyjęcia
księdza czy przełożenia wizyty na inny
termin. Wielu kapłanów uważa, że trzeba
odwiedzić wszystkich, niemalże przymusem, zorientować się, zapisać w kartotece.
Wydaje mi się, że takie upominanie się –

Wizyta

ja jestem tutaj proboszczem, więc mam nie szanuje ludzi...
prawo was nawiedzić – nie jest do końca – I co Ksiądz na to?
słuszne. Mam prawo... was kochać.
– Czasami, gdy zobaczy się normalnego
księdza, to i Kościół nabierze innego wy– Rozumiem, że w niedzielę trzeba zapo- glądu – przestanie być symbolem inkwiwiedzieć, dokąd księża się wybierają...
zycji, a zacznie być symbolem życzliwo– Ogłaszamy takie propozycje, umiesz- ści. Staram się więc służyć, a nie domiczamy je także na tablicy w przedsionku nować. Mam oczywiście pewną wiedzę
kościoła i w gazetce parafialnej. Ogła- w sprawach liturgicznych, teologicznych,
szamy i... czekamy.
biblijnych i cieszę się, że czasem mogę
– Czekamy?
tą wiedzą pomóc. Ale, podobnie jak pod– Na zaproszenie.
czas szkolnej katechezy, wolę odpowia– Czyli na chwilę przed odwiedzinami dać na pytania. Kiedy mam wykład, uczksiędza ministrant nie sprawdza: „ czy niowie najczęściej odbierają go jako drępaństwo życzą sobie księdza”?
twy. A jak zadają pytania, mam szansę
– Nie. Te osoby, które chodzą do kościoła, czymś ich zainteresować.
wiedzą, kiedy ksiądz chciałby przyjść, – A co z tzw. pytaniami drażliwymi?
i go zapraszają.
– Wtedy mogę pokazać, że nie dam się
– Mogą jeździć na Mszę do innego kościo- zapędzić w kozi róg, nie zdenerwuję się,
ła.
tylko podejmę wyzwanie i spróbuję odpo– Mogą. Ale jeśli zależy im na odwie- wiedzieć najlepiej, jak potrafię. Nie jako
dzinach księdza, to się zainteresują. Mogą posiadacz prawdy, bo są rzeczy, o których
do nas zadzwonić, podejść po Mszy tylko Pan Bóg wie. Na pytania, skąd cierdo kancelarii, poprosić sąsiadów: „jak bę- pienie, choroba czy śmierć, łatwych odpodzie u ciebie, to powiedz, żeby zajrzał wiedzi nie ma, ale jest szansa nawiązania
i do mnie...”. Kiedy zobaczą, że ksiądz dialogu.
idzie, mogą wyjrzeć i zaprosić. Ludzi – Także w przypadku zaczepek?
trzeba traktować dojrzale. W ten sposób – Zaczepki można zignorować albo obrówytwarza się lepszy kontakt – przycho- cić na jakieś dobro. W czasie wizyt duszdzimy do nich, bo tego pragną, a nie dla- pasterskich bywa tak bardzo często. Wiatego, że się wciskamy i trudno odmówić. domo, że dla wielu ludzi jest to okazja,
Jeśli parafia spełnia swoje zadania, to zna- żeby – jak to się mówi – przyłożyć.
czy jest dobrym, spokojnym miejscem, „Niech się tłumaczy”: za biskupa, za księw którym można się modlić i w którym dza, który kilkadziesiąt lat temu nie dał
można się zwyczajnie spotkać, to chce się rozgrzeszenia, albo w końcu za siebie.
mieć z nią kontakt.
W ostatnich czasach dość sporo jest pytań
– Czy po przekazaniu inicjatywy parafia- z pogranicza polityki. Niektórzy uważają,
nom liczba zapraszających spadła?
że Kościół wspiera rządy, które nie speł– Chyba trochę tak... Chociaż... nie wiem. niły oczekiwań i zachowują się gorzej niż
Oczywiście są tacy, którzy mają mi ten komuniści. Że politykom, którzy podpiepomysł za złe.
rają się chrześcijaństwem, brakuje języka
– Czy Ksiądz po wejściu do czyjegoś mie- miłości.
szkania idzie „ na żywioł”, czy też ma
Staram się to wszystko tłumaczyć.
przygotowany „ scenariusz” kolejnych mi- Czasem zresztą muszę się z pytającymi
nut, z jakimś żartem, anegdotą?
zgodzić... Myślę, że o wszystkim można
– Nie idę „na żywioł”, ale nie mam też spokojnie porozmawiać, tylko potrzeba
scenariusza. Czasami wiem, do kogo idę, trochę czasu. Wizyta, podczas której
bo idę któryś raz z rzędu. Sporo impro- ksiądz nawet nie siada, tylko szybko się
wizuję, ale mam przecież określony cel. modli, kropi i bierze kopertę, traci sens.
Może to zabrzmieć górnolotnie, ale cho- Przede wszystkim jesteśmy po to, żeby
dzi mi o to, by przybliżyć Kościół. Nie udzielić błogosławieństwa i okazać żytylko Pana Boga, ale Kościół, któremu czliwe zainteresowanie.
służę, a o którym różnie się mówi. Pod- – Ale jak znaleźć czas, kiedy w ciągu dnia
czas wizyty słyszę czasem o „czarnej ma- trzeba odwiedzić kilkadziesiąt mieszkań?
fii”, która chce przejąć władzę, modli się Podczas rozmów o kolędzie księża często
tylko za pieniądze, jest triumfalistyczna, skarżą się na okropne zmęczenie: wcho13
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dzę gdzieś i mąci mi się przed oczami,
bo nie wiem, czy to nowe mieszkanie, czy
jestem jeszcze w poprzednim...

– To rzeczywiście problem, tym bardziej,
że przecież dalej też na mnie czekają. Jeśli widzę, że są jakieś dłuższe sprawy,
mogę powiedzieć: „kochani, umówmy się
na kiedy indziej”. Ale: muszę robić wrażenie, jakbym przyszedł tylko do nich.
Nikogo nie mogę zbagatelizować. Opowiadano mi kiedyś o rodzinie, w której
mały chłopiec chciał powiedzieć księdzu
wiersz, a ten zareagował: „nie, nie, koncertu nie będzie”. Tak być nie może.
Naszą najważniejszą cnotą powinna być
cierpliwość. Nie trzeba zadawać ludziom
pytań – jeśli chcą o czymś porozmawiać,
to sami zaczną. Zwłaszcza, gdy wyczują
naszą dyskrecję. Czasem ta rozmowa będzie bardzo głęboka, czasem banalna –
ale przecież nie o to akurat chodzi. Nie
muszę też wszystkiego wiedzieć o ich życiu sakramentalnym (może np. życiu bez
ślubu), o chodzeniu do kościoła... Jeżeli
uznają to za potrzebne – sami powiedzą.
– A jeżeli nie chcą?
– Mają do tego prawo. Po moim wyjściu
powinni mieć poczucie, że mogą na mnie
liczyć: że pomogę im w sprawach nadprzyrodzonych, ułatwię kontakt z Panem
Bogiem i zaakceptuję ich jako człowiek.
Oni nie są dla mnie i dla mojej kartoteki –
to ja jestem dla nich.
– Czy wkłada Ksiądz komżę, bierze z sobą
ministrantów?

– Ministrantów nie biorę – nie ma sensu,
żeby stali na korytarzu, a przy jakiejś poważnej rozmowie ich obecność działa
krępująco. I mam tylko stułę pod płaszczem. Zwykle na początku się modlimy,
ale jak najpierw zaproszą, żeby usiąść,
to siadam. Niczego nie próbuję wymuszać, po prostu: akceptuję. Nie wmawiam
też ludziom, że są niewierzący, jeśli nawet do kościoła nie chodzą.
– Ile mieszkań dziennie można odwiedzić?
– Tego się nie da policzyć. Bywały takie
dni, kiedy odwiedzałem ponad trzydzieści. Kiedy jest ich więcej, oczywiście muszę się skracać. Ale: zawsze siadam –
no, chyba że nie poproszą... Ludzie rozumieją, że zazwyczaj nie mogę zostać
długo. Starczy im szczerze powiedzieć,
że trzeba szanować tych, którzy czekają
za ścianą. A tych, którzy czekają, przeprosić za spóźnienie.
Minęły na szczęście te czasy, kiedy
pewne domy się omijało...

– „ Pewne”, to znaczy jakie?
– Partyjne, ludzi żyjących bez ślubu, tzw.
innowierców... Dokładnie nie potrafię powiedzieć, bo ja nie omijałem. Podobno
tu i ówdzie księża omijają niektórych
do dzisiaj, ale najchętniej włożyłbym
to między bajki.
– Może boją się zgorszenia „ pobożnych”

prosiny Papieża za grzechy Kościoła. Czy
to wypada, żeby Papież przepraszał? Ktoś
inny przeczytał pseudo-teologiczną książkę jakiegoś niemieckiego autora, która
wywołała w nim potworny zamęt...
– A co z zaproszeniem na kawę, herbatę
czy ciasto?

– Czasami trzeba się bronić, bo w końcu
trudno wypić dziesięć herbat. Ale podzię– Jakiego tam zgorszenia! Jeżeli ktoś chce kować trzeba umiejętnie – żeby nie uramojej wizyty, to do niego idę, bez wzglę- zić.
du na to, czy ma świece, krzyż, wodę – A jak jest zimny dzień i ktoś proponuje
święconą...
kieliszek alkoholu?
– Nie przypomina Ksiądz o tym na Mszy – – Odmawiam. Ze stu powodów. Nie tylko
że potrzebny jest krzyż, woda, świece?
dlatego, że w ogóle nie piję, także dlate– Na ogół przygotowują sami. Jeśli jest go, że może to być źle zrozumiane. Herna stole kropidło, to kropię. Jeśli nie ma, bata wystarczy.
to tego nie wypominam.
Zdarzają się ludzie, którzy mają coś
– A jak Ksiądz zdobywa wiedzę o lu- księdzu za złe, np. mnie uważają czasem
dziach, których odwiedza? Rozgląda się za „lewego księdza”, bo czytam „TygoKsiądz po mieszkaniu (np. patrzy, czy jest dnik” i „Gazetę Wyborczą”. Byłem u takrzyż), korzysta z kartoteki? Wielu z nas kiej pani, trochę mnie atakowała, po czym
pewnie to przeżyło: kapłan siada, wyjmuje dość zdawkowo zapytała, czy chcę herkartotekę, pyta, dlaczego ktoś nie był baty. Powiedziałem, że chętnie – wypaprzed rokiem...
dało się napić choćby po to, żeby sytuacja
– Księży, którzy ze mną współpracowali, jakoś się rozładowała. Wizyta księdza pozawsze prosiłem, żeby tego nie robili. winna koić, a nie jątrzyć.
Są proboszczowie, którzy mają ogromną – Porozmawiajmy o „ wstydliwym” prowiedzę o swoich parafianach – źle mówię, blemie pieniędzy. Mówił Ksiądz, że nie
bo to „parafianie mają duszpasterza”, po to się przychodzi. Ale jak ktoś chce
a nie „on ma parafian” – i ja też oczy- dać, to chyba trzeba przyjąć z całą natuwiście coś wiem. Ale (pewnie nie powi- ralnością.
nienem się publicznie przyznawać) właś- – Tak. Ale nie można wyciągać ręki. Naciwie nie mam kartoteki. Przy załatwianiu wet, gdy koperta leży w polu widzenia,
kancelaryjnych spraw nie zaglądam staram się jej nie zauważać. Bronię się,
do dokumentów.
gdy widzę, że ktoś jest w ciężkiej sytuacji
– Jak rozmawiać o Panu Bogu z ludźmi, materialnej, albo daje tylko z poczucia,
których mało się zna?
że „tak trzeba”.
– Takie rozmowy to jakby ciąg dalszy – A jak takiego poznać?
katechizacji. Zdarzają się niekiedy sprawy – Bardzo prosto: gdy lekko zaoponuję
bardzo trudne, wtedy proponuję następne przeciwko przyjęciu pieniędzy, nie będzie
spotkanie. Czasem ludzie się później o ta- nalegał. Natomiast jeśli rzeczywiście chce
kie rozmowy upominają, a czasem wys- dać, przyjmuję. Dla parafii na pewno jest
tarczy im sama wiedza o tym, że rozmo- to spory zastrzyk.
wa jest możliwa.
– Dla parafii i dla księdza. Jaką część
– Czyli nie ma co samemu „ narzucać ma prawo zatrzymać ksiądz?
tematu”.
– Na ogół się uważa, że do dziesięciu
– No pewnie. Jeszcze się nie trafi i co procent. Czasem dwadzieścia. Reszta iwtedy? Ludzie z roku na rok mają coraz dzie na potrzeby parafii – w tym mieszczą
to nowe problemy. Widzę to choćby się zarówno koszty utrzymania kościoła,
na katechizacji: kiedyś, w latach 50. czy ogrzewanie, światło, jak i dzieła chary60., można było całą lekcję dyskutować tatywne. Wiadomo też, że o jakąś sumę
o dowodach na istnienie Boga. A dziś? z kolędy upomni się Kuria.
Taki temat przechodzi w pięć minut, dys- – Ile powinna zawierać koperta?
kutuje się natomiast o etyce seksualnej, – Nie dziwię się żadnej ofierze – czy
niedawno w szóstej klasie wybuchł nawet będzie w kopercie czy bez, czy wyniesie
spór o małżeństwa homoseksualne. Na te- dziesięć, czy (rzadziej) pięćdziesiąt, a nagorocznej kolędzie pytali mnie np. o prze- wet sto złotych. Zdarza się, że ludzie nic
parafian?
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nie dają, albo wciskają dwa złote – w takich sytuacjach trzeba mieć dużo hartu
ducha, żeby błyskawicznie rozeznać, czy
ktoś koniecznie chce dać ofiarę, czy raczej upokorzyć. Bardzo pilnuję swoich
księży i pracowników kancelarii, żeby się
nie upominali, albo żeby nie sugerowali.
Ktoś pyta, ile za chrzest? Tyle, ile uważa.
Zawsze mówimy „Bóg zapłać” i nie uzależniamy naszej posługi od wysokości
stawki.

– Czy po zakończeniu wizyt podsumowuje my, bierzemy pod uwagę, przepraszam
je Ksiądz podczas niedzielnej Mszy? Wy- za nasze błędy i zaniedbania... Z tzw.
głasza „ raport o stanie parafii”?
wskazaniami duszpasterskimi jestem os– Przede wszystkim przychodzę na wszy- trożny – słyszałem kiedyś księdza, który
stkie niedzielne Msze, żeby podziękować piętnował postawy swoich parafian i wyza przyjęcie. Mówię czasami o procentach dało mi się to wyjątkowo niefortunne.
przyjmujących...
A na koniec przypominam, że dla tych,
– Ile to procent? Sześćdziesiąt?
którzy nie zdążyli się z nami spotkać,
– Raczej trzydzieści pięć. Ale sześćdzie- w każdej chwili jesteśmy do dyspozycji.
siąt też bywało... Mówię o życzliwości,
która nas spotkała, i że to, co usłyszeliś-

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE!

Rozpoczęliśmy nowy rok. Dla wielu
z nas jest to okazja do tego, aby spisać
sobie postanowienia. Planujemy wielkie
rzeczy, życiowe przemiany. W tej chwili
wydaje nam się, że wszystko jest możliwe, że teraz los nam będzie sprzyjał. „Ten
rok należy do mnie. Ten rok będzie na pewno lepszy niż poprzedni”. Oczywiście
to bardzo dobrze, że stawiamy sobie cele.
Posiadanie ich sprawia, że nadajemy swojemu życiu sens, mamy pole do działania.
Słyszałam, że cel w życiu jest fundamentem naszego zdrowia psychicznego. Osiąganie ich przynosi nam zadowolenie i pozwala się rozwijać. Wszyscy czujemy się
szczęśliwi, kiedy uda nam się coś osiągnąć. To wszystko piękne, niestety zdarza
się, że Nowy Rok to jedyny moment,
w którym planujemy swój rok. Nasze cele
są wtedy obszerne i dość ogólne. To nie
sprzyja ich realizacji. Sami wiemy ile
z naszych noworocznych postanowień
możemy „odhaczyć” pod koniec roku.
Mam takie przekonanie, że założenia
i plany powinniśmy tworzyć każdego
miesiąca, tygodnia, każdego dnia. Wtedy
od najbardziej ogólnych możemy przechodzić do coraz bardziej szczegółowych

celów i planować poszczególne etapy ich
realizacji. Dlaczego każdego ranka, a nawet poprzedniego wieczoru, nie postawić
sobie małych celów? Na przykład: uśmiechnę się do kilku obcych osób na ulicy.
Napiszę komuś poranną wiadomość, życząc miłego dnia. A może pomodlę się
za kogoś? Czy w naszych noworocznych
postanowieniach nie zapominamy o takich małych, prostych rzeczach, które każdy dzień mogą sprawić odrobinę lepszym? A czy pamiętamy o naszym celu
ostatecznym? O Bogu i o Zbawieniu?
O tym, żeby nie dbać tylko o to, co doczesne. O sprawy materialne. O wiele więcej
dają nam relacje z Bogiem i z drugim
człowiekiem. Chcemy spektakularnych
zmian i osiągnięć, a każdy nasz dzień może być okazją do realizacji nawet najmniejszych celów, spraw życia codziennego. Sukcesy są na każdym kroku, ale
nie zawsze są tak duże, że zauważalne
na pierwszy rzut oka ;)
Przez osiąganie celów możemy się
rozwijać… A jak wspaniale możemy stawać się w pełni tym, kim mamy być, realizując powołania dane nam od Pana.
Współpracując z Jego łaskami. Prawdzi-

wie doskonalić możemy się tylko w perspektywie wiary i Miłości, relacji z Bogiem.
Zacznijmy więc od małych codziennych celów. Zyskajmy dzięki nim siłę
na coraz większe. Pamiętajmy, żeby działać, naprawdę wykonywać jakąś pracę.
I nie zapominajmy co jest w naszym
życiu najważniejsze…
Bóg to wspaniały kompan do naszych
codziennych spraw i pokonywania kolejnych kroków na drodze naszego rozwoju.
Z Nim się uda! :)
x. T.K.

NIENAWIŚĆ DO KOŚCIOŁA, CZYLI ANTYKLERYKALIZM

Autostrada do wiecznego zatracania katolików niepraktykujących - cz.6

PRZYKŁAD

„Rozróba” zuchwałego plebana
Na miejscowy posterunek policji zgłosił się mężczyzna w średnim wieku, znany
w swoim środowisku z nienawiści do Kościoła, aby złożyć donos na miejscowego
księdza proboszcza z zarzutem „zakłócania spokoju i porządku publicznego”. Jak
się później okazało owa „rozróba” w isto-

cie rzeczy polegała na... uruchamianiu
dzwonów kościelnych każdego ranka
o godzinie siódmej, czyli na pół godziny
przed Mszą Świętą – ku radości tutejszych parafian, którzy wreszcie doczekali
się dzwonów z prawdziwego zdarzenia.
Przez blisko trzy lata zbierali pieniądze,
aby wreszcie mogli je usłyszeć.
Notabene, ze względów finansowych
wspomniany mężczyzna usilnie zabiegał
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o powstanie klubu nocnego dla młodzieży
na terenie swojej posesji, pomimo gwałtownych protestów ze strony okolicznych
mieszkańców. Orgie seksualne na trotuarze podpitych lub naćpanych małolatów,
burdy odurzonych wyrostków, brzęk rozbijanych butelek, latarń i szyb pobliskich
sklepów, wciąż nowe i niemal nie zanikające ślady krwi wokół posesji, pisk opon
szpanerów popisujących się w swoich po>>

jazdach przed nastoletnimi – a już – prostytutkami, ogłuszający warkot motocykli.
Wszystko to dokonywało się przed jego
oknami przez całe noce przez kilka lat,
od czasu powstania klubu. Od późnych
godzin wieczornych do samego rana.
I to mu nie przeszkadzało! Przeszkadzały
mu natomiast dzwony kościelne, które dało się słyszeć co dzień rano. Mówił:
- Choć jestem człowiekiem głęboko wierzącym i praktykującym (kuriozalne poczucie humoru, a raczej szczyt cynizmu),
nie pozwolę, żeby mi kler zakłócał spokój
w środku nocy.
Gdy donos na policji nie przyniósł –
jego zdaniem – oczekiwanego rezultatu,
ponieważ nie było podstaw do wymierzenia kary, wniósł do sądu pozew na księdza
proboszcza, a później nastawał, aby sprawa została skierowana do prokuratora.
W końcu zdesperowany, oświadczył swoim znajomym, że jeśli policja, sądy i prokuratur nic tu nie pomogą, to on „inaczej”
poradzi sobie z tym problemem: „dzwony
kościelne wkrótce wylądują na śmietniku
i szczury będą po nich chodzić”.
Pomimo urzędowych wydawałoby się
niepowodzeń, jego żądania zostały sfinalizowane równie wcześnie, co nieoczekiwanie. Po kolejnym donosie na policji
przeciwko księdzu z zarzutem zakłócania
porządku publicznego przeziębił się i zachorował na płuca. Lekarz, podejrzewając zapalenie płuc, zapisał mu antybiotyk
„Gentamicin” popularnie zwany gentamycyną (o działaniach niepożądanych, m.in.
nieodwracalne uszkodzenie błędnika, czasami słuchu). Prawdopodobnie ów pacjent
wziął zbyt dużą dawkę leku, bagatelizując
zarazem możliwe jego skutki uboczne.
W niedługim czasie ogłuchł on niemal
zupełnie, nieodwracalnie. Odtąd nie usłyszał już nigdy dzwonu kościelnego.
KOMENTARZ
Błąd sztuki lekarskiej? Ryzykowny
lek? Zbyt duża dawka? Przypadek? Może
tak, a może nie, któż to wie?
Bóg bynajmniej nie jest prymitywnym mścicielem na wzór fundamentalistów islamskich, by kierował się chęcią
odwetu czy zemsty. Jest samą Miłością
i Dobrocią. Wystarczy jednak, że... nie
pomoże, i dopuści, aby człowiek, idąc
za swoją wolą, a bardziej samowolą, sam
„zadławił się” albo nawet „utonął” we
własnej nienawiści i zaślepieniu. A wówczas takiego przeżywającego „alergie”
na sprawy Boże człowieka Szatan otoczy

„szczególną troską”, specjalnie się nim
„zaopiekuje” w tym znaczeniu, że nie popuści, aż dopełni w jego życiu dzieła
zniszczenia, doprowadzając go do całkowitego upadku i ruiny, tj. potępienia wiecznego. Skutki owej „alergii” na to co boskie i sakralne widać już w życiu doczesnym, czego dobitnym przykładem jest
ten dziwnie „wierzący” i rzekomo praktykujący mężczyzna. Kto nie chce za życia
słuchać „anielskiego śpiewu” dzwonów
kościelnych, ten nie usłyszy ich także
po śmierci. Może natomiast słyszeć,
i to nazbyt wyraźnie, same przekleństwa,
wulgaryzmy i jęki bluźniących przeciw
Bogu i sobie nawzajem demonów, a także
cierpiących niewyobrażalne męki potępieńców. I to przez całą wieczność, w stanie piekła! Innej alternatywy nie ma. „Jakie życie, taka śmierć”. Jaka doczesność,
taka wieczność! – prawda stara jak świat.
PRZYKŁAD
Gawiedź
Do przedziału pociągu relacji Wrocław – Warszawa wszedł ksiądz w sutannie i zapytał:
- Drodzy państwo, czy jest tu jakieś wolne
miejsce?
Ponieważ nie było wolego miejsca,
poszedł dalej. Zapewne nie zdawał sobie
sprawy, że jego krótka obecność sprowokuje dyskusję.
- To księża jeszcze jeżdżą pociągami? –
zagadnęła ironicznie pewna pani w średnim wieku, elegancko ubrana.
- Znajomy opowiadał mi, że nasz proboszcz ma trzy bryki. Co jaką rozwali,
to kupuje nową. Tak się ten spryciarz wycwanił, że kupuje tego samego koloru,
żeby ludzie nie gadali, ale oni nie są
„w ciemię bici”. I tak wiedzą swoje. A ten
tu pociągiem jeździ w sutannie, żeby pokazać ludziom, jacy księża są „biedni”.
Nie ma co – ciekawy egzemplarz, a mówiąc konkretniej: obłudny cwaniak, przebiegły lis...
- E, nie przesadzajmy. Chyba szkoda
by mu było czasu na taką tanią demonstrację, raczej „po pijaku” jechał i mu policja „prawko” zabrała – wtrąciła inna pani, nieco młodsza od tamtej.
- Ale w tym, że im się nieźle powodzi,
to się zgadzam z panią. Ludzie, co mogą,
dają na tacę, a oni całymi godzinami grają
w karty i przegrywają ciężkie pieniądze
parafialne, a potem wciąż wołają. I ciągle
im mało. Chyba oddają cześć chińskiemu
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bożkowi Mao – bo tylko mówią: „Mało,
mało, mało...”. Wstydu nie mają za grosz.
- Rzeczywiście, nie mają. A przecież sami
źle nie mają. Opowiadała mi znajoma,
że w jej parafii proboszcz chodzi w obdartej sutannie.
- Wcale mnie pani nie zaskoczyła. Normalka. Pewnie alimenty płaci, że mu nawet na porządną sutannę nie starcza.
- A ja czytałem ostatnio w prasie,
że ksiądz z parafii N. ożenił się z uczennicą, młodszą o 20 lat od siebie – wtrącił
się do rozmowy młody mężczyzna.
Całej tej żałosnej dyskusji przysłuchiwał się starszy pan, który nie był w stanie już dłużej tego słuchać i zapytał:
- A skąd ma pan takie rewelacje?
Młody człowiek wymienił tytuł czasopisma.
- Czy wie pan, kto jest redaktorem naczelnym tej gazety, właściwie należałoby
powiedzieć brukowca? Eks-ksiądz, który
poszedł do seminarium z polecania Służby Bezpieczeństwa, a później przez wiele
lat w niej pracował. Współpracuje z nim
morderca ks. Jerzego Popiełuszki, Grzegorz Piotrowski, u którego wieloletnie
więzienie z powodu bestialskiego morderstwa niewinnego kapłana nie tylko nie
stępiło, ale przeciwnie, wzmogło jeszcze
nienawiść do księży i do Kościoła. Czy
mógłby pan podać nazwisko księdza,
o którym powiedział pan przed chwilą,
że wystąpił z kapłaństwa i związał się
z nastoletnią uczennicą?
Mężczyzna nie był pewny, więc wyciągnął brukowiec, a następnie z dumą
i dozą pewności siebie odczytał jego nazwisko:
- Widzi pan, to jest „najprawdziwsza prawda” – mężczyzna zdawał się triumfować.
- Proszę mi powiedzieć, czy zna pan osobiście tego księdza?
- Niech pan nie będzie śmieszny. Gdybyśmy musieli sprawdzać każdą informację, czy jest prawdziwa, musielibyśmy nic
innego nie robić, tylko jeździć po świecie
i wszystko drobiazgowo sprawdzać.
To nonsens! I tak niewiele byśmy sprawdzili. To prawda, że nie znam tego człowieka, ale co to ma do rzeczy? – próbował ripostować wyraźnie zmieszany
takim obrotem sprawy młody mężczyzna.
- To dlaczego rozsiewa pan te oszczerstwa? Kto panu dał do tego prawo? Tak
się składa, że moja siostra zna osobiście
tego kapłana. Pracuje w Urzędzie Miasta,
który znajduje się niemal naprzeciwko
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domu parafialnego. Gdyby coś podobnego
miało miejsce, niemożliwe, żeby o tym
nie wiedziała – całe miasteczko by o tym
huczało, bo tu niemalże wszyscy się znają. Ciekawe, że podaje się czyjeś nazwisko bez wyroku sądowego, potwierdzającego prawdziwość zarzutów. To jest
ewenement na skalę światową. Nadaje się
tylko do prokuratora.
I kontynuował:
- Czy poza tym brukowcem czyta pan
jeszcze jakąś inną prasę, na przykład
katolicką?
- Nie czytam.
- Nie da się ukryć: to widać i słychać.
Młody mężczyzna poczuł się wyraźnie urażony określeniem „brukowiec”
jego ulubionej lektury.
- A czy ma pan kontakt z Kościołem,
uczęszcza pan regularnie na Mszę Świętą?
– starszy pan stawiał kolejne pytania.
- Nie byłem już kilka lat, ale co to pana
obchodzi? – odpowiedział wyraźnie zirytowany młody człowiek.
- Obchodzi, bo gdyby pan chodził, to nie
wygadywałby takich bredni. Niech pan
wreszcie zacznie chodzić do kościoła i lepiej pozna zarówno duchownych,
jak i świeckich od innej, a nie skandalizującej strony, a wówczas inaczej spojrzy pan nawet na ich ewentualne słabości,
wszak oni też są tylko ludźmi. To prawda,
oni także grzeszą, ale nie można ich demonizować i uważać, że wszyscy są źli
i wyłącznie dopuszczają się zła. To obraz
równie nieprawdziwy, co niesprawiedliwy.
Młody mężczyzna nic już nie powiedział. Niedługo potem opuścił przedział, zaskoczony, że ktoś ośmielił się
bronić oczernianego kapłana. Dotąd spotykał wyłącznie popleczników swoich antyklerykalnych poglądów.
KOMENTARZ
Ci ludzie, którzy dostrzegają tylko słabości u innych, wszędzie węszą zło, szukają skandali i lubują się w rozpowszechnianiu plotek deprecjonujących danego człowieka – to pospolita gawiedź,
żądna sensacji. Przypomina hieny lub sępy podążające za padliną albo szczury,
które penetrują śmietniki, żywiąc się odpadkami.
Owo dziwaczne i irracjonalne określenie: „najprawdziwsza prawda” jest w istocie rzeczy prawie zawsze kłamstwem,
bowiem w zdecydowanej większości
przypadków odbiega od całokształtu rze-

czywistości i ujmuje jedynie negatywny
punkt widzenia, całkowicie wyrwany
z kontekstu dobra. Wówczas ukazywany
moralny obraz oczernianego człowieka –
podobnie jak w obmowie – jest skrajnie
negatywny, a więc nieprawdziwy. Gdyby,
np. mówiąc o Apostołach, poprzestałoby
się na Judaszu, wówczas synonimem
„apostoła” musiałoby być słowo: „zdrajca”, „złodziej”, „donosiciel”, „narzędzie
Szatana”. A przecież pozostali Apostołowie oddali życie za wiarę w Chrystusa,
z wyjątkiem Jana, ale i on przecież nie
mniej gorliwie Mu służył, z powodu świadectwa wiary umierał na wygnaniu.
W odniesieniu do człowieka możliwe
są wszelkie słabości i grzechy, nie wyłączając także przedstawicieli Kościoła.
Zatem nie chodzi tu o to, aby żyć w świecie obłudy i kłamstwa, tzn. udawać,
że wszystko jest w porządku i nie ma
mowy o żadnym grzechu z ich strony.
To też byłoby nie do przyjęcia, bo nie
wolno żyć w zakłamaniu. Należy jednak
patrzeć na Kościół całościowo, a więc
w prawdzie – w kontekście rzeczywistych
proporcji dobra do zła. Wówczas ewentualne zło, które się pojawi, będzie zupełnie inaczej wyglądać na tle ogromu dobra,
poświęcenia i świętości. Kościół tworzą
ludzie, a nie aniołowie czy demony.
A gdzie są ludzie, tam jest dobro i zło,
świętość i grzeszność. I tak będzie
do końca świata, bo taki jest człowiek,
z natury dobry, stworzony przez dobrego
Boga, ale ze skłonnościami do zła jako
skutek grzechu pierworodnego. Chrystus
wybawił człowieka od potępienia wiecznego, ale nie zniweczył skutków grzechu
pierworodnego: cierpienia, śmierci, możliwości wyboru zła.
O dobru na ogół się nie mówi,
bo ono zdaje się być oczywiste, normalne.
Kapłan, który ma autentyczne powołanie,
niczego nie będzie czynić na pokaz; nie
manifestuje czynienia dobra, bo to byłoby
faryzejskie, naznaczone piętnem pychy,
a więc nie do przyjęcia.
Gdyby wszelkie kąśliwe wypowiedzi
dotyczące duchowieństwa były prawdziwe, wówczas należałoby przyjąć, że księża są bardziej... demoniczni od samego
Szatana! Na ogół ludzie mają tendencję
do konfabulacji, tzn. jeśli np. pierwsza pani drugiej pani powie o czymś w sposób
grubo przesadzony, to nie należy się dziwić, że np. czternasta pani piętnastej pani
opowie o tym samym w taki sposób,
że tam będą już nie procenty, ale zaledwie
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promile prawdy, bo reszta – w zdecydowanej większości – zostanie zmyślona,
spreparowana.
Tak też najczęściej wygląda „prawda”
ludzi zdominowanych przez nienawiść
do Boga, a w następstwie do przedstawicieli Jego Kościoła.
PRZYKŁAD
Hiperkrytycyzm
Wypowiada się młoda mężatka:
- U mnie w pracy codziennie spotykamy
się „na kawce” i już przyzwyczaiłam się
do tego, że mówienie wyłącznie źle
o księżach jest nieusuwalnym nawykiem
moich kolegów i koleżanek. Staram się
nie brać w tym udziału, ale przeciwstawić
się temu jakoś nie potrafię. Może brak mi
odwagi, może wiedzy, czasami argumentów, tym bardziej, że nie należę do ludzi
zbyt elokwentnych, śmiałych i wygadanych. A może po prostu nie chcę się komuś narazić, bo tak wygodniej i bezpieczniej. W naszym środowisku pracy dominuje grono krytykantów, prześmiewców i krzykaczy. Myślałam, że gorzej
o księżach niż w mojej pracy mówić się
już nie da. Ale oto spotkało mnie niemiłe
zaskoczenie: okazuje się, że można jeszcze gorzej! Byłam ostatnio w sanatorium
i tego, co się tam nasłuchałam, nie da się
nawet opowiedzieć. Przez jedenaście minut oczekiwania na zabieg rehabilitacyjny
dowiedziałam się o księżach więcej sensacji niż usłyszałam złego przez sześć lat
studiów uniwersyteckich. Prawie eksperymentalnie można było zaobserwować, jak
obmowa i plotka przeradzają się w „historie” zmyślone, zwyczajne oszczerstwa.
Wnioski z tych doświadczeń są, niestety,
czarne. Bo, jeśli wiele dzieci w naszych
katolickich rodzinach wysłucha na temat
księży i Kościoła tylko jedną dwudziestą
tego, co ja usłyszałam, to już praktycznie
nie mają one szans, żeby Kościół katolicki
stał się ich ostoją i duchową matką. Po takiej mrocznej indoktrynacji ze strony własnych rodziców i krewnych, dzieci te praktycznie skazane są na to, żeby wobec
Kościoła ustawić się kontra, a na księży
patrzeć wyłącznie jak na zdzierców, zboczeńców, kryminalistów czy politykierów, innymi słowy – ludzi obarczonych
wszelkimi wadami i grzechami, a więc
niegodnych najmniejszego zaufania.
Od najmłodszych lat wsącza się w umysły
dzieci nienawiść do Kościoła. Nie ma się
zatem co dziwić, że już jako dzieci
>>

odrzucą Kościół, a co dopiero mówić, na młode pokolenie. Skutki takiej krótgdy podrosną i staną się samodzielne.
kowzrocznej i nieodpowiedzialnej „polityki” odczują wszyscy. Tu nie będzie poKOMENTARZ
działu na wygranych i przegranych.
Moda na krytykowanie księży jest W dalszej perspektywie wszyscy staną się
skutecznym instrumentem dechrystianiza- ofiarami. Kamień zniesławienia rzucony
cji. Nie ma bowiem ludzi, którzy byliby na kapłanów, wcześniej czy później, jak
całkowicie odporni na krytykę i sugestie bumerang, powróci i ugodzi w samych
ze strony innych ludzi. Szczególnie doty- oskarżycieli, choćby w formie nieposłuczy to młodego pokolenia. W czasach, szeństwa i braku szacunku dla nich
gdy podważa się wszelkie autorytety, ze strony najbliższych, czego wskutek
przede wszystkim autorytet rodziców i na- płytkiej wyobraźni nie starają się przewiuczycieli, osłabienie lub podważenie Koś- dywać.
cioła i księdza, niesie ze sobą fatalną perSpośród katolików moralne prawo
spektywę deprawującego oddziaływania do krytyki Kościoła mają jedynie ci, któ-

rzy go kochają, troszczą się o niego, modlą się za kapłanów i w swojej gorliwości
apostolskiej przyczyniają się do jego rozwoju. Ale tacy na ogół go nie krytykują,
lecz boleją nad jego słabościami i szukają
sposobów ich przezwyciężania. Oni przede wszystkim modlą się za niego i ofiarowują własne cierpienia, aby Kościół
oczyszczał się i uświęcał.
fragment z książki „Autostrada do wieznego zatracenia katolików niepraktykujących”, ks. Sebastian Kępa

JESTEŚMY RÓŻNI, ALE MAMY TĄ SAMĄ GŁOWĘ
– JEZUSA

Jak co roku w styczniu kościół obchodzi Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Stało się już ono cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18
a 25 stycznia, chrześcijanie różnych wyznań (lub denominacji jak nazywają to nasi
bracia w wierze) spotykają się na całym
świecie na wspólnych nabożeństwach,
modlitwach, konferencjach, koncertach
i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania ka-

zanie wygłasza duchowny innej denominacji. Często słyszymy przy różnych okazjach o braciach protestantach czy prawosławnych, ale tak naprawdę poza nazwą
nic nam to nie mówi, o tym kim oni właściwie są. A są takimi samymi ludźmi jak
my, tylko ich wiara w Jezusa, inna interpretacja tekstu biblijnego różni ich
od nas. Kim są i w co wierzą protestanci?
Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że jest to grupa bardzo różna, w ramach odłamu protestantyzmu naliczyć
możemy niezwykle wiele odłamów. Je18

dnak główną nicią spajającą te wyznania
są cztery podstawowe zasady:
• jedynie Pismo Święte stanowi autorytet
w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej. Nie jest więc uznawana wiara
przekazana przez tradycję, nie są uznawane dogmaty kościoła katolickiego,
których nie można udowodnić na podstawie Biblii jak np. Wniebowzięcie
Matki Bożej
• jedynie Jezus Chrystus, jako prawdziwy
Bóg i prawdziwy człowiek, jest pośrednikiem między obojgiem. Stąd protestanci nie uważają za stosowne,
by zwracać się do Maryi lub świętych,
bowiem tylko Chrystus jest jedynym
pośrednikiem.
• jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia człowieka za popełnione
grzechy. Łaskę odpuszczenia grzechów
człowiek otrzymuje dzięki wierze w Jezusa, łaskę zbawienia otrzymujemy niezależnie od naszych dobrych uczynków.
Sami nie możemy „zapracować na niebo” Jest to tylko łaska Boga, za co powinniśmy mu nieustannie dziękować.
• jedynie Bóg jest godzien oddania Jemu
czci przez stworzenie. Protestanci uważają, że zgodnie z Biblią nie wolno
oddawać czci, chwały nikomu innemu,
a tylko i wyłącznie Bogu. Kult Maryi,
świętych, obrazów jest bałwochwalstwem i wyraźnie sprzeciwia się drugiemu przykazaniu opisanemu w Biblii
o zakazie czynienia obrazów i oddawania im czci.
Powyższe założenia stanowią oś wia>>

ry braci protestantów. Jest to nauka, która
pozwala zaliczać różne wyznania jakie
powstają bądź do protestantyzmu, bądź
określać ich na przykład mianem sekt.
Na świecie żyje obecnie ok. 800 milionów
protestantów, co stanowi ok. 40% wszystkich chrześcijan. Jest to więc drugie
pod względem ilości członków wyznanie
w nurcie chrześcijańskim. Protestantyzm
jest najdynamiczniej rozwijającą się obecnie gałęzią chrześcijaństwa. Każdego dnia
przybywa około 57 tysięcy protestantów,
w tym 37 tysięcy charyzmatycznych i 20
tysięcy klasycznych. Wg najnowszych danych jeśli tempo ogromnego wzrostu
wiernych kościoła zielonoświątkowego

utrzyma się na obecnym poziomie za kilkadziesiąt lat w Brazylii kościół
katolicki, który obecnie jest największym
wyznaniem, może niemal całkowicie zniknąć ustępując miejsca nowej wierze
chrześcijańskiej.
Kościół protestancki rozwija się dziś
szczególnie wyraźnie, następuje jego
gwałtowny wzrost zwłaszcza jeśli chodzi
o kościoły charyzmatyczne (bazujące
w swej doktrynie na przyzywaniu mocy
Ducha Świętego). Dzieje się to za sprawą
gorliwości wyznawców, zamiłowaniu
do Pisma Świętego, oraz co najważniejsze
głoszenia Jezusa wszędzie, gdzie tylko się
da. Jako katolicy możemy się naprawdę

dużo nauczyć od braci protestantów. Jako
katolicy wierzymy, że tylko w kościele
katolickim jest pełnia łask zbawienia,
że jest to najpewniejsza droga do Pana Jezusa. Jednak należy pamiętać, że sama
przynależność do kościoła katolickiego,
udział we Mszy świętej nie gwarantuje
zbawienia. Trzeba się całkowicie oddać
Jezusowi, zaufać mu, stać się gorliwym
chrześcijaninem. A patrząc na gorliwość
naszych braci odłączonych, jak nazywamy protestantów mamy wiele do nadrobienia i chwała im za ten dobry przykład.
x. T.K.

Powściągliwość w słowach
Na przykład, odwaga cywilna wymaga
od nas byśmy opowiedzieli się po danej stronie sporu. Innym razem konieczne jest
werbalne pocieszenie,
podtrzymanie na duchu
bliźniego. W takich
momentach nie możemy milczeć.
Cnota wyważa różne okoliczności i szuka najlepszego rozwiązania, żeby z jednej
strony nie ulegać wielomówstwu, a z drugiej
–nie milczeć uporczywie, gdy trzeba mówić.
Można na użytek praktyczny przyjąć
Powściągliwość a nawyk
Nie mylmy również nawyku z cnotą. zasadę, że powinniśmy się odzywać tylko
Różnica między działaniem nawykowym, wówczas, gdy jest to konieczne i pożya cnotą, polega na tym, że w tym pier- teczne.
wszym przypadku milczymy w wyniku
wyćwiczenia określonego zachowania Jak działa powściągliwość?
Uformowana powściągliwość – tak
i nie bierzemy pod uwagę okoliczności.
W przypadku cnoty, przyzwyczajenie jak wspomniałem na początku – automamoże nam pomagać w jej praktykowaniu, tycznie “wygasza” wiele innych wad.
Dzięki niej: nie obmawiamy innych,
ale nasze zachowanie w tej materii reguluje rozum. Dlatego cnotą jest powścią- nie spotwarzamy ich, nie plotkujemy, nie
gliwość w mowie, a nie milczenie dla okłamujemy, nie krzyczymy, nie spiskujemy, nie przechwalamy się, nie narzesamego milczenia.
Wspomniana cnota w przeciwieństwie kamy, nie ranimy pochopnymi uwagami,
do nawyku milczenia uwzględnia okoli- nie rzucamy obietnic bez pokrycia itp.
Dlatego z całą pewnością stajemy się
czności, dlatego, kiedy wymaga tego dabardziej roztropni i sprawiedliwi. Milczeny stan rzeczy, używa mowy.
Są sytuacje, które wręcz domagają się nie wpływa też pozytywnie na pokrewną
męstwu cierpliwość przez to, że nie nasłów.
Cnoty wzajemnie oddziaływują na siebie, a to oznacza, że ukształtowanie jednej pomaga kształtować pozostałe.
Na przykład, dobrze uformowana roztropność, będąc przewodniczką cnót, ze swej
istoty musi pozytywnie wpływać na inne.
Jednak dzisiaj zwrócę uwagę na uzdrawiające działanie powściągliwości
i to szczególnie wyodrębnionej, bo w obszarze mowy.
Powściągliwość w mowie, tak jak nazwa wskazuje, sprowadza się do oszczędnego posługiwania się językiem, zgodnie
z zasadą, że “milczenie jest złotem”.
Przy czym musimy odróżnić samą czynność “postu milczenia” (znaną w wielu
regułach zakonnych) od cnoty powściągliwości, która jest jej rezultatem.
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kręcamy jej niecierpliwymi uwagami.
Generalnie – pochopne słowa dekoncentrują, sprawiając, że nasza energia
tracona jest na “próżne gadanie”, zamiast
koncentrować się na celu.
Milczenie pomaga skupić się na czynach, a nie na pustych, jałowych i szkodliwych słowach.
Jak widać ten mechanizm działa dosyć skutecznie, regulując pozytywnie wiele wymiarów naszej aktywności.

Tolerancja, akceptacja… nie zna wieku…

W 1995 roku Konferencja Generalna
UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji i ustanowiła dzień 16 listopada
Międzynarodowym Dniem Tolerancji.
Była to odpowiedź na szerzące się
na świecie zjawiska nietolerancji, uprzedzeń, rasizmu i przemocy.
W Deklaracji UNESCO państwa
członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji.
Oto ich definicja: Respektowanie cudzych praw i cudzej własności; Uznanie
i akceptacja różnic indywidualnych; Umiejętność słuchania, komunikowania się
i rozumienia innych; Docenianie rozmaitości kultur; Otwarcie na cudze myśli i filozofię; Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
A jak „Słownik psychologii” (red. Jerzy Siuta, Kraków 2006) definiuje tolerancję?
„Tolerancja to wyrozumiałość, uznawanie
poglądów, przekonań, wierzeń czy zachowań innych osób nawet jeśli są one odmienne od naszych lub z nimi sprzeczne.”
Przypomina mi się tutaj jedno zdanie
z książki Neale Donalda Walscha „Wspólnota z Bogiem”, które wyraża i uczy tolerancji: „Mój sposób nie jest lepszy, mój
sposób jest jednym z wielu”.
Gdybyśmy nauczyli się tego zdania
na pamięć, przestalibyśmy twierdzić: moja płeć jest lepsza, mój kolor skóry jest lepszy, moja orientacja seksualna jest lepsza, moja religia jest lepsza…
Przestalibyśmy wymagać, by inni
myśleli, postępowali, czy wyglądali tak
samo jak my.

Przestalibyśmy uważać siebie za lepszych od innych, z jakiegokolwiek powodu!
Gdybyśmy wszyscy w takim stopniu
zmienili swoją świadomość, zapanowałby
szacunek dla wszystkich, uznanie dla równych praw i godności każdego człowieka. Przemoc, terroryzm, wojny ustąpiłyby
miejsca akceptacji i współpracy.
Nastałby pokój na świecie!
Pięknie zostało to ujęte w Deklaracji
Zasad Tolerancji wspomnianej wyżej.
Fragment artykułu 1 brzmi: „Tolerancja
jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny
i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny
kulturą pokoju.” Wierzę, że jesteśmy
do tego zdolni. Ale zanim to się stanie
na skalę światową, każdy musi zacząć
zmiany od siebie.
Z dyżuru dziennego...oddział neurologiczny. Pani Maria lat 82, leży u nas już
trzeci dzień z rozpoznaniem: „Udar mózgu z niedowładem lewostronnym”. Stan
w terminologii medycznej określamy zawsze jako średnio ciężki stabilny. Pani
Marii, nikt nie odwiedza, nikt nie pyta
o jej stan zdrowia, w wywiadzie nie podaje osób bliskich, kontaktów itp. Patrząc
z boku zwykła starsza pani, trochę zaniedbana, wyciszona, wystraszona. Zastanawiało nas zawsze to, że podchodząc do jej
łóżka a robiłyśmy to raczej energicznie,
czasami tylko podeszłam sprawdzić kroplówkę czy dobrze leci, podać coś do picia, czy tylko poprawić poduszkę. Jej re20

akcja w takich przypadkach była zawsze
dla nas dziwna. Ona zawsze na każdy
nasz ruch reagowała jak wystraszony kotek, który sie boi kary za jakieś przewinienie. Kuliła się i zasłaniała twarz ramieniem. Ale dalej nic o niej nie wiedziałyśmy, a każda próba rozmowy kończyła sie lakonicznym, ”tak”, „nie”. „dziękuję”. Jedna ze współ pacjentek, która była bardziej sprawna przypadkowo zauważyła na lewym ramieniu pani Marii tatuaż
w kształcie serca, takiego małego około
pięciocentymetrowego serca, sam kontur.
Resztę dopowiedziała sobie sama... i tak
powstała plotka, która krążyła wśród pacjentów oddziału zanim doszła w końcu
do nas, do personelu. Otóż wg plotki,
i domniemanych wniosków tej współpacjenki, powiedzmy pani Haliny, nasza
chora to: recydywistka, na pewno była
długo w więzieniu za morderstwo(?? ).
Coś tu nam nie pasowało, ta spokojna,
przestraszona o łagodnych oczach i ujmującym uśmiechu pani Maria to morderczyni??!!! Na szczęście kłamstwo i zła
plotka mają krótkie nogi, jak to się mówi
potocznie. Panią Marię odwiedziła jej sąsiadka, po której wizycie jakby wstąpiło
nowe życie, energia. Śmiały się jej do tej
pory przygaszone oczy, usta... ona cała
promieniała, nabrała apetytu. Jeszcze wieczorem przy toalecie powoli z trudem zaczęła nam się tłumaczyć, z tego tatuażu.
W nieskładnych, zdaniach opowiedziała
nam częściowo swoje życie, resztę dopowiedziała nam później owa sąsiadka, która odwiedziła panią Marię. Niestety w nocy nasza pacjentka zmarła... ale jej historia, długo była przez nas rozpamiętywana. I to jak można na podstawie czyjegoś „widzimisię” komuś zrobić krzywdę, przez pomówienie, przez nietolerancję. Dziś gdy widzimy osobę z tatuażem i to niejednokrotnie bardzo dużym,
nikogo to nie dziwi. Mówimy sobie, widząc to; „taki kaprys” i tyle, przechodzimy do porządku dziennego. Pani Maria
miała lat 82 i tatuaż. W jej pokoleniu
tatuaże robili tylko więźniowie i osoby
z tzw. marginesu społecznego. Pani Halina powiązała fakty dodała dwa
do dwóch i sama wydała wyrok. A historia
naszej pacjentki jest niewiarygodna. Wyszła za mąż bardzo młodo, za bardzo
fajnego, przystojnego chłopaka, żyło im
się zdrowo i szczęśliwie, urodziło im się
>>

śliczne dziecko. Wszystko pewnie dobrze
by się wiodło, gdyby nie tragedia. Mąż
wracał z dzieckiem ze szkoły, wpadł
w poślizg, dziecko zginęło na miejscu,
on przeżył. Wtedy się zaczęło. Wyrzuty
sumienia, alkohol, utrata pracy, przemoc,
kolejne ciąże, które kobieta traciła na sku-

tek pobicia, i tak trwali latami. On zacho- to nam później nieskładnie powiedziała
rował. Pani Maria ponad 20 lat zajmowała to było jej i tylko jej.
sie mężem, który w chorobie był jeszcze
gorszy. W wieku 80 lat, krótko po śmierci
Marysia
męża zrobiła sobie prezent na 80 urodziny, właśnie ten mały tatuaż w kształcie
serca. Było to marzenie jej życia. Jak

O czym powinniśmy pamiętać przyjmując
Komunię świętą?

O czym powinniśmy pamiętać przyjmując Komunię świętą? Jak mogę przyjmować Jezusa? Jaka jest prawidłowa postawa przyjmowania Komunii świętej
w aktualnym nauczaniu Kościoła? Postawa klęcząca czy stojąca?

Odpowiedź: Kiedy idę do dentysty, ten
każe mi usiąść wygodnie w specjalistycznym fotelu, to samo dzieje się u fryzjera czy w punkcie oddawania krwi.
To są jednolite postawy lecące, bądź
półsiedzące, z którymi nikt nie dyskutuje,
ponieważ to nie ma najmniejszego sensu.
Nie wyobrażamy sobie inaczej. Pytanie,
na które odpowiadam dotyczy największej
tajemnicy jaką jest przyjmowanie Boga
do własnego serca. Kiedy czytamy Nowy
Testament widzimy przeróżne postawy
w jakich ludzie zbliżali się do Jezusa.
Grzeszna kobieta upadła do Jego stop
i je całowała, inna w tłumie dotknęła frędzli Jego płaszcza, Zacheusz, natomiast,
wspiął się na sykomorę i w ten sposób
doświadczył Boga. Apostołowie ostatnią
wieczerzę spożywali najprawdopodobniej
leżąc na boku i podpierając się łokciem.
Wymieniając inne jeszcze przykłady
można zauważyć szeroką różnorodność
podchodzenia ludzi do Jezusa. Kościół
w dwudziestowiecznej historii wykształtował kilka sposobów przyjmowania Ciała
Pańskiego: Komunia święta przyjmowana
pod postacią chleba do ust lub na rękę,
Komunia pod obiema postaciami, a także
w szczególnych okolicznościach – Komunia pod postacią wina. Podchodząc
do Komunii świętej trzeba pamiętać o odpowiedniej postawie ciała. Liturgia przewiduje tylko i wyłącznie dwie: klęcząca
bądź stojąca. Określa to Konferencja Episkopatu danego kraju; w Polsce dozwolone są obydwie. Odpowiadając więc
na część postawionego pytania widzimy,
że obie postawy są prawidłowe. Są jednak

dalsze wskazówki, co do tych postaw.
Mianowicie Ci, którzy przystępują do Komunii św. stojąc, powinni przed przyjęciem Ciała Pańskiego przyklęknąć
na jedno kolano lub – jeśli nie mogą –
przynajmniej wykonać skłon. Polscy biskupi zalecają procesyjne podchodzenie
do stołu Pańskiego. W związku z tym ważne jest, aby procesja komunijna była
płynna i nie była tamowana. Każda parafia ma przyjęty zwyczaj i sposób przyjmowania Komunii świętej. Dlatego myśląc w tej chwili o obrzędzie Komunii św.
w naszym kościele, w parafii NSPJ w Tarnowie chciałbym podpowiedzieć kilka
spraw.
Otóż postarajcie się zapamiętać, że: Przyklęknięcia na jedno kolano bądź
wspomniany skłon należy wykonać
w tym czasie, kiedy osoba przede mną
przyjmuje Komunię świętą (nie czynimy
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tego przed samym kapłanem, który musi z
Hostią w ręku czekać na ten wykonywany
gest),
- Chociaż w Polsce przyjęta za prawidłową jest też postawa klęcząca w przyjmowaniu Komunii świętej, to jednak postarajcie się dostosować do przyjętego
w naszym kościele zwyczaju, że Komunię
św. przyjmujemy procesyjnie, w postawie
stojącej. Klękanie na oba kolana zapewne
jest wzruszającą postawą czci dla Jezusa,
ale pozostając w postawie stojącej nie
umniejszamy tej czci Jezusowi, a przy okazji nie tamujemy dynamiki procesji komunijnej oraz nie stajemy się indywidualistami we wspólnocie, w której jesteśmy wszyscy tacy sami.
- Uczestnicząc we Mszy św. niedzielnej,
kiedy nasza kościół jest „zapełniony",
warto byłoby przyjąć prostą zasadę podchodzenia do komunii świętej. Nazwał>>

bym ją dość technicznie „zasadą małego
ronda” lub „na zewnątrz”. Polega na tym,
by podchodzić tylko i wyłącznie środkiem
kościoła czy naw bocznych, a po przyjęciu Komunii św. wracać zewnętrzną
stroną kolejki. Ruch wiernych w jednym
kierunku ustrzeże przed zachodzeniem sobie drogi.
Ponadto trzeba pamiętać, że:
„ Pierwszym i najważniejszym warunkiem
godnego przyjęcia Jezusa Eucharystycznego jest – jak wiadomo – stan łaski
uświęcającej.”„ Wymogiem godnego przystąpienia do ołtarza jest także post eucharystyczny… Każdy jest zobowiązany

do zachowania postu przynajmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego,”
„ Dzisiaj Kościół daje wiernym możliwość
nawet dwukrotnego przystąpienia do Komunii świętej tego samego dnia, pod warunkiem że za drugim razem uczestniczą
oni w całej Mszy świętej.”
„ (… ) w Polsce Komunii świętej udziela
się przez podanie Hostii wprost do ust.
Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni o Komunię świętą na rękę,
należy mu Jej w taki sposób udzielić.”
„ Każdy kto przyjmowałby Najświętszą
Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komu-

nię świętą należy przyjmować na lewą
dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką
Hostię do ust; w żadnym wypadku nie
wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.”
„ Zgoda na możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę nie zmienia faktu,
że Episkopat Polski (zob. Instrukcja KEP,
40) uznał, że podstawowym sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii świętej
wprost do ust.”

Opr. x. T.K.

WIECZNA LAMPKA

Jakie znaczenie dla przebywających
w świątyni ma tzw. „wieczna lampka”?
Jaka jest historia ich montowania w kościołach i skąd w ogóle się wzięły?
Obecność Chrystusa i oddawaną Mu
cześć zaznaczano od początków Kościoła
w sposób różny. Były to dekoracje, malowanie na ścianach hostii, adorujących
aniołów ze świecami, kwiatów... Światło
pojawiło się dopiero w XII w. Swego czasu Watykan wystosował nawet polecenie,
aby Eucharystia nie pozostawała ani

chwili bez świateł. I tak np. w Polsce
pierwszym światłem przed Najświętszym
Sakramentem była lampka w katedrze wawelskiej ufundowana przez błogosławionego Wincentego Kadłubka. Było to około roku 1200. Biskup ten wprowadził
światło zaraz po powrocie z Soboru Laterańskiego IV.
Widać więc, że wieczna lampka pojawiła się w świątyniach dość późno.
A to dlatego, że chrześcijanie mieli negatywny stosunek do lamp. Nie uważano ich
za symbole, ponieważ były szeroko poświęcane bóstwom, szczególnie Wenus.
Pojawienie się światła przed Najświętszym Sakramentem poskutkowało
wprowadzeniem pierwszych regulacji prawnych. I tak w Rytuale Rzymskim z 1614
roku pojawił się zapis, że lampa powinna
nieustannie płonąć przed Najświętszym
Sakramentem, ewentualnie z boku. Rytuał
mówi o lampie oliwnej albo woskowej,
ewentualnie można było stosować olej roślinny. Uznano w końcu, że lampa jest
i ma być symbolem realnej obecności Boga. Dobrym argumentem na uznanie światła w świątyni były także fragmenty biblijne, np. nawiązanie do lampy płonącej
w Silo (1Sm 3,3).
Lata mijały, lampy płonęły i w każdej
świątyni przypominały ludziom o obecnym Bogu. Kolejne regulacje prawne zawarto w Kodeksie Kanonicznym z 1917
roku, który określił, że wystarczy jedno
małe światło płonące bez przerwy przed
samym tabernakulum, tzn. w jego pobliżu. Co do koloru płomienia wiecznej lampki, czerwień, którą znamy ze współczesnych kościołów, nie jest ani nakazem ani
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tradycją. Po prostu utrwalił się kolor
czerwony.
Ciekawym rozdziałem historii w tym
temacie jest także stosowane „paliwo”.
Początkowo dbano o to, by w lampkach
znajdowała się oliwa z oliwek i z wosku
pszczelego, następnie (z powodu trudności) dopuszczono oliwę jadalną, a wreszcie mineralną. W 1914 roku Kongregacja
Rytów zabroniła stosowania światła elektrycznego. Zakaz ten jednak szybko zniesiono z powodu trudności podczas dwóch
ostatnich wojen światowych. Chodziło ostatecznie o to, by światło przed tabernakulum po prostu było – bez znaczenia stało się, czy jego źródłem była oliwa czy
energia elektryczna.
Charakterystyczne w historii były
formy lamp: gołębica, ryba, ozdobny
kosz, wytwarzane ze złota, srebra, miedzi,
złoconego brązu. Współcześni producenci
nie wykorzystują niestety historycznych
form i materiałów, będących niewątpliwie
wyrazem wiary! Niestety w wytwarzanie
przedmiotów świątynnych wkradł się plastik i inne formy tandety. Na szczęście
bardzo często proboszczowie wykańczający wnętrza nowych kościołów, zlecają
wykonanie wiecznych lamp zgodnie
ze stylem panującym w budowanym kościele.
Dla nas, ludzi wiary, istotny jest
płomień – światło. Ilekroć wchodzimy
do świątyni, a on się żarzy, czujemy,
że jest w niej obecny Jezus Chrystus pod
postacią chleba w tabernakulum.
x. Paweł

NIE NA WSZYSTKO MOŻNA SIĘ ZGODZIĆ

Mieszkaliśmy na trzecim piętrze.
Żyliśmy ze wszystkimi w zgodzie. Również z tymi z naprzeciwka, z Kowalskimi.
Nie było być może między nami serdecznej przyjaźni, ale o nienawiści czy
wrogości nie może być mowy. Aż do czasu, kiedy stara Kowalska pożyczyła
od nas patelnię.
Matka upominała się o patelnię trzy
razy. Wreszcie powiedziała Nowakowej
na korytarzu, że stara Kowalska to zwykła
flądra. Ktoś musiał o tym donieść Kowalskim, gdyż następnego dnia Mikołaj i Joachim napadli na mojego najmłodszego
brata i pobili go dotkliwie.
Nie widziałem tego. Stałem w bramie,
kiedy Jasiek z płaczem wracał do domu.
Powiedział mi, kto go tak urządził. Miałem szczęście, bo właśnie stara Kowalska
wracała z zakupów. Podbiegłem do niej,
wyrwałem torbę z ręki i walnąłem nią
w głowę Kowalskiej. Nawet nie zawołała
o pomoc. Posypało się szkło, w torbie musiała być butelka z mleka.
I być może cała sprawa by się
na tym skończyła, gdyby nie Kowalski,
wracający z pracy nieco wcześniej niż
zwykle. Oczywiście nie dałem się i uciekłem, ale on dorwał moją siostrę. Pobił
ją i porwał na niej sukienkę. Słysząc płacz
dziecka moja matka zaczęła rzucać w Kowalskiego doniczkami z okna.
Ponieważ nie chcieliśmy, aby nasze
drogi krzyżowały się z drogami Kowalskich, dlatego Herbert, mój najstarszy
brat, pracujący u optyka, zainstalował
w oknie lunetę, aby ich obserwować. Wie-

dzieliśmy, widzieliśmy wszystko co się
u nich działo.
Ale oni mieli lepszy pomysł, nie patrzyli na nas, tylko strzelali z wiatrówki.
Na co było czekać? Zlikwidowałem ich
stanowiska ogniowe przy pomocy pistoletu małokalibrowego, a na dodatek –
wieczorem – wysadziłem w powietrze ich
samochód.
Nasz ojciec, pracujący w liczącej się
restauracji, w każdej sytuacji gotowy
do pojednania, proponował, byśmy po
prostu poszli na policję i o wszystkim donieśli. Naszej matce to się jednak nie podobało, gdyż stara Kowalska opowiadała
wszem i wobec, że my się kąpiemy dwa
razy w tygodniu, a kosztami są obciążeni
wszyscy mieszkańcy kamienicy. Postanowiliśmy zatem na rodzinnej naradzie,
że sami rozprawimy się z Kowalskimi.
A oprócz tego o naszym sporze z Kowalskimi wiedzieli już sąsiedzi. Co by sobie
pomyśleli, gdybyśmy poszli na ugodę lub
policję?!
Następnego ranka ciszę przeszył rozpaczliwy krzyk. Śmialiśmy się niemiłosiernie. Kowalski wpadł do dołu, który
w nocy wykopaliśmy przed jego domem.
Z odpowiedniej wysokości spadł na drut
kolczasty. Wydostał się wprawdzie z niego, ale miał złamaną nogę. Może mówić
o szczęściu, że zabrało go pogotowie.
Gdyby chciał wrócić z powrotem do domu, czekała na niego w bramie bomba
plastikowa.
Około godziny dziesiątej Kowalscy
zaczęli ostrzeliwać nasz dom z działka.

Nie robili tego najlepiej, pociski trafiały
obok. Wszyscy mieszkańcy naszego domu poczuli się zagrożeni, i zaczęli szemrać na Kowalskich. Pan Jaworski dał nam
klucze od piwnic.
Zeszliśmy wszyscy do piwnic i przygotowaliśmy wszystko i wszystkich
na wybuch bomby atomowej. Coś takiego
ćwiczyliśmy w czasie pokoju, mieliśmy
więc wprawę. Moja matka z dumą w głosie mówiła:
- Wreszcie pokażemy Kowalskim!
Z okna piwnicy wystawiłem lufę
naszego działa atomowego. Moja siostrzyczka nie mogła zapomnieć porwanej
sukienki, zachęcała mnie serdecznie:
- Dalej! Ognia!
Nasze działo wypaliło, ale w tym
samym czasie również działo Kowalskich.
Ulica przestała istnieć, wszyscy zginęli.
Ale przecież nie można na wszystko się
zgodzić...
Autor nieznany

IDEA I ZADANIA HOSPICJÓW
Śmierć i proces umierania były
wielokrotnie przedmiotem rozważań filozofów, np. interesującego studium M. Gałuszki i K. Szewczyka, ale dyskusja jak
ten proces zdefiniować, trwa nadal. Chodzi tu o to, czy śmierć można nazwać stanem, szeregiem stanów czy może procesem, a związku z tym powstało szereg
prac i rozpraw naukowych. Ogólnie rzecz
biorąc, w końcowej fazie późnej dorosłości, u wielu seniorów dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń
funkcji ruchu i zaburzeń ze strony innych
układów. Z tego powodu wielu starszych

ludzi znajduje pomoc w Domach Opieki
Społecznej, oddziałach szpitalnych długoterminowych oraz hospicjach. Większości
z nas hospicja kojarzą się tylko z końcowym stadium umierania. Samo pojęcie
hospicjum ma swoją genezę w czasach
średniowiecznych; wówczas dotyczyło
idei gościny i zapewnienia schronienia
wędrowcom. Obecnie hospicja definiuje
się jako specjalne miejsca – zakłady,
w których osoby nieuleczalnie chore mogą liczyć na specjalistyczną opiekę i ulgę
w cierpieniu. Tak więc hospicja nie są tylko miejscami do umierania, ale pokazują
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także nowy sposób myślenia o śmierci,
przygotowują do tego stanu nie tylko
ciężko chorego, ale też bliskich. Właśnie
w hospicjach, które w większości są sponsorowane przez darczyńców, można znaleźć mnóstwo zrozumienia, akceptacji
i miłości. To właśnie tam widać humanitaryzm umierania, co jest jakby przeciwieństwem tych wszystkich metod i technik podtrzymywania życia tylko pro forma i za wszelką cenę bez względu na to,
co czuje chora osoba. Uważam, że idea
hospicjum pokazuje filozofię umierania.
To właśnie hospicjum stara się stwarzać
>>

jak najlepsze warunki zbliżone nawet – nie tylko do stawiania czoła życiu, lecz
do warunków domowych, tak aby spełnić także pozbawionego lęku w perspektywie
wszystkie życzenia pacjenta.
własnego przemijania i śmierci.”
To właśnie w hospicjum działa sztab
„Andrzej, 32 lata, wolontariusz:
ludzi takich jak między innymi wyżej
Pierwszego dnia mojej tu pracy usły- wymieniony Andrzej, którzy świadomie
szałem od pielęgniarek, że wobec chorych decydują się na tę specyficzną, trudną ale
mam postępować tak, jakbym był bojem bardzo potrzebną pracę. Odważyłabym się
w czterogwiazdkowym hotelu. Naturalnie nawet użyć słowa, że są to ludzie pełni
wszystko w granicach rozsądku. Jeśli jed- poświęcenia, gdyż zarobki w takich innak któryś z pacjentów zażyczy sobie kie- stytucjach są częstokroć o wiele niższe
liszek wina, należy spełnić tę zachciankę; niż w szpitalach i przychodniach. Oprócz
piwo też trzeba dostarczyć, nie wspomi- wolontariatu działają też psycholodzy,
nając o papierosach, czekoladkach, świe- których zadaniem jest nie tylko terapia
żych owocach albo nawet bardziej wyra- i rozmowy z ciężko chorymi, ale też pofinowa¬nych przysmakach.
moc rodzinom. To przede wszystkim roWkrótce po tym, jak rozpocząłem dzina, przyjaciele, trwają do ostatnich miwolontariat, umarł pacjent prawdziwy nut przy łóżkach chorych, to oni do końca
obieżyświat z zamiłowania. Kiedyś był muszą być podporą, i to oni mimo bólu
chyba nawet dyplomatą. Życzył sobie, w sercu, nieprzespanych nocy, muszą się
by od czasu do czasu przynosić mu obiad dzielnie trzymać. Ale nikt nie jest ze skaz chińskiej restauracji. Aby zaspokoić je- ły. Oni też potrzebują wsparcia, pomocy,
go pragnienie, przemierzałem zatłoczo- rozmów, aby mogli dalej trwać i chonym tramwajem niemal połowę miasta. ciażby swoją obecnością wspierać swoWarto jednak było. Gdy potem, karmiąc ich bliskich. To też jest ważne i odpowiego pałeczkami, widziałem, z jak ogromną dzialne zadanie. Później po śmierci, pozorozkoszą zajada się małżami z ryżem staje żal, żałoba, pustka i pytanie: co daprzyrządzonym na ostro lub kurczakiem lej? Jak będzie wyglądało życie bez blisw sosie seczuańskim, zaczynałem rozu- kiej, kochanej osoby.
mieć, że w ostatnich chwilach życia to egHospicja nie tylko pomagają w cierzotyczne jedzenie ma dla niego podobną pieniu i stwarzają jak najlepsze warunki
wartość, jak dla mnie zdrowie albo ko- dla umierających, ale w dalszym etapie
biety; że zadowolenie, którego doświad- starają się pomóc ludziom pogrążonym
cza w tych momentach jak gdyby nobi- w żałobie. Jest to rodzaj bezpośredniej polituje jego dalsze, zanikające istnienie mocy psychologicznej. Hospicja współi że pomimo doznawanego cierpienia oraz pracują także z internetowymi stronami
niedołęstwa, nieustannie pulsuje w nim zawierającymi fora dla osób, które straradość życia… Okazywana mu pomoc ciły kogoś bliskiego, oraz ze stowarzyczyniła ze mnie człowieka mocniejszego szeniami, które udzielają wsparcia w żało24

bie poprzez warsztaty psychologiczne,
grupowe i indywidualne.
Duży wkład w życie hospicjów należy
do duchownych, którzy razem z całym
sztabem lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i rodzin, służą swoim wsparciem,
rozmową i modlitwą. To właśnie modlitwa, jak wcześniej wspomniałam, niejednokrotnie koi ból w cierpieniu, koi też
ból po stracie. Ten ból trwa niekiedy latami i pomoc osób trzecich, postronnych,
jest tym bardziej przydatna, że osoby
w żałobie długo czują się zagubione, nieszczęśliwe, a nie zawsze mogą znaleźć
pomoc i oparcie w swoim otoczeniu. Ten
żal, żałoba, dotyczy różnych emocji, a także dobrych i złych wspomnień. Często
właśnie seniorzy lubią idealizować swoich bliskich zmarłych. Osobiście często
spotykałam się z opowieściami, jakimi
wspaniałymi ludźmi byli mąż, żona, podczas gdy z drugiej strony, dzieci wypowiadają się o zmarłym rodzicu nie zawsze
zbyt pochlebnie. Jeden z takich przypadków mogę przytoczyć z własnej pracy
na oddziale.
Raport z dyżuru pielęgniarki oddziału
neurologicznego.
Kobieta lat osiemdziesiąt, przychodzi
w odwiedziny do męża w terminalnym
już stanie, z zaawansowaną chorobą nowotworową, bez kontaktu z otaczającym
go światem. Drobna starowinka już o godzinie ósmej, energicznym kroczkiem
przychodziła na oddział i do godziny
dwudziestej cały czas przesiadywała przy
swoim ciężko chorym mężu, trzymając
go za rękę, głaszcząc i przemawiając czule. Często czytała mu na głos książkę,
modliła się, lub też opowiadała mu różne
nowinki o rodzinie, przyjaciołach, co nowego w telewizji lub jaka jest pogoda.
Nam, pielęgniarkom często opowiadała,
jaki mąż był cudowny, kochający i jaką
byli szczęśliwą parą. Trochę dziwne było
to, że dzieci przychodziły bardzo rzadko
w odwiedziny, a jeżeli już, to tylko
na chwilę i tylko żeby nie ojca, ale matkę
potrzymać za rękę. Pan Andrzej po miesiącu cierpienia, z którego świadomie nie
zdawał sobie sprawy, zmarł. Jego żona
bardzo to przeżyła, ale pocieszał ją fakt,
że został opatrzony sakramentami świętymi. To, jak twierdziła, dawało jej ulgę
i miała nadzieję, że jemu również. Całej
prawdy dowiedziałyśmy się, gdy załatwiać formalności związane z pogrzebem
przyszedł syn pana Andrzeja. To od niego
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dowiedziałyśmy się, że pan Andrzej całe
życie pił, przepijał całe pieniądze, matka
niejednokrotnie chodziła pobita i z powybijanymi zębami. I wcale nie był taki dobry, jak o nim mówiła matka. To dzięki
niej trwał dom, to ona broniła dzieci
przed pijanym ojcem obrywając często
mocne razy. To mama była ta ostoją ro-

dziny, a oni nie mogli tego zrozumieć,
że mimo wszystko dalej mocno go kochała. Ona idealizowała życie z mężem,
żyła złudzeniami i dzięki temu mogła
to lżej znosić. Całe szczęście, że miała
przy sobie kochające, gotowe do pomocy
dzieci.

Wydawnictwo literackie, Kraków 2004, s.
106-108
Opracowano na podstawie książki M. Gałuszka, K. Szewczyk, Umierać bez lęku,
PWN, Warszawa-Łódź 1996.

M.P.

W. Szczawiński, Myśli przy końcu drogi,

SAMOTNOŚĆ - MNIE TO NIE INTERESUJE

O samotność nie trudno. Trudniej się
jednak z niej wydostać. Ludzi samotnych
traktuję się często z politowaniem
lub w ogóle nie zwraca się na nich uwagi.
Właściwie nie spotkałem się z tym, aby
ktoś zdobył się na trud zadania pytania –
dlaczego jesteś samotny? Nikogo to jakby
nie interesowało. Skoro ktoś jest sam,
to pewnie tego chce, albo sobie na to zasłużył.
Nie znasz nikogo? Coś musi być
z tobą nie tak, ty musisz być niedobry. Nikogo nie interesuje, dlaczego do tego dochodzi. A przecież każdy chce być dobry
i szczęśliwy. Nie ma co się też interesować takimi ludźmi, skoro samemu ma się
swoich kolegów. Takiemu człowiekowi
pomocnej dłoni nie trzeba podawać,
bo wystarczy wypowiedzieć samo usprawiedliwiające się zdanie - ja ci nie pomogę, ale życzę ci szczęścia, baw się dobrze,
ale nie ze mną. I już można sobie w duszy
powiedzieć - jestem w porządku, mam
czyste sumienie, bo nakierowałem
na właściwą drogę. Tyle, że jest to bez
czynu konkretnego, a jedynie wypowiedziane słowo na odczepne. Samotność
to oczekiwanie za własnym szczęściem,
najczęściej za osobą sobie bliską. Oczekiwanie na towarzysza swego życia.
Aby się poczuć potrzebnym i otrzymać
pomocną dłoń w razie potrzeby. Aby móc
się dzielić troskami. To oczekiwanie
za wspólnym spędzaniem czasu, rozmowami i wspólnymi przeżyciami. To brak
doświadczania uśmiechu i radości. Dobrym momentem próby w zapoznaniu się
jest czas, gdy przychodzi chwila, że trzeba coś zrobić, ponad to, co nam zbywa,
że trzeba poświęcić swój czas dla drugiego człowieka. Gdy trzeba się zdobyć
na wysiłek i poświęcenie. A z tym jest
średnio. Wtedy się można dużo o sobie
i o drugim człowieku dowiedzieć. Kto
kim tak naprawdę jest. Nie bez przyczyny
jest znane przysłowie, że przyjaciela się

poznaje w biedzie. Nie sztuka się przyjaźnić, gdy jest łatwo. Bo tak każdy potrafi. Mało kto wie, że ludzie samotni mogą więcej poświęcić dla przyjaźni, niż ludzie bogaci w kolegów i koleżanki. Może
dlatego, że chcą sobie tym pomoc, aby
odmienić swoje życie. Tym drugim
na tym tak nie zależy, gdyż i bez tego czują się szczęśliwi. Niestety te otwarte serce
pierwszych jest wykorzystywane przez egoizm drugiego człowieka. Samotny zbyt
mocno wierzy, że może się ułoży i że jest
szansa, lecz często na próżno. Można
by napisać, że samotność ma jedną zaletę,
bo jest czas, aby wszystko sobie na spokojnie przemyśleć i ma się dużo czasu
dla siebie. Tyle, że te przebywanie sam
na sam, powoduje że trudniej się samotnemu przystosować, gdy się uśmiechnie
do niego szczęście. Nikt nie rozumie w jakiej sytuacji był wcześniej, że potrzebuję
więcej czasu, aby mógł się oswoić z nową
sytuacją. Jakże odmienną niż dotychczas.
A że mierzy się wg siebie i wydaję szybko
pochopną ocenę, to najczęściej jest źle
odbierany i w odrzuceniu musi wrócić
do swego stanu sprzed zapoznania się.
Lecz już z niemiłym doświadczeniem.
Tym trudniej mu później uwierzyć w dobro dnia codziennego, że otrzyma prawdziwie pomocną dłoń.
Jednym z momentów, gdzie się zaczyna samotność, to chwile niezrozumienia, czy też braku chęci zrozumienia
przez innych. Gdy przychodzi świadomość, że się nie ma wsparcia w nikim.
Jest wtedy taka myśl - nie chcecie mnie,
to i ja was nie chcę, dam sobie rade bez
was. To taki mały początek, kiedy się zaczyna być samemu. Samotność ma też
czysto ludzkie minusy, tęsknota za byciem z kimś powoduje silne przeżycia,
stres i utratę zdrowia. Ludzie samotni
z racji tego, że nie rozmawiają dużo
na co dzień, nie ćwiczą wymowy i prawidłowego wysławiania się. Ale w miej25

sce tego może się wyostrzyć u nich inny
zmysł, który to jest używany każdego
dnia. Wyobraźnia i myślenie.
Na podstawie wyglądu zdarza się
określać człowieka, niestety właśnie przez
te zbyt szybkie ocenianie, niektórzy nie
mają szansy na normalne życie. Zbyt szybko są klasyfikowani jako nieciekawi
i nie warci zapoznania się. Tyle, że najczęściej wygląd zewnętrzny nie idzie
w parze z inną zaletą.
Są ludzie, którzy mają duże powodzenie, nie robiąc właściwie nic. Dostając
szczęśliwe chwile od innych, są szczęśliwi i zadowoleni. Widać to w nich
i w ich rysach twarzy. Są jakby na drodze
szczęścia, ale też to nadużywają i wykorzystują. Ale są i tacy, co nie mają szans
na to, a przecież też chcą być szczęśliwi.
Gdyby choć raz ich spotkało coś dobrego
i oni by się czuli dobrze i by było
to po nich widać, że są szczęśliwi. Jeżeli
słyszą tylko wieczne odpychanie, to nigdy
nie wyjdą z tego błędnego koła. Zdarza
się, że ludzie wracają do miejsc, gdzie
im było dobrze, najczęściej do wspomnień z rodzinnego domu. Oczywiście
zaraz można usłyszeć, że to nie jest dobre
i się powinno żyć dniem dzisiejszym,
a nie tym co już było. Tylko mało kto wie,
że jeżeli człowiek samotny nie ma nic
i nie otrzymuje ręki pomocnej, to czymś
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się musi zająć, musi czymś wypełnić pustkę w swym życiu. Więc choć warto też
zadbać o ciepło rodzinnego domu. Aby się
interesować tym, co się w domu dzie-je.
Na swoim przykładzie wiem, że im mniej
elektronicznych zabawek, tym le-piej. Bo
to owszem pomoże, ta elektro-nika
codzienna, ale jakim kosztem.
Ja się cieszę, że w mym rodzinnym
domu był rzadko włączany czarno-biały
telewizor, że okrągły rok bywałem na podwórku. Cieszę się z wyjazdów na wieś
i z otwartej przestrzeni na wsi, przyrody
i lasu pełnego jagód, że miałem możliwość uczestniczenia w prawdziwych zajęciach polowych, o których się dziś nie
mówi lub nawet się to wyśmiewa z obawy
przed konkurencyjnością polskich produktów. Jedno z pięknych wspomnień
to wóz drabiniasty, czekający na wszystkich i w oddali sąsiadka starsza pani, która szła przez zaśnieżone pole, aby się
z nami zabrać. A było dość daleko do kościoła.
W każdym bądź razie cieszę się,
że w dzieciństwie nie miałem komputera
i internetu, a miałem prawdziwe dzieciństwo. Niedawno odwiedziłem kolegę,
ma dwójkę synów, tyle że jeden ciągle gra
na komputerze mając 7 lat, a drugi, 2- letni, nie wie, czym się zająć, bo rodzice
mają nową konsolę do gier i właśnie
ją testują. Powstaje izolacja między dziećmi a rodzicami. Szkoda tylko, że ten kolega nie wie jakie ma szczęście, że ma
własną rodzinę, bo nie każdy przecież
ją ma.
Dzieci zamiast się wspólnie bawić,
spędzają większość czasu przed telewizorem lub komputerem, i to często nawet
zgodnie z zaleceniami programu eduka-

cyjnego.
Niby komputer ma pomagać, a robi
więcej szkody niż pożytku. Ludzie samotni mają duże możliwości, mogą wiele
dać, lecz i sami potrzebują wsparcia drugiego człowieka, niestety mało kto jest
w stanie to zrozumieć i dostrzec.
A oto przykład prosto z życia. Niedawno rozmawiałem z siostrą cioteczną,
to bardzo nieszczęśliwa dziewczyna. Rożnie się jej życie toczyło i dalej toczy. Powiedziała mi, że parę miesięcy wcześniej
postanowiła się zapisać do jednego ze stowarzyszeń skupiających ludzi, tworzących coś dobrego dla społeczeństwa.
Pomyślała, że być może tu znajdzie
to, czego szuka. Poznała kogoś, o kogo to
się właśnie modliła na dalsze swe życie.
A modliła się o właściwą sobie osobę,
aby być z nim szczęśliwa. Jak się dowiedziała i on się o to modlił. Same zdarzenia
poprzedzające to wszystko, były niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Dokładnie
taki o jakiego prosiła w swych modlitwach, taki się chłopak pojawił. Po kilku
spotkaniach narodziło się uczucie. Gdy
to chłopak wyczuł, zakpił z tego, że to nie
może być prawda, żeby w takim krótkim
czasie mogło być już uczucie. Według
niego zakochać się można dopiero,
po co najmniej roku. Zaczął się wzbraniać
i szukał byle pretekstu, by to zakończyć.
Okazało się, że jedno z nich się rozmyśliło i nagle już nie chce tego. Zostało
to odrzucone i zmarnowano prawdziwy
dar od Boga, o który to wspólnie się
wcześniej modlili. Wspólna modlitwa
ich zapoznała, a zostało to zmarnowane
przez kaprys, jednego z nich. W między
czasie odczuła, że jest traktowana jako
obca, a tamci są dla siebie ważniejsi. Gdy

przyszedł czas próby, nie mogła na nikogo liczyć. Bo okazało się, że tamci ludzie
w swym kręgu już znali się od dawna i nie
tolerują nikogo nowego w swym klubie
kolegów i koleżanek. Nie mogła liczyć
na odwiedziny w świąteczne dni, ani
na zabawę sylwestrową, bo usłyszała,
że oni idą na zabawy dla studentów.
Po tym wszystkim tak sobie pomyślałem, że nie dostała szansy, by być
szczęśliwa i że mogła naprawdę jeszcze
dużo zrobić w tym stowarzyszeniu, ale nie
miała wsparcia w nikim. Cokolwiek
by nie zrobiła, zawsze i tak by była jako
ta druga i niezauważona. Po prostu w swej
samotności spóźniła się w tamtym przypadku o całe 5 lat.
Tak właśnie się traktuje samotnych,
niczym zabawki. Ważne, aby zaspokoić
swoje Ja, a gdy trzeba wziąć odpowiedzialność za wywołane uczucie to się
ucieka, niczym wystraszona myszka.
Szkoda, że ludzie nie myślą o skutkach tego postępowania. Bo np. tutaj dziewczyna
dała dużo z siebie, aby choć zapracować
na swoje szczęście. A po takim potraktowaniu okazało się, że ten cały trud nie
był nikomu potrzebny. I jak ma teraz
uwierzyć, że będzie dobrze, że się ułoży.
Skoro nawet i wysiłek nie przynosi owocu.
Ja natomiast jej powiedziałem,
że trzeba się dalej modlić. I uważać komu
się daje to, co ma się w sobie najcenniejszego. A czas miniony ofiarować
w sobie wiadomej intencji.
Autor Anonimowy

KTO NORMALNY, A KTO NIE?

Siostra zakonna w habicie siedzi
w Galerii i odmawia różaniec. W Polsce –
katolickim kraju. Po Galerii chodzą
w większości ochrzczeni.
Ciekawe czy ktoś pochwali Pana Jezusa, powie Szczęść Boże czy po prostu
się uśmiechnie?
Ludzie chodzą jak zahipnotyzowani,
tak jakby byli tylko Galeria i oni.
Zwykli normalni ludzie.
Nagle dosiada się uśmiechnięty mężczyzna i z pasją w oczach wyznaje: Jezus
26

Chrystus!
Jest!
Rozpoznał!
Zwrócił uwagę!
Wyznał wiarę!
Człowiek ten był chory psychicznie,
mówimy o takich nienormalny.
Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę,
gdy przyjdzie?

Znajdzie, wciąż są wśród nas nienormalni.

Jednym z szokujących sformułowań,
w którym Jezus Chrystus zawarł całą oryginalność swojej Ewangelii i chrześcijaństwa, jest ten fragment z Kazania na Górze, który mówi: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja
wam powiadam: Nie opierajcie się złu.
U jednych słowa te wywołają niezrozumienie i sprzeciw, inni wzruszą ramionami nad nim, zignorują je i będą sobie
dalej spokojnie żyć, praktykując chrześcijaństwo nie to Jezusowe - ale jakieś inne,
swoje własne, skrojone na miarę swojej
przeciętności i swojego tzw. zdrowego
rozsądku. Jezus wiedział, że tak będzie,
dlatego dodał do tej zasady swoje objaśnienie w postaci czterech przykładów,
które ją ilustrują:
- Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek,
nadstaw mu i drugi (Mt 5,39).
- Temu, kto chce prawować się z tobą
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz (Mt
5,40).
- Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące.
- Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze
twoje... Jeżeli pożyczek udzielacie tym,
od których spodziewacie się zwrotu, cóż
w tym nadzwyczajnego!? (por. Łk 6, 30.
34).
Można zadać pytanie – czy na podstawie tych słów nie mam prawa się bronić? Mam dać się zastraszać, gdy ktoś
próbuje się nade mną pastwić psychicznie
lub fizycznie, mam pożyczać i nie chcieć
zwrotu pieniędzy? Najchętniej byśmy
o tych słowach Jezusa zapomnieli – bo
musielibyśmy zmienić i przewartościować całe swoje życie i nasze upodobanie
do stawiania na swoim, obrony wszystkich swych praw, musielibyśmy zrezygnować z walki w sądach, wypuścić złodzieja, który zabiera nam nasz dobytek,
czy też pozwolić na to by nas ktoś bił?
Te właśnie i podobne pytania stawiają
nam największy opór w przyjęciu tych
słów Jezusa.
Czy należy je traktować jako rzeczywistość, czy też traktować je tylko jako
metaforę idealnego świata, który nie jesteśmy w stanie stworzyć? Sądzę że i jedno i drugie. Zobaczmy na jaki piękny
gest zdobyłby się ktoś kto pożyczył biednej sąsiadce pieniądze, a widząc, że nie

„OKO ZA OKO…”
ma z czego oddać, anulować jej ten dług
zamiast ją nachodzić i straszyć. Gdy pomagamy komuś starszemu np. w niesieniu
zakupów może warto by zamiast umówionego niesienia ich do domu wnieść je także na piętro? Chodzi o to by zrobić coś
więcej niż się od nas wymaga, czegoś
więcej niż normalny człowiek, czegoś
więcej niż tylko oczekiwanego zachowania. Bo czym różniłby się chrześcijanin
od człowieka niewierzącego, gdyby
po prostu zawsze drugiemu oddał w zamian za cios, robił komuś źle pod wpływem zemsty, domagał się zwrotu pieniędzy z odsetkami, szukał ciągle swoich
praw w sądzie. Czym byśmy się różnili
od innych? No właśnie niczym, a uczniowie Chrystusa nie mają być mściwi i pełni
zemsty.
Zobaczmy jaka byłaby reakcja naszego sąsiada, z którym mamy złe kontakty,
gdyby pewnego razu zamiast srogiej miny
zobaczył nasz uśmiech lub słowa „dzień
dobry”? Czy jego postawa do nas, może
dotychczas pełna zemsty i złośliwości nie
dała mu do myślenia, że może nie jesteśmy aż tak źli i niegodni życzliwości.
Gdy staramy się pokonać ten silny opór
przed tego typu zachowaniami, by zrobić
ten pierwszy krok ku ludziom których nie
lubimy, często mamy wątpliwości, czy
oby nie wyjdziemy na słabeuszy, na ludzi
którzy się poddali, czy oby nie za bardzo
się uniżymy i damy za wygraną wobec
nich. Jednak tak naprawdę wygrana może
być po Twojej stronie – bo taki gest wskazuje na odwagę, odpowiedzialność a przede wszystkim zbija z tropu naszego „przeciwnika” dając szansę na powolne zażegnanie konfliktu.
Człowiek najczęściej spodziewa się
ataku ze strony swoich oponentów, a gdy
zamiast tego dostanie coś zupełnie przeciwnego – po prostu ludzką życzliwość
może być bardzo zdziwiony, ale to tylko
działa na nasze dobro i duchową wygraną,
takiej jakiej oczekuje od nas Jezus. Tym
powodem dla, którego powinniśmy tak
właśnie czynić jest Jezus - „Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie
je” – mówi nasz Pan. Kto się uniży, zaprze samego siebie, wyciągnie rękę
na zgodę do drugiego – ten jest prawdziwie uczniem Chrystusa, którego On
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nie wyrzeknie się przed swoim Ojcem
w niebie. To ten właśnie traci swe życie
dla Jezusa i to ten właśnie je znajdzie
w czasie sądu ostatecznego.
Odkąd przyszedł Jezus nie obowiązuje już zasada Oko za oko, ząb za ząb.
Zamiast tego obowiązuje zasada: zero
zemsty, nie szukania tylko swego i robienie na rzecz bliźniego więcej niż tylko
muszę. Jezus wymaga od nas wysiłku duchowego – bo te postulaty to nic innego
jak walka ze swoimi przekonaniami, pierwotnymi instynktami, które podsycają
chęć odwetu, udowodnienia innym,
że mają czuć się gorsi. Mamy się dzielić
z innymi tym co mamy nie tylko w nadmiarze, ale także wszystkim innym. Jak
dobrze opisują to relacje o biednych ludziach, którzy mimo swej własnej biedy
umieją podzielić się z jeszcze biedniejszymi.
To wszystko wygląda bardzo ładnie
teoretycznie. Gdy postaramy się wprowadzić w życie to co mówi od nas Jezus
pojawią się trudności, opór i zapewne też
sprzeciw – bo przecież nasze potrzeby,
duma, pewność siebie muszą być zawsze
na pierwszymi miejscu. To nasze potrzeby, a nie bieda sąsiada są na pierwszym
miejscu. Tacy niestety jesteśmy – ale tak
jak mówi Jezus trzeba się zaprzeć samego
siebie, wziąć swój krzyż, Jego słowa
do serca i Go naśladować. Tylko tyle i aż
tyle. Tak zyskamy życie od Jezusa – pamiętajmy, że brama do życia wiecznego
jest wąska - jak sam mówi, a dostaną się
przez nią tylko Ci, którzy potraktują Jezusa i miłość do bliźniego na poważnie.
x. Piotr

„OBŁUDA”

Kiedyś napotkałem ciekawe zdanie:
Ludzie wolą iść do kasy „kłamstwo i obłuda”, gdzie jest niesamowicie długa kolejka, niż do kasy „szczerość i prawda”,
gdzie nie ma nikogo.
Chociaż nie lubimy słowa „obłuda”
to jednak chyba bardzo często z nim
sprzyjamy w naszych postawach. Człowiek nie chce być obłudnikiem,
ale w swojej słabości niestety często się
nim staje.
Myślę, że wyjaśniając tą postawę ludzką trzeba zacząć od wyjaśnienia samego słowa: „Obłuda”. Zapewne nie jeden
raz się z nim zetknęliśmy. Według Wielkiego Słowinka Języka Polskiego to postawa kogoś, kto ukrywa swoje prawdziwe
myśli i uczucia, aby zaprezentować się
w lepszym świetle. Etyka zaś ogólnie
określa obłudę jako wadą etyczną związaną z fałszywym, nieszczerym, dwulicowym postępowaniem, podejmowanym

jedynie ze względu na jakiś cel. W momencie kiedy słyszę takie definicje to faktycznie przekonuję się, że nie brakuje
takich postaw w dzisiejszym świecie. Bowiem każdy dąży bez względu na wszystko do osiągnięcia wymarzonej kariery
zawodowej, do bycia szczęśliwym, i bogatym. Wielu ludzi za narzędzie do osiągnięcia tych celów wybiera obłudę. Oczywiście naturalnym pragnieniem człowieka
jest być szczęśliwym. Ale etyka mówi,
że szczęście osiągnąć można tylko w sposób uczciwy i szczery. Wychodzi więc
na to, że obłuda jest narzędziem, które pozbawia człowieka prawdziwego szczęścia.
Myślę też, że wyjaśniając postawę
obłudy warto odnieść się do swojego doświadczenia, kiedy stajemy się ofiarą
obłudnika. W kontakcie z tą osobą faktycznie widzimy, że obłuda to nic innego
jak dwulicowość, hipokryzja czy zakłamanie. Można też nazwać to nieszczerością

w osiągnięciu wymarzonego celu za wszelką cenę. Osoba obłudna umie obracać się
jak chorągiewka na wietrze względów
ludzkich.
W związku z powyższym niestety
trzeba stwierdzić, że ludzie XXI wieku nie
pozbyli się obłudy. Obłuda stała się chorobą zatruwającą wszelkie międzyludzkie
relacje. Postawę tą można spotkać w rodzinie, pracy, szkole, polityce, społeczeństwie, Kościele a nawet wśród przyjaciół.
Bardzo bolesnym doświadczeniem jest
przekonanie się, że osoba nam bliska,
której ufaliśmy okazuje się obłudnikiem.
Obłuda więc destabilizuje miłość, przyjaźń i poszanowanie oraz burzy resztki
zaufania.
Czyniąc pewne podsumowanie, z przekonaniem stwierdzam, że obłuda jest
grzechem, ponieważ wiąże się z zakłamaniem drugiego człowieka. Ludzie zachowują się tak, ponieważ chcą, żeby każdy odbierał ich w dobrym świetle. Tymczasem Jezus uczy, iż trzeba zawsze pokazywać się takim jakim się jest, szczerze, uczciwie i wprost, bo na tym wychodzi się najlepiej, a już na pewno w oczach Boga, naszych bliskich i przyjaciół. Bardzo trafnie piętnuje obłudę św.
Augustyn, który mawiał: „Udawana cnota
nie jest wcale cnotą, udawana prawość nie
jest wcale prawością, lecz podwójnym
występkiem: niegodziwością i udawaniem”. Wracając do zdania, którym rozpocząłem swoją odpowiedź, przekonuję się,
że warto stanąć przy kasie „szczerość
i prawda”. Świat byłby piękniejszy gdyby
właśnie przy tej kasie tworzyły się długie
kolejki.
Marek M.

GDY PRZYCHODZĄ DUSZE” TAJEMNICA ŚWIĘTYCH
OBCOWANIA – Henryk Bejda i Małgorzata Pabis

My, żyjący na ziemi, powinniśmy pomagać zmarłym, dla których czas tutaj się
skończył. Możemy ich wspierać modlitwą, ofiarami i w ten sposób wypraszać
dla nich wieczne zbawienie. Dusze czyśćcowe natomiast, mimo iż same nie mogą
już sobie pomóc, mogą pomagać nam,

na przykład przestrzegając nas przed
złem, przed popełnieniem jakiegoś błędu.
Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko
może im pomóc, ale także sprawia, że ich
wstawiennictwo za nami staje się skuteczne.
W naszym życiu, w zmaganiu się z co28

dziennymi problemami, nie jesteśmy sami. Pan Bóg daje nam pomocników
w osobach świętych i błogosławionych.
Wierzymy, że czuwają nad nami i pomagają nam także zmarli z naszych rodzin,
„cisi święci”.
Objawienia dusz ludzi zmarłych mo>>

gą dokonywać się na różne sposoby –
we śnie, na jawie, poprzez działanie
na wyobraźnię, a nawet zmysły. Zmarli
ukazują się żywym w przeróżnej materialnej postaci. Ukazują się one, jako osoby, którymi byli za życia, na przykład
w typowym dla siebie ubiorze, lub też
jako zniekształcone istoty, uosabiające
symbole grzechów lub odbywanych kar.
Zdarza się, że objawieniom dusz towarzyszą różne zjawiska fizyczne, a zmarli
mogą dawać nam dodatkowe znaki swojej obecności, takie jak podmuch wiatru,
skrzypienie, stukot czy widok otwieranych drzwi, tajemnicze szepty i jęki, odgłosy kroków. Można również zauważyć
niespokojne zachowanie domowych zwierząt, dziwne światła itp.
Dusze mogą pozostawiać także inne
namacalne znaki swojej obecności,
na przykład bolesne ślady lub rany na ciele człowieka (np. kropla potu …).
wym tylko i wyłącznie za Bożym przyzDusze czyśćcowe objawiają się ży- woleniem. Pojawiają się one, by prosić

nas o pomoc w odbyciu ich czyśćcowej
pokuty, o odprawienie praktyk religijnych, które doprowadzą do skrócenia
czyśćcowych męczarni. Zdarza się,
że są to prośby konkretne, na przykład
odprawienie w ich intencji trzech Mszy
Świętych czy odmawianie przez miesiąc
modlitwy różańcowej, przyjęcie na siebie
ich cierpienia, by zmazać swoje grzechy.
Zdarza się, że dusze czyśćcowe przychodzą, by podziękować za okazane wsparcie, a także, by pomóc żywym, którzy się
za nich modlą lub w ich intencji ofiarowują Mszę Świętą lub inne dary.
Książka pozwala zrozumieć głębszy
sens słów modlitwy: „Wierzę w świętych
obcowanie (…) żywot wieczny. Amen”.
Polecam, warta przeczytania.
x. T.K.

„PANIE, GDY TONĘ TY OCAL MNIE!”

„Patrzę na siebie w lustro i jedyne
co chcę zrobić to… je rozbić. Czuję tak
wielką nienawiść do swojego ciała,
do twarzy i nie potrafię tego zmienić. Nie
wiem jak. Potrzebuję pomocy, ale nie
chcę o nią prosić, boję się odrzucenia
i wyśmiania. Rodzice bardzo się martwią
i rozkładają ręce z niemocy. Od roku
z tym walczę, ale z dnia na dzień czuję się
coraz gorzej. Sprawiam im ból i czuję się
kulą u nogi. Chciałabym to zmienić. Tylko pytanie – jak? Gdzie szukać tej upragnionej pomocy, wsparcia? Mam przyjaciółkę, mówiłam jej o tym wiele razy,
ale jedyne co usłyszałam to „ogarnij się”.
Pewnego wieczoru pomyślałam o jedynym miejscu, gdzie mogę to wsparcie
otrzymać. Jeśli nie człowiek, bo strach mi
na to nie pozwala zwrócę się do innego
źródła – Boga. Jako mała dziewczynka
mama często prowadzała mnie za rączkę
do kościoła i mówiła o tym, że Pan Jezus
bardzo kocha każdego człowieka. Tego
małego i dużego. Mam 16 lat, do kościoła
chodzę jedynie w niedzielę, żeby mieć
„zaliczone”, bo mama każe, bo wypada.
Nigdy nie zastanawiałam się nad tym
po co i dlaczego tam jestem. Nie ciągnęło
mnie tak bardzo do tego miejsca, ale pomyślałam: „Czemu nie? Może to jest mi
w stanie pomóc, w końcu wiele osób od-

najduje tam wyjście z sytuacji”. Jest miesiąc grudzień, zaczął się czas adwentu
i rorat. Zdecydowałam się na przyjście
do domu Chrystusa i wychodząc z domu
rzuciłam mamie tylko krótkie: „Idę na roraty”. Widząc jej uśmiech i pewnego rodzaju ulgę poczułam ciepło na sercu. Tak
dawno się nie uśmiechała… Będąc na nabożeństwie usłyszałam głos w sercu, który mówił:
„Zagubioną odszukam,
zabłąkaną sprowadzę z powrotem,
skaleczoną opatrzę,
chorą umocnię”.

Te słowa wlały w moje serce tak wielką nadzieję, że nie byłam w stanie powstrzymać łez wzruszenia. To było to.
W tamtym momencie moje serce zaczęło
się powoli sklejać i na nowo zaufałam Panu. Coraz częściej przybywałam do świątyni i na każdej Mszy Świętej, na każdym
nabożeństwie słyszałam coraz to nowe
słowa, które z każdym dniem leczyły moje serce i przestawałam czuć tę nienawiść
do siebie.
„W dzień Bożego Narodzenia czułam,
że tak jak Chrystus się narodził narodziłam się i ja. Na nowo.”
29

Historia anonimowa.
opr. Nikola Rolewicz,
Weronika Wajchamer,
Anna Wajchamer

ADOPCJA

„ Miłość, która rodzi jest przede wszystkim darem z siebie. Istnieje „ rodzenie”,
które urzeczywistnia się przez przyjęcie
dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się
mu. Więź jaka dzięki temu powstaje, jest
tak głęboka i trwała, że w niczym nie
ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie
biologicznym.”
Jan Paweł II

Co czwarte małżeństwo w Polsce boryka się z problemem niepłodności.
Medycznie da się uzasadnić tylko pewien
procent przypadków, a to oznacza, że wiele par nigdy nie uzyska odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nam się nie udało?
Doświadczanie niepłodności wywołuje
kryzysy emocjonalne, traktowane jest jako cios, wiąże się z poczuciem wstydu,
winy, izolacji, zawodu, poczucia straty.
Bezdzietne małżeństwa często zaczynają
kwestionować własną wartość. Zastanawiają się nad sobą, nad swoim postępowaniem, nad motywami podejmowanych
decyzji. Analizują swoją relacje z małżonkiem, z Bogiem. Drążą: Może nie jestem
wart tego by mieć dziecko? Może zrobiłem
coś złego i Bóg ukarał nas niepłodnością?

Coraz bardziej zamykają się w sobie. Czasem wierzą w to, że nie są warci posiadania dzieci, że ich miłość jest zbyt mała,
że są skazani na bezdzietność. Zamykanie
się w sobie, nieustanne samooskarżanie
działa niszcząco. Małżeństwo przez lata
żyjące w przeświadczeniu, że nie może
mieć dzieci, bo nie jest tego warte, zaczyna być bezdzietne naprawdę – nie może począć dziecka. Sfera psychiki ma
ogromny wpływ. Jeżeli zostanie zdiagnozowana jakaś przyczyna medyczna, poja-

wia się nadzieja na wyleczenie. Jeśli przyczyn medycznych nie ustalono, wtedy poczucie porażki i niespełnienia będzie coraz bardziej zamykać na możliwość posiadania dzieci.
Pracownicy ośrodków adopcyjnych
bardzo często opisują zgłaszające się
do nich małżeństwa jako pary idealne nie
mające żadnych problemów poza jednym.
Tym problemem jest właśnie bezdzietność, wokół niej kreci się całe ich życie.
Weszli w pewien psychologiczny schemat, przestali interesować się sobą nawzajem, swoimi potrzebami, ich więź małżeńska jest czasem nie do określenia. Łączy ich wspólny cel – mieć dziecko. Ból
niepłodności zmienia ich sposób myślenia
i koncentruje wyłącznie na rozwiązaniu
tego problemu. Poczęcie dziecka przestaje
w tym momencie przestaje być celem
samym w sobie, a staje się środkiem
uśmierzającym ból.
Zdarza się że adopcja odblokuje
małżonków i dziecko poczyna się naprawdę. Dzięki uzdrowieniu duchowemu
może nastąpić uzdrowienie mechanizmu
płodności i biologiczne poczęcie. Czasami dzieje się to już na etapie przygotowania kandydatów na rodziców adopcyj-
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nych. Dlatego bardzo ważna jest prowadzona w ośrodkach adopcyjnych praca
nad motywacją małżeństw. Dziecko nie
ma być wypełnieniem pustki, ale ma być
chciane dla niego samego.
Bezdzietne małżeństwa muszą się
zmierzyć nie tylko z bólem niepłodności.
Tak naprawdę bolesne bywają nawet
spotkania ze znajomymi, którzy już mają
swoje pociechy. Ból wywołuje jest nie
tylko widok dziecka – którego sami nie
mogą mieć, ale też brak delikatności
otoczenia, naciski, pytania przy każdej
okazji i spotkaniach rodzinnych. Dość
często można usłyszeć: A wy kiedy będziecie mieć dzieci? Może to już najwyższy
czas? Jak długo będziecie jeszcze czekać?

Takie i inne słowa potrafią być naprawdę
raniące. Czasami lepiej po prostu powiedzieć znajomym, rodzinie: Chcemy mieć
dzieci, ale na razie nam się to nie udaje,
prosimy nie pytajcie nas o to więcej.

To zdejmie pewien ciężar tajemnicy,
uwolni od domysłów i niezręcznych pytań.
Naturalnym środowiskiem do rodzenia i wychowania dzieci jest małżeństwo,
które przez to staje się wspólnotą rodzinną. Dążenie do posiadania potomstwa jest
też z pewnością najbardziej naturalnym
pragnieniem małżonków zmierzających
do swojego spełnienia poprzez rodzicielstwo. Co więcej każda para wstępująca
w związek małżeński nie może wykluczyć
potomstwa w małżeństwie. Dziecka nie
można jednak traktować jako przedmiotowej własności, którą małżonkowie nabywają. Poczęcie dziecka bowiem zawsze
jest cudem.
Małżonkowie w tym silnym pragnieniu posiadania dziecka często zapominają,
że dawcą życia jest Bóg i wobec każdego
człowieka ma swój indywidualny plan.
Może Jego wolą jest aby ci konkretni bezdzietni małżonkowie zdecydowali się
na inne formy służby życiu poprzez: niesienie pomocy rodzinom ubogim czy
dzieciom opuszczonym, chorym, podejmowanie różnych form pracy wychowawczej czy rodzicielstwo adopcyjne. Aby
to zrozumieć bezdzietni małżonkowie
muszą zaufać Bogu i poddać się Jego
woli.
Rodzicielstwo adopcyjne nie jest metodą leczenia niepłodności, nie jest metodą na zaleczenie rany jej wyniku pow>>

stałej. Ale jest szansą na spełnienie w macierzyństwie i ojcostwie. Adopcja to „urodzenie” dziecka w sposób duchowy. Adoptowane dziecko jeśli wejdzie w środowisko ludzi kochających, którzy stworzą
mu normalny dom ma szanse rozwinąć
w pełni swoje człowieczeństwo. To jest
wielkie dobro dla dziecka, ale i dla tych
rodziców, którzy potrafią urodzić duchowo, pokochać je i godnie wychować.
Wtedy ci rodzice stają się prawdziwymi
rodzicami, prawdziwym ojcem i matką.
Ich potrzeba rodzicielstwa zostaje zaspokojona. Wciąż jest wiele dzieci, które

pragną miłości, wsparcia i opieki, jaką
zapewnia rodzina.
Przytaczając przykłady z życia: Siedmioletnia dziewczynka mówi ze łzami
do swojej mamy adopcyjnej: Mamusiu,
tak długo na ciebie czekałam i wreszcie
przyszłaś. Dlaczego cię tak długo nie
było? Czy też kilkumiesięczne niemowlę,

dać szczęście osieroconym dzieciom. One
czekają na miłość. Może czekają na właśnie na Ciebie? To do Ciebie należy decyzja, to Ty musisz wykonać pierwszy
krok.
Bożena Pikul
dyrektor Tarnowskiego Oddziału
Ośrodka Adopcyjnego TPD

wzięte na ręce przez przyszłych rodziców
adopcyjnych, uśmiecha się pełną buzią,
jakby wiedziało, że ci ludzie zapewnią mu
prawdziwą miłość. Takich historii jest
wiele. Wszystkie dowodzą, że warto ponieść trudy "adopcyjnego rodzenia", aby

POEZJA
Chwała Bogu

Chwała Bogu, chwała na wieki
Przez całe życie szukamy Jego opieki
Gdy do Jego serca się przytulimy
To na pewno w życiu nie zabłądzimy.
Miłosierny Ojcze myślisz o nas stale
A my zachowujemy się trochę zuchwale
Kombinujemy ciągle, byle wygodnie żyć
A Pan Bóg prosi tylko by dobrym być.
Czemu gonimy wiecznie gdzieś stale
A wszystko idzie nam niedbale
Przecież Bóg dał nam rozum i ręce
Abyśmy pomagali innym ludziom w podzięce.
Z Twoją pomocą wszystko wychodzi
Czasem trochę trudniej ale nie szkodzi
Mądrość życiową nabywamy z wiekiem
Ale czy człowiek stara się być człowiekiem?
Panie Boże pomóż zrozumieć
Bo dużo rzeczy trzeba chcieć i umieć
My zalewamy ten świat potokiem złości
Boże Ojcze Ty masz dla nas dużo cierpliwości.
Kocham Cię Panie dnia każdego
Bo nas przyciąga ciepło serca Twego
Przyciąga rozum, przyciąga duszę
O Tobie myśleć bez przerwy muszę.
Miłość do Ciebie nas ubogaca
I ze złej drogi zawsze zawraca
Na Twoje miłosierdzie bardzo liczymy
Bez Twej rady i pomocy sobie nie poradzimy.
Modlitwa to są otwarte drzwi
Przez które Bóg przychodzi by pomóc mi
Nasza wiara duży szacunek budzi

Gdy w swych szeregach ma dobrych ludzi.
Pisanie o Bogu to temat rzeka
A on biedaczek czeka i czeka
Czeka na mnie, czeka na Ciebie
Co zrobimy by dotrzeć do Niego w niebie?
Zakochujemy się w Tobie cały czas
Ty pilnujesz by dobro nie uciekało z nas
Złość i złe myśli nie pomogą Ci
Trzeba kiedyś zapukać do Boga drzwi.

My z Jezusem

Pan Jezus daje nam serce całe
Więc kocha Go grono niemałe
Kochają starsi, kochają dzieci
A świat jak gna, to niech sobie leci.
Tylko ludzkie mrzonki gonić trzeba
A Pan Jezus jest przy nas pod postacią chleba
Jak nie kochać Cię Panie Jezu mam
Przecież Ty grzechy odpuszczasz nam.
Panie Jezu cierpiałeś okrutnie
A teraz patrzysz na nas smutnie
Rozumu i serca ani za grosz
Tylko wygoda i pełniutki trzos.
Mamy do Ciebie listę życzeń i same zażalenia
A w naszej psychice nic się nie zmienia
A wystarczy Jezu że do Ciebie westchniemy
To zaraz dużo optymizmu mieć będziemy.

Bo życie tak szybko nam ucieka
Żeby nie było w życiu lodowato
Nie pozwól Panie Jezu na to.
Obojętność, znieczulica, brak szacunku
Nie psujmy naszej wiary wizerunku
Nasza wiara ma być w sercu człowieka
Pan Jezus tego od nas wymaga i na to czeka.
Podpowiada wyjście, pokazuje rozwiązanie
Abyśmy dobrze wykonali nasze ziemskie zadanie
Odwraca pokus ludzkich lawinę
Gdy człowiek pragnie zmazać swą winę.
Pan Jezus jest dobry i nam przebacza
Ale czy wiemy co to oznacza
Chyba musimy dać miłość w podzięce
Uklęknijmy chociaż i złóżmy do modlitwy swe
ręce.

Święta

Idą święta są już święta
Cieszą się chłopaki cieszą się dziewczęta
Świat pięknieje i ciągle się zmienia
A my co roku oczekujemy tego wydarzenia.
Gwiazdka zabłysła na wysokim niebie
Co to oznacza człowieku dla Ciebie
Że się narodził nasz Pan Zbawiciel
Który świat ukochał ponad swoje życie.

Zobaczymy rzeczy, których nie dostrzegamy
I problemy innych, których my nie mamy
Bo nie trzeba widzieć żeby móc zobaczyć
Trzeba sercem na innych ludzi patrzyć.

Kto czuje niepokój w sercu swoim
Niech do konfesjonału wyruszy
Bo to taka maleńka stajenka w której,
Rodzi się Pan Jezus i spokój w naszej duszy.

Najważniejsze jest serce człowieka

Kiedy dusze mamy już wysprzątane
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Przychodzi Pan Jezus jak cichy Baranek
Cieszy się ogromnie z tej naszej przemiany
I widzi jak bardzo jest przez nas kochany.
Cieszmy się cieszmy z narodzenia Pana
Przed naszym Bogiem zginajmy kolana
Pastuszkowie pierwsi dziecię zobaczyli
I ogromnej swej radości nie kryli.

Staramy się na święta w trudzie i mozole
Lecz dzieciątka nie ma na uginającym się
stole
Na szczęście są ludzie zapatrzeni w Ciebie
Przy Twoim żłóbeczku czują się jak w niebie.
Mateńko dziękujemy Ci że urodziłaś nam
P. Jezusa.

To radosne święto pełne uwielbienia
Nie tylko od ludzi od wszystkiego stworzenia
Z tej radości wielkiej że Jezusa mamy
Całym swoim sercem kolędy śpiewamy.

WBogu nadzieja

Boże Narodzenie to wiara miłość i nastrój
A nie zgiełk i być może bajkowy wystrój
Tęsknimy za ciszą spokojem i kolędami
I za tymi co nie ma ich z nami.

Co wart jest człowiek, gdy Boga w nim nie ma
Smuci się Bóg, smuci też cała ziemia
Czy Pan Bóg jest szczęśliwy w niebie?
A jaki jest gdy patrzy na mnie i na Ciebie.

Panie Jezu kochany nie dopuścisz by
Ten świat dzisiejszy był tak okrutny i zły
By zło zdeptało naszej wiary moc
Może świat obroni Betlejemska Noc.

Czy ludzie kochają, czy Boga rozumieją
Zawsze trzeba wierzyć, że Bóg jest naszą
nadzieją
Panie my ufamy, ale czy to jest nie za mało
Podpowiedzi Twojej by się przydało.

My zamiast cieszyć się Bożą Dzieciną
To wsiadamy do pendolino
I gnamy na oślep nie wiadomo poco
A można się zachwycić Betlejemską nocą.

W Bogu nadzieja, pomoc dla świata
Czy to widzimy tylko na stare lata?
Bóg nam pomaga, miłosierdzie ma ogromne
By się odwdzięczyć, czy ja tego nie zapomnę.

Bóg nam dał wolną wolę i błogosławieństwo
A my nie widzimy że grzech to przekleństwo
Postaramy się Panie kochać Cię i czcić

Chcemy z miłością i sensem dla Ciebie żyć.
Chcemy Cię prosić, chcemy Cię błagać
Bo Ty lubisz ludziom bardzo pomagać
Bardzo Cię cieszy nasze innym też pomaganie
Ale to Twój przykład zachęca nas Panie.
Przez życie z Bogiem w sercu idzie się lżej
Kochany człowieku przekonać się chciej
Wśród naszych pokręconych życiowych dróg
Najlepszym przyjacielem jest nasz Bóg.
Pomóż Panie by ludzie się lubili
I w każdym człowieku kochać Boga chcieli
Uśmiechnąć się do bliźnich, powiedzieć ciepłe
słowo
To od razu bliźni czuje się bombowo.
Jesteśmy przemądrzali, więc po co nam Bóg
On przecież nas chroni od bardzo złych dróg
Ty nas nie skrzywdzisz pod żadnym pozorem
Jesteś i będziesz dla nas wzorem.
Dopomóż nam Panie wytrzymać co trzeba
Bo to z naszym krzyżem dostaniemy się do nieba
Panie nasz Panie przy Twym sercu trwamy
Ogromny szacunek dla Ciebie mamy.
H.Sz.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

POKOLORUJ
OBRAZEK
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Kolęda 201 7/201 8
27. grudnia – środa – od godz. 9.00

4.ul. Do Prochowni 12 i 12 B
5.ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a

1.ul. Marusarz 4 - 33 i ul. Potok
2.ul. Marusarz 34 - 70 i ul. Spadowa i Bystra
30 grudnia - sobota - od godz. 9.00
3.ul. Marusarz 72 - 98
4.ul. Marusarz 99 do końca, ul. Hanausek
1.Oś. Niepodległości 4 (1- 60) – 1 kapłan
5.ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara 2.ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy
jedn./
od godz. 16.00
3.ul. Lwowska Nr: 41, 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 10,
11, 19; ul. Warzywna: 12, 14 /kamienice/
1. ul. Promienna 14 (1-25)
4.ul. Środkowa - (od końca)
2. ul. Promienna 14 (26-50)
5.ul. Pracy 13-17
3. ul. Promienna 16 (1-25)
6.ul. Lwowska 225, Karpacka, Alpejska, Pienińska
4. ul. Promienna 16 (26-50)
5. ul. Promienna 16 (51-75)
2 stycznia - wtorek - od godz. 16.00
28. grudnia – czwartek - od godz. 9.00

1. ul. Burtnicza 6 (1- 35)
2. ul. Burtnicza 6 (36- 70)
3. ul. Burtnicza 6 (71- 95)
4. ul. Burtnicza 6 (96- 115)
5. ul. Burtnicza 4 (1 – 35)
6. ul. Tatrzańska i Bieszczadzka

1. ul. Orkana 11 - 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44 - 90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego,
Gromadzka i ul. Wolańska (45,49,49a i 49b)
3. ul. Orkana 92 - 130A, ul. Źródlana.
4. ul. Orkana 132 - do końca
5. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej, M.
Dąbrowskiej, Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str. południowa)

3 stycznia - środa - od godz. 16.00

1. ul. Burtnicza 4 (36 - 75)
2. ul. Burtnicza 4 (76 - 100)
29. grudnia – piątek – godz. 9.00
3. ul. Burtnicza 4 (101 - 125)
4. ul. Skowronków 4 (1-44)
1.ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała, 5. ul. Skowronków 4 (45-88a)
Kowalska /domy jedn./
6. ul. Gorczańska i Pirenejska
2.ul. Graniczna (od początku)
3.ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska, Matuszewskie- 4 stycznia - czwartek - od godz. 16.00
go 2
4.ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
1. ul. Skowronków 11 (1-40)
5.ul. Odległa, Promienna, Zaułek, Słowików, Słoneczna
2. ul. Skowronków 11 (41-80)
/domy jedn. na tych ulicach/
3. ul. Skowronków 11 (81 – 115)
6.od godz. 16.00 – ul. Podhalańska
4. ul. Skowronków 6 (1-44)
5. ul. Sudecka i Apenińska
Od godz. 16.00
5 stycznia - piątek - od godz. 16.00
1.ul. Lwowska 42 – 1 kapłan
2.ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9
1.ul. Skowronków 6 (45-88a)
3.ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./
2.ul. Spadzista 7 (1-33)
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3.ul. Spadzista 7 (34-66a)

2. ul. Do Prochowni 2 (36-72)
3. ul. Do Prochowni 2 (73-109)
4. Oś. Niepodległości 3 (1-30)
5. Oś. Niepodległości 3 (31-60)

7 styczeń - niedziela - od godz. 14.00
1. ul. Lwowska 100 (1-50)
2. ul. Lwowska 100 (51-100)
3. ul. Lwowska 100 (101-150)
4. ul. Promienna 15 (1-50)
5. od godz. 15.00 - ul. Spadzista 4 (1-33)
6. od godz. 14.00 – ul. Świętokrzyska
7. od 16.00 – bloki przyszpitalne

13 stycznia - sobota - od godz. 9.00
1. ul. Lwowska 59 (1 – 33a)
2. ul. Lwowska 59 (34 – 66a)
3. ul. Lwowska 59 (67 – 88a)
4. ul. Lwowska 59 (89 - 121)
5. ul. Lwowska 59 (122 - 154a)

8 stycznia - poniedziałek - od godz. 16.00

Od godz. 14.00

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

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

9 stycznia - wtorek - od godz. 16.00

14 stycznia - niedziela - od godz. 14.00

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

1. ul. Lwowska 59 (155 - 187)
2. ul. Lwowska 59 (188 - 220a)
3. ul. Lwowska 59 (221 - 253a)
4. ul. Lwowska 59 (254 - 286a)

10 stycznia - środa - od godz. 16.00

15 stycznia - poniedziałek - od godz. 16.00

1. ul. Skowronków 7 (1-30)
2. ul. Skowronków 7 (31-60)
3. ul. Skowronków 7 (61-90)
4. ul. Skowronków 7 (91-120)
5. ul. Skowronków 7 (121-150)

1. Oś. Niepodległości 6 (1-30)
2. Oś. Niepodległości 6 (31-60)
3. Oś. Niepodległości 6 (61-90)
4. Oś. Niepodległości 6 (91-120)
5. Oś. Niepodległości 6 (121-150)

11 stycznia - czwartek - od godz. 16.00

16 stycznia - wtorek - od godz. 16.00

1. ul. Skowronków 9 (1-30)
2. ul. Skowronków 9 (31-60)
3. ul. Skowronków 9 (61-90)
4. ul. Skowronków 9 (91-120)
5. ul. Skowronków 9 (121-150)

1. Oś. Niepodległości 5 (1-30)
2. Oś. Niepodległości 5 (31-60)
3. Oś. Niepodległości 5 (61-90)
4. Oś. Niepodległości 5 (91-120)
5. Oś. Niepodległości 5 (121-150)

12 stycznia - piątek - od godz. 16.00

17 stycznia - środa - od godz. 16.00

1. ul. Do Prochowni 2 (1-35)

1.ul. Boczna 1 (1-30)
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2.ul. Boczna 1 (31-60)
3.ul. Boczna 1 (61-90)
4.ul. Boczna 1 (91-120)
5.ul. Boczna 1 (121-150)

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

18 stycznia - czwartek - od godz. 16.00

23 stycznia - wtorek - od godz. 16.00

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

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

19 stycznia - piątek - od godz. 16.00

24 stycznia - środa - od godz. 16.00

1. ul. Leśna 16a (1-35)
2. ul. Leśna 16a (36-72)
3. ul. Leśna 16a (73-109)
4. ul. Odległa 14 (1-35)
5. ul. Odległa 14 (36-75)

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

20 stycznia - sobota - od godz. 9.00

25 stycznia - czwartek - od godz. 16.00

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

1.ul. Lwowska 65 (36- 70)
2.ul. Lwowska 65 (71- 105)
3.ul. Lwowska 67 (1-35)
4.ul. Lwowska 67 (36-70)
5.ul. Lwowska 67 (71-105)

od godz. 14.00

26 stycznia - piątek - od godz. 16.00

1. ul. Do Prochowni 16 (1-50)
2. ul. Do Prochowni 18 (1-45)
3. Oś. Niepodległości 2 (1-50)
4. Oś. Niepodległości 2 (51-100)
5. Oś. Niepodległości 2 (101-150)

1. ul. Spadzista 6 (1-33)
2. ul. Spadzista 6 (34-66a)
3. Zgłoszenia
Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin
uda się w piątek 26 stycznia od godz. 16.00.

21 stycznia - niedziela - od godz. 14.00
1.ul. Długa 24 (1-50)
2.ul. Długa 24 (51-100)
3.ul. Długa 24 (101-150)
4.ul. Długa 24 (151-200)
22 stycznia – poniedziałek – godz. 16.00
1. ul. Lwowska 121 (1-40)
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KRONIKA PARAFIALNA
Październik 2017r. - Grudzień 2017 r.
POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

Anna Stawarz
Szymon Dziedzic
Kajetan Kazienko
Lidia Mucha
Antoni Nowak
Natalia Szpala
Hanna Rzeszutko
Pola Kassatti
Maja Beściak
Wiktor Golec

+ Stanisława Czochara
+ Bogdan Majcher
+ Czesław Omylski
+ Anna Lipińska
+ Eugenia Mosio
+ Henryk Kubacki
+ Krystyna Kawa
+ Bogumiła Sipiora
+ Dawid Budzik
+ Edward Więcek
+ Marek Wałaszek
+ Paulina Dziedzic
+ Janina Tyboń
+ Tadeusz Babiarz
+ Czesława Bil
+ Małgorzata Duda
+ Lucjan Janowski
+ Stanisław Sierak
+ Krystyna Bilińska
+ Zenon Mizerek
+ Eustachy Gąsiorek
+ Adam Wardzała
+ Helena Pawlik
+ Andrzej Zaprzałka,
+ Maria Piska
+ JózefWójcik
+ Roman Messner
+ Maria Gąsior
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KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 6212112
www.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 8.00 do 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, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
Rachunek rozliczeniowy parafii - wpłaty na ogrzewanie kościoła
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer,
Nikola Rolewicz, Gabrysia Walaszek, Agata Filipowicz,
Katarzyna Woźniczka, Ks. Piotr Skraba;
Skład: Renata Luszowiecka
E-mail: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty
otrzymanych materiałów.
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