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MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Listopadowe dni to czas pamięci o tych, co juŜ odeszli, których nie ma wśród
nas. Jest to czas niezwykle refleksyjny. Odwiedzamy w te dni groby naszych bliskich,
zapalamy znicze, składamy wieńce i kwiaty. W ten sposób pokazujemy, Ŝe o nich
pamiętamy, myślimy i nadal mamy ich w naszych sercach. Jednak oprócz fizycznego
aspektu bardzo waŜna jest strona duchowa, która przejawia się w modlitwie za zmarłych. Jest ona bowiem podstawą Ŝycia religijnego, kontaktem z samym Bogiem. Nasze
modlitwy mogą pomóc zmarłym w oczyszczeniu z grzechów, a takŜe przyspieszyć
czas ich ostatecznego zbawienia. Są one formą wsparcia za zmarłych. Wierzymy,
Ŝe zmarli są nadal członkami naszej ludzkiej i kościelnej wspólnoty. Dzięki Panu Jezusowi śmierć nie jest dla nas przepaścią, która oddzielała Ŝywych od umarłych.
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Szczególną wartość dla zmarłych ma Msza Święta. Dlaczego? PoniewaŜ podczas wszystkich odmawianych przez nas modlitw zwracamy się do Boga, podczas
Mszy Świętej sam Jezus Chrystus modli się do swojego Ojca. Praktycznym wymiarem
tego apostolstwa jest zamawianie Mszy Świętej za zmarłych. Czy zamiast kupować
drogie wieńce czy znicze na groby, nie lepiej byłoby zamówić Mszę w intencji zmarłego? Rzeczy przyziemne dla zmarłego nie mają juŜ Ŝadnego znaczenia.
Bardzo waŜne znaczenie mają równieŜ odpusty, które moŜemy ofiarować
za zmarłe osoby. Podczas Sakramentu Pojednania otrzymujemy bowiem odpuszczenie
win, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej uzyskujemy właśnie dzięki odpustowi. Wierny moŜe uzyskać go tylko za siebie lub ofiarować za zmarłego, ale za nikogo z Ŝyjących, poniewaŜ kaŜdy człowiek sam jest
w stanie przemienić się wewnętrznie i spełnić warunki konieczne do otrzymania odpustu. Odpust moŜe być cząstkowy lub zupełny, w zaleŜności od tego, czy uwalnia
od kary doczesnej w całości, czy w części. Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe dawniej odpusty określane były konkretnym czasem, ilością dni lub lat. Ten rodzaj odpustów zniósł Paweł VI, gdyŜ w wieczności nie ma czasu.

Odpust, czyli darowanie kar, łączy się z przemianą człowieka. Wierzymy,
Ŝe ofiarując odpust za zmarłych, wypraszamy szczególne łaski u Boga. Nasza modlitwa
za zmarłych nie tylko moŜe im pomóc, lecz takŜe sprawia, Ŝe staje się skuteczne ich
wstawiennictwo za nami. Kiedy dbamy o bliźniego, jednocześnie troszczymy się
o samych siebie.
Ania

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
CZY HALLOWEEN?
Myśląc o śmierci, człowiek zawsze odczuwa niepokój i strach. Nie znajdziemy
na ziemi człowieka, który ze spokojem mógłby śmiało powiedzieć, Ŝe jest na nią gotowy
i w kaŜdej chwili moŜe tak zwyczajnie odejść i zakończyć ziemskie pielgrzymowanie. Cała
sekretna atmosfera skupiona wokół śmierci sprawia, Ŝe tę ostatnią drogę utrudzony pielgrzym musi przebyć sam.
Jak wygląda niebo i czego moŜna się tam spodziewać? Czego moŜe doświadczyć
dusza i jak będzie wyglądało dalej jej istnienie? To pytania, które niepokoją ludzkie serce.
Pomimo wielkiej ciekawości – i po części fascynacji tym, co jest przygotowane dla człowieka, zawsze pojawia się ten element ucieczki jako lęku przed czymś nieznanym.
Niepokojącą praktyką jest to, Ŝe ludzkie serce coraz bardziej ucieka od świadomości odejścia. Za tym przekonaniem idzie chęć odsunięcia tego momentu jak najdalej. Człowiek w swej naiwności, stara się, uŜywając wszelkich dostępnych sposobów, przedłuŜyć
swoje ziemskie Ŝycie, zapominając o potrzebie inwestycji w sferę duchową, zbawczą.
Za tym wszystkim pojawia się swoista pokusa zastąpienia róŜnorakich „lęków
oczekiwania” nowymi wzorcami, które w Ŝadnej mierze nie mają w sobie pozytywnych
przekonań, a wręcz przeciwnie, odbierają nadzieję i sprzeciwiają się podstawowym i elementarnym prawdom zawartym w nauczaniu Kościoła.
Z przykrością naleŜy stwierdzić, Ŝe coraz bardziej – z kaŜdym rokiem, przenika do
ludzkiej świadomości ogólnoświatowa, pogańska i satanistyczna praktyka świętowania
Halloween, w której pojawia się – pod pozorem zabawy i tandetnej wesołkowatości – kultyczna fascynacja śmiercią w sensie całkowitej destrukcji dobrych i szlachetnych pokładów
ludzkiej egzystencji. Ludzkie i zwierzęce czaszki, ciemne stroje i makijaŜe, potworne i
okrutne maski oraz psychodeliczne formy wyrazu absolutnie nijak mają się do przekonania,
Ŝe człowiek wierzący winien być „światłem świata i solą ziemi”.
Idąc dalej, nasuwa się kolejne, bardzo konkretne pytanie: Czy człowiek wierzący i
praktykujący moŜe pozwolić na taką formę przeŜywania Uroczystości Wszystkich Świętych oraz wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych? Odpowiedź jest następująca:
w Ŝadnym wypadku!
W takim bowiem rozumieniu i postępowaniu zostaje zatracona praktyka czci, jaką
winniśmy oddawać Bogu, który wzywa i powołuje do świętości i który pragnie prawdziwego szczęścia dla swoich dzieci oraz który – jak podaje pierwsze przykazanie – jest Bogiem
jedynym. Chrystusowa obietnica wezwania do pełni szczęścia i Ŝycia w Królestwie Niebieskim zostaje więc w takim przypadku zastąpiona przyjęciem szatańskiej oferty zamieszkania w otchłani potępienia z dala od uszczęśliwiającej i uzdrawiającej BoŜej Miłości.
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Z EWANGELICZNEJ BECZKI SOLI
6 listopada 2011 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25, 1-13)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy,
ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały równieŜ oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał,
zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: UŜyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu
nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam
was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

13 listopada 2011 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25, 14-30)
Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on równieŜ zyskał
drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuŜszym czasie
powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć
i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł równieŜ i ten, który
otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który
otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam,
gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego:
Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był
oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto
nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów.

20 listopada 2011 – XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25, 31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie
na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej
stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od załoŜenia świata! Bo
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają
sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu
i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie
odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłuŜyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś
do Ŝycia wiecznego.

27 listopada 2011 – I NIEDZIELA ADWENTU (rok B)
Ewangelia według św. Marka (Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: UwaŜajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie
jak z człowiekiem, który udał się w podróŜ. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, Ŝeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię,
mówię wszystkim: Czuwajcie!

str. 11

WIARA POTRZEBNA CZŁOWIEKOWI
W dzisiejszych czasach ludzie zatracają się w świecie pieniędzy i sławy. Dlatego właśnie
wiara jest niezbędnym narzędziem człowieka. Jest ona jednym ze sposobów rozwoju naszej
duchowości. I właśnie dlatego musimy wierzyć, aby nie zatracić się w dzisiejszym świecie
pełnym niebezpieczeństwa i ludzi, którzy próbują sprowadzać nas na złą drogę.
Człowiek potrzebuje wiary do dobrego funkcjonowania, do osiągnięcia spokoju wewnętrznego i szczęścia. Człowiek, który nie wierzy, jest nieszczęśliwy, niedowartościowany
i samotny. Odczuwa niepokój. Fakt, Ŝe został sam, przeraŜa go jeszcze bardziej. To tak, jakby
szara codzienność go przerastała, jakby przez Ŝycie szedł sam i nie miał nikogo, z kim mógłby
porozmawiać jak z przyjacielem. Bo kiedy człowiek panuje nad swoim Ŝyciem, to czuje,
Ŝe potrafi sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom, które szykuje przed nim Ŝycie oraz Bóg.
Takie podejście do Ŝycia daje nam właśnie wiara. To ona powoduje, Ŝe potrafimy sobie poradzić
ze swoimi problemami, które mimo wszystko niekiedy nas przerastają. Tak naprawdę to Bóg
jest naszym najlepszym przyjacielem. To On zawsze jest obok nas i to właśnie dzięki Niemu
potrafimy się podnieść i iść dalej przez Ŝycie, które nie zawsze jest łatwe.
Ludzie próbują stworzyć sobie samodzielnie swój własny, idealny świat. JednakŜe to nie
jest moŜliwe. Nic nigdy nie będzie idealne i proste. WciąŜ dąŜymy do doskonałości, ale nie
zawsze nam to wychodzi. Bywają sytuacje, w których ludzie tracą nadzieję na cokolwiek. Zdarza się tak, kiedy ktoś nam bardzo bliski jest w cięŜkiej sytuacji, bądź ulega wypadkowi i bliski
jest odejściu z tego świata. I dlatego w takich sytuacjach powinniśmy wierzyć i systematycznie
modlić się za taką osobę, bo ona tego najbardziej wtedy potrzebuje. Jak to się mówi „wiara
czyni cuda” i tak rzeczywiście jest. Istnieją autentyczne przykłady ludzi, którzy dzięki swojej
wierze powodowali, Ŝe ich bliscy wychodzili ze swoich problemów cali i zdrowi. Przykładem
moŜe być sytuacja, która wydarzyła się w mojej rodzinie kilka lat temu. Mój kuzyn uległ wypadkowi samochodowemu i cała rodzina straciła nadzieję na to, Ŝe przeŜyje. I właśnie dzięki
modlitwom, mszą odprawianą w róŜnych kościołach i dzięki wierze wyszedł z tego cały i zdrowy. Dzisiaj funkcjonuje normalnie. Uczy się, chodzi do szkoły i osiąga dobre wyniki w nauce.
Mimo Ŝe lekarze nie dawali mu Ŝadnych szans na przeŜycie.
Teraz moŜemy wszyscy stwierdzić bez Ŝadnych wątpliwości, Ŝe wiara jest potrzebna
w naszym Ŝyciu. Zacznijmy cieszyć się z tego, co mamy i nigdy nie traćmy nadziei, poniewaŜ
ona umiera ostatnia.

Aleksandra Skrzypek

Z WIEŻY KOŚCIOŁA
W PAŹDZIERNIKU
Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostali włączeni:

Emilia Brela, Lena Brela, Nikodem Marcinek, Filip Bassa,
Anastazja Ciszek
Związek małŜeński zawarli:

Bartosz Derecki i Klaudia Anna Kępska
Do Domu Ojca odeszli:

Józef Galon i Stefan Lorenc
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W pierwszych dniach listopada, kiedy chrześcijanie wyraŜają wdzięczność Bogu
za Ŝycie i świętość wszystkich wiernych zmarłych i modlą się za tych, którzy oczekują na
pełnię zbawienia, sataniści obchodzą Halloween. Podczas rytuałów stosowanych w tych
dniach dochodzi do czynienia obrzędów magicznych, praktykowania orgii seksualnych,
rytuałów zniszczenia, praktyk okultystycznych, czarnych mszy, podczas których składa się
w ofierze niemowlęta bądź zwierzęta.
Obserwując rozwój tego zjawiska, pojawia się kolejne pytanie. Jak to moŜliwe,
Ŝe rodzice, opiekunowie, środowiska wychowawcze, opiniotwórcze, pozwalają na to,
by takie „święta” stały się nieodłącznym elementem świętowania Uroczystości Wszystkich
Świętych oraz wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, co zmierza do ich całkowitego
wyeliminowania? Na to pytanie naleŜy w swoim sumieniu niezwykle szczerze i dosadnie
odpowiedzieć.
Na koniec wypada zwrócić się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli,
do ludzkich sumień, aby nie przyjmować bezkrytycznie tego wszystkiego, co oferuje nam
opiniotwórcza i wrogo nastawiona część publiki Ŝyjącej z dala od wartości i Kościoła,
a będącej zarazem wspaniałą marionetką i nośnikiem Zła. Potrzeba wielkiej krucjaty modlitewnej w intencji tych, którzy w swoim Ŝyciu tak mocno dali się złapać i uwikłać
w diabelskie sidła. Prosząc o radość Ŝycia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, nie
zapominajmy o modlitwie w intencji nawrócenia dla tak wielu „biednych ludzi”, którzy
Boga Prawdziwego zastąpili „tandetną, okrutną maską zła.”
Ks. Piotr Starmach CR

PROBLEM SATANIZMU
W PRZEKAZIE MEDIALNYM
Media, szukając coraz więcej sensacji, zaczynają sięgać po bardziej skandaliczne
treści, często równieŜ te propagujące wartości antychrześcijańskie. Nasza wiedza na temat
satanizmu jest raczej niewielka, nazwa ta kojarzy nam się z subkulturą, sektą lub ruchem
społecznym. Satanizm, rozpowszechniany głównie w Stanach Zjednoczonych, do Polski
przywędrował w latach osiemdziesiątych. W naszym kraju informacje o działaniach grup
satanistycznych docierały, gdy niszczono cmentarze lub symbole religijne. Wyznawcy
szatana sprzeciwiają się Kościołowi i wszystkim zasadom moralnym.
W ostatnim czasie w naszym kraju rozpoczęła się dyskusja na temat satanizmu,
temat ten został wywołany na pierwsze strony po emisji The Voice of Poland. W programie tym jednym z jurorów jest Nergal - załoŜyciel, kompozytor, autor tekstów oraz lider
grupy muzycznej Behemoth. Adam Darski jako muzyk publicznie dokonuje profanacji
symboli chrześcijańskich i katolickich.
Postawa i zachowanie takich właśnie ludzi jest powodem, iŜ my, chrześcijanie, jesteśmy oburzeni i czujemy zagroŜenie dla wartości i zasad, które powinny być przekazywane w mediach. Ogromne zagroŜenie wynika z tego, Ŝe młodzi ludzie, oglądając telewizję, próbują utoŜsamiać się z gwiazdami, naśladować ich zachowania, czerpać wzór
i przejmować ich punkt widzenia świata. MłodzieŜ często zafascynowana swoimi telewizyjnymi idolami, ślepo i bez zastanowienia brnie w kierunku fałszu, obłudy, gniewu,
a nawet czasem nienawiści do swoich bliskich. MoŜe to doprowadzić do ucieczki od Kościoła, od chrześcijańskiej wartości rodziny.
Karolina śurek
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OPŁOTKI BIBLIJNE
Z SZUFLADY DOROTY
„(...) chciałbym napisać, Ŝe on, czy teŜ ona byli po prostu ludźmi, z całym nieodłącznym
cięŜarem konsekwencji tego faktu.(...) Chciałem opowiedzieć, kto kryje się za tym ciągiem
cyfr, napisać, Ŝe kaŜda z nich miała rodzinę, siostry, braci, dziewczyny...”
(Emir Suljagić: Pocztówki z grobu)
Wszystkich Świętych. Niczym zasuszone w tomach kwiaty powracają poskładane w myślach wspomnienia o bliskich, przyjaciołach, znajomych, których juŜ nie ma. Wspomnienia
pełne miłości i tęsknoty, radosnych uśmiechów i słonych łez. Wspomnienia ogrzewane
tańczącymi płomykami kolorowych zniczy. Wspomnienia, niczym barwny film wyświetlany pod zamkniętymi powiekami i z modlitwą o wieczny odpoczynek szeptaną w tle...
Wszystkich Świętych. Moje wspomnienia juŜ odŜywają, potęgowane myślami o Tych,
którzy odeszli, których juŜ ze mną nie ma, nad mogiłami których w zadumie się pochylam.
Tego dnia chcę teŜ pomyśleć o Tych, których miejsca spoczynku nieznane, którym Ŝycie
odebrała wojna napędzona nienawiścią i brakiem tolerancji dla drugiego człowieka, dla
jego wyznania, poglądów, przynaleŜności społecznej... Chcę pomyśleć równieŜ o tych,
których Emir Suljagić – bośniacki Muzułmanin ocalony z masakry w Srebrenicy – wspomina w swej wstrząsającej ksiąŜce i którym poniekąd przywraca Ŝycie w pamięci czytelników.
Dorota

☺ WYT
WYTEZ SZARE KOMÓRKI ☺
Zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w kolejnym konkursie. Losowanie nagród odbędzie się 13 listopada 2011 r. na Mszy Świętej o godz. 1030. (Przypominamy, Ŝe w losowaniu biorą udział kompletne prace,
nie wystarczy przynieść samego hasła głównego. W rozwiązaniu krzyŜówki pomogą teksty ze str. 11.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Jezus tak nazywa ludzi, którym mówi: „Idźcie precz”…
2. Syn Człowieczy na nim zasiądzie.
3.Udał się w nią pewien człowiek. (Zanim w nią wyruszył komuś powierzył swe dobra.)
4. Monety, które pewien pan rozdał poddanym. (Jeden otrzymał 5 drugi 2 a trzeci 1.)
5. Syn Człowieczy postawi je po prawej stronie, a kozły po lewej.
6. Tak nazywa się podwładny pana, który ma wykonywać jego rozkazy.
7. Pięć panien na nią weszło razem z panem młodym i drzwi zamknięto.
8. Do tego nas wzywa Jezus, bo nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia.
9. Zabrakło jej w lampach nierozsądnych panien.
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„JeŜeli zatem głosi się, Ŝe Chrystus zmartwychwstał, to, dlaczego twierdzą niektórzy
spośród was, Ŝe nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania,
to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest
nasze nauczanie, próŜna jest takŜe wasza wiara.” (1 Kor 15, 12-15)
Słowo dobre na okres, który nadchodzi i który przeŜywamy co roku. Przywiązujemy się do tego, co na Ziemi. CięŜko godzić nam się z jakąkolwiek stratą, dlatego podczas
śmierci kogoś bliskiego cierpimy, a podczas odwiedzania zmarłych na cmentarzach łzy
cisną nam się do oczu. Ale podumajmy na cmentarzach tym razem z tym oto Słowem na
ustach, a moŜe nasze serca uspokoją się, a na twarzach zagości uśmiech.
Groszek

I CO Z TĄ RODZINĄ?
Współczesna polska rodzina napotyka na swojej drodze wiele problemów,
z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić. Jedną z waŜniejszych przyczyn kłopotów w rodzinie jest bezrobocie. Problemy finansowe są podwaliną wszystkich
kłótni i konfliktów. Rodzice w pogoni za pieniądzem zapominają o swoich potomkach, odstawiają ich na boczny plan.
Wszystko to jest tylko zaląŜkiem dla róŜnego typu patologii. WaŜne jest
wtedy, aby nie zostawiać tej rodziny samej sobie. Gdy widzimy, Ŝe w naszym
sąsiedztwie coś się dzieje, zareagujmy! Wielu osobom pewnie nasuwają się słowa:
„To nie moja sprawa! Po co mam zajmować się czyimiś problemami, kiedy mam
mnóstwo swoich.” Tak, to prawda. Mamy wolną wolę, moŜemy pomóc albo nie.
Lecz czy tego oczekuje od nas Bóg? Abyśmy byli egoistami wpatrzonymi w siebie
i swoje Ŝycie? Nauczmy się pomagać innym, świat na pewno na tym zyska, a my
będziemy mieć czyste sumienie oraz satysfakcję, Ŝe moŜe dzięki nam w tej rodzinie nie stała się tragedia.
W pierwszej części mojej pracy zajęłam się problemem bezrobocia i skutkami, które z niego wynikają. Kolejnym problemem dotykającym polskie rodziny
jest stawianie kariery i zdobywania majątku na pierwszym miejscu. Praca czy
nauka jest wtedy waŜniejsza, a dzieci są „kłopotem”, który uniemoŜliwia rozwój
zawodowy. Rodzice zajęci pracą nie mają czasu na wychowanie pociech, przez co
dzieci same kształtują się według wzorców współczesnego świata, który, nawiasem mówiąc, pokazuje duŜo złego i jest mocno skomercjalizowany. Bóg jest wtedy całkowicie odsunięty na drugi plan. Znajdźmy odrobinę czasu dla swoich pociech, aby wspólnie pójść na Mszę Świętą w niedzielę. JeŜeli rodzina znajdzie
oparcie w Bogu, będzie się wspólnie modlić i chodzić do kościoła, to będzie potrafiła rozwiązać kaŜdy problem.
Nasuwa mi się tu pewien cytat: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” – Jan Paweł II. I niech te słowa posłuŜą nam w rozwaŜaniach nad Ŝyciem duchowym i rodzinnym.
Paulina Dudkiewicz
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DLACZEGO…
PRZESTAJEMY SIĘ UCZYĆ?
„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę BoŜą
czyńcie”(1 Kor 10,31)
Otrzymaliśmy coś niesamowitego, coś, czego nie doceniamy i zbyt rzadko o tym
pamiętamy, Dary Ducha Świętego. Piątym darem jest Dar Umiejętności, co oznacza? Jak
moŜemy go wykorzystać? Co zyskujemy? I czy powinniśmy być komuś za coś wdzięczni?
Bardzo waŜne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak cenny jest to dar, ile moŜemy mu zawdzięczać. Jezus Chrystus posiadał wszystkie Dary Ducha Świętego, pomyślmy, jakie to szczęście móc posiadać choć jeden z nich i nie zmarnować go. Dzięki Darowi
Umiejętności Duch Święty umoŜliwia nam efektywne wykorzystanie naszych umiejętności,
naszych talentów, pozwala nam przezwycięŜyć lenistwo i wszelkie słabości.
Nie sposób nie dodać do Daru Umiejętności jednej z Cnót Głównych, a mianowicie Roztropności, która mówi nam o zdolności do podejmowania właściwych decyzji,
za sprawą rozumu ma się rozumieć, jednak do tego naleŜy dodać jeszcze łaskę BoŜą oraz
pokorę, bez której ani rusz. Z mieszanki, która nam wyszła, musi wyjść coś dobrego
i wartościowego, moŜe warto ją dodać do prozy naszego codziennego Ŝycia, moŜe nic
na tym nie stracimy, a zyskamy coś tak cennego, co w tej chwili nawet nie mieści nam się
w głowie?
Dlaczego nasza piękna, polska młodzieŜ nie chce się uczyć? Oprócz powodów natury ekonomicznej oraz społecznej główną przyczyną obecnego stanu ambicji młodych
ludzi jest brak pokory i niedocenianie tego, co mamy dosłownie podane na tacy. Za czasów
edukacji moich rodziców dostanie się na studia było wielkim wydarzeniem, studiowali
nieliczni, najzdolniejsi i najwytrwalsi, reszta nie narzekała, kaŜdy pracę miał. Teraz studiować moŜe kaŜdy, kwestia grubości portfela, bo przecieŜ nie ambicji. Niestety, statystyki
bezlitośnie pokazują wzrost bezrobocia wśród młodzieŜy wykształconej, jednak to temat na
inny artykuł.
Gustaw Holoubek powiedział kiedyś, Ŝe podział widowni na elitarną i prostą jest
fałszywy, poniewaŜ ludzie dzielą się na wraŜliwych i tępaków, niezaleŜnie od ich wykształcenia czy środowiska, w jakim się wychowali. Prawda to, nie trzeba teŜ mieć duŜo oleju w
głowie, Ŝeby od ludzi wraŜliwych wymagać czegoś więcej niŜ skończenia szkoły podstawowej. Włos mi się jeŜy na głowie, kiedy spotykam młodych, pełnych pasji i talentów
ludzi, którzy niestety postanowili swe Ŝycie zmarnować. Nie chodzi o to, Ŝeby za wszelką
cenę wycisnąć z siebie sok własnego potencjału Ŝyciowego, ale o to, Ŝeby nie zaniedbać
tego, co otrzymaliśmy w prezencie od Ducha Świętego. Bóg nieraz nas upomina, a raczej
przypomina nam o naszym powołaniu, prowadzi nas za rączkę, kiedy skręcimy na złą
ścieŜkę, wskazuje właściwą drogę. Nauczmy się odczytywać znaki BoŜe, to bardzo waŜna
sprawa. Bo Bóg znaki daje.
Pewnie zastanawiacie się, po co się męczyć, po co tracić czas i energię na kształcenie, otóŜ odpowiedź jest bardzo prosta: po to, aby zostać zbawionym, zgodnie z wolą BoŜą.
Koniec, kropka!
Agata Szewczyk
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KIEDY WOLNOŚĆ JEST DAREM,
A KIEDY ZAGROśENIEM
Czym jest wolność w dzisiejszym świecie? DuŜo się o niej ostatnio mówi.
Z definicji wolność to brak przymusu. JednakŜe kaŜdy z nas ma inne zdanie na ten
temat. Według Platona: ,,wolność jest istnieniem dobra, w którym dusza w celu własnego doskonalenia chce w sposób konieczny uczestniczyć”. Dla Arystotelesa wolność
to własność woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. To znaczy, Ŝe bez prawdy jej
nie ma. Egzystencjalizm ujmuje to jako bycie ,,skazanym na wolność”. Jest to fundamentalny czynnik naszego istnienia, co wiąŜe się z odpowiedzialnością.
Suwerenność sprawia pewien problem w funkcjonowaniu. Czasami nie wiadomo, kiedy odróŜnić wolność od anarchii. Gdy nie pomyślimy, moŜemy zrobić sobie
krzywdę, poniewaŜ pozwalanie sobie na duŜą ilość swobody jest ryzykowne. Trzeba
poznać złoty środek. U młodych ludzi często spotykam postawę, która mówi, Ŝe naleŜy z Ŝycia czerpać, ile tylko moŜna. To jest bardzo błędne załoŜenie. Nie myślą
o przyszłości, konsekwencjach. Nie chodzi tutaj o to, co powiedzą ludzie. Traktuję
to raczej jako zmianę swoich myśli, preferencji w późniejszych etapach Ŝycia. Wolność wiąŜe się z bezustannym zastanawianiem się nad skutkach czynów. To jest
ogromna odpowiedzialność, którą ponosimy przez całe Ŝycie. Sami kierujemy swoim
losem, ale Bóg czuwa nad nami. W Ŝyciu moŜemy kierować się dewizami zawartymi
w Piśmie Świętym. Jest ono skarbnicą wiedzy, której naleŜy właściwie uŜyć. MoŜna
tam znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania.
Z pewnością autonomia jest darem, ale z tym wiąŜe się odpowiedzialność.
Czy wolnością moŜemy nazwać wszystkie działania, które sprawiają, Ŝe za wszelką
cenę wyrazimy siebie, gdy tylko mamy na to ochotę? Sprowadzamy tutaj swoją osobę
na główny plan. Przybieramy postawę egoistów, którzy przez wolność rozumieją wyłącznie własne korzyści i bezgraniczne prawo do dąŜenia do nich.
JeŜeli naszą wolność wykorzystujemy dobrze, to sami stajemy się dobrzy. śycie między dobrem a złem skłania nas do wyborów. Bóg dał nam wolność, abyśmy
mogli dokonywać własnych wyborów i przez to Ŝyli w pokoju. Gdy tego nie przestrzegamy, stajemy się niewolnikami własnych odruchów. To niszczy nasze człowieczeństwo.
Owszem, kaŜdy z nas się myli, ale Ŝycie w błędzie i niechęć do poznania
prawdy jest rzeczą nieracjonalną. Mając wolność, posiadamy siłę, która moŜe ranić
innych. Wypowiadając się niegrzecznie na temat innych, twierdzimy, Ŝe jest wolność
słowa. Sprawianie komuś przykrości słowem, które jest silniejsze od miecza, nie jest
dobre. To nie wolność, tylko zwykłe złe zachowanie. Oczywiście nie naleŜy popadać
w skrajności i nie wypowiadać swojego zdania.
Tyle jest zasad, które trzeba poznać, by stać się rzeczywiście wolnym. Wolność nie jest bezgranicznym, hedonistycznym trybem Ŝycia. Egzystowanie według
zasad BoŜych sprawia, Ŝe wszystko nabiera sensu. NaleŜy doceniać jej posiadanie
i pamiętać, Ŝe nie wszyscy ludzie mogą cieszyć się wolnością.
Aleksandra Masłowska

str. 5

POZYTYWNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA
NATURALNEGO I MORALNEGO W ODNIESIENIU DO UNIWERSALNYCH PRAW LUDZKICH
USTANAWIANYCH DLA DOBRA OGÓŁU
„Prawo naturalne, obecne w sercu kaŜdego człowieka i ustanowione przez rozum,
jest uniwersalne w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. WyraŜa ono godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków” –
czytamy w Kodeksie Kościoła Katolickiego.
Od początku powstawania zorganizowanych zbiorowości ludzie tworzyli prawo,
które ułatwiało wzajemne kontakty, porządkowało, co jest dozwolone w miejscu prywatnym, a co w publicznym. Ludzie wierzący w Boga uznają, Ŝe wiedzę o tym, jak naleŜy
zorganizować społeczność, czerpią dzięki rozumowi z boŜego natchnienia. „Prawo naturalne nie jest niczym innym, jak światłem poznania złoŜonym w nas przez Boga; przez nie
poznajemy, co naleŜy czynić, a czego naleŜy unikać. To światło lub to prawo dał Bóg stworzeniu” – napisał św. Tomasz z Akwinu w dziele „Konferencje o dziesięciu przykazaniach”. Prawo naturalne powinno być kompasem przy tworzeniu prawa państwowego
i uwzględniać godność człowieka, powszechne dobro oraz sprawiedliwość społeczną. Wartości te zostały wpisane do preambuły polskiej Konstytucji z 1997 r.
Z prawem naturalnym jest jak z przepisami drogowymi – bywają uciąŜliwe, ale
słuŜą zachowaniu zdrowia i Ŝycia uŜytkowników dróg, a nie – jak często uwaŜają kierowcy
– radości policjantów z wlepiania mandatów. Kodeks ruchu drogowego jest akurat przykładem prawa stanowionego, czyli zbioru norm, które zostały ustanowione przez organy państwowe, uwzględniając normy ogólne przyjęte w danym społeczeństwie. Przestrzeganie
tego prawa egzekwuje państwo dysponujące środkami przymusu.
Prawo moralne z kolei zostało nam podarowane przez Boga, aby zadbać o czystość
i zbawienie duszy oraz zdrowie ciała na ziemi. Stosowanie się do niego leŜy w interesie
człowieka. Bóg moŜe ukarać nas za jego złamanie, ale tylko z myślą o naszym dobru. Prawo naturalne nie jest kagańcem w rękach Boga ani straszakiem na ludzi, aby mu się podporządkowali. Jest zbiorem zasad dobrego Ŝycia. Dobrego, bo zgodnego z wolą boską, ale i
dobrego, odpowiedniego dla człowieka.
NaleŜy bezwzględnie przestrzegać prawa krajowego, jak i moralnego. Jako katolik,
a zarazem obywatel Polski, trzeba kierować się moralnością kościoła, przy jednoczesnym
zachowywaniu przepisów prawa państwowego. Nie wolno łamać przepisów stanowionych,
ale nie wolno teŜ korzystać ze wszystkiego, co dopuszcza prawo świeckie. Polska jako
państwo laickie dopuszcza np. terminację ciąŜy pod kilkoma warunkami. I choć jest to
legalne, to katolik nie powinien z takiego prawa korzystać. Podobnie będzie z ustawodawstwem legalizującym narkotyki miękkie, eutanazję, czy związki homoseksualne. Państwo
moŜe takich rzeczy nie penalizować, a jednak katolik winien być świadomy,
Ŝe są występkiem przeciwko prawu naturalnemu i szkodzą ludzkiemu Ŝyciu – ziemskiemu i
wiecznemu.
Przy stanowieniu prawa trzeba jednak uwzględnić, Ŝe w Polsce Ŝyją osoby nie tylko wyznania katolickiego, w najbliŜszych latach - ze względu na procesy globalizacyjne

i postępującą sekularyzację społeczeństwa - zwiększy się liczba osób o odmiennym światopoglądzie. Dlatego teŜ lepiej, aby prawodawca tworzył prawo w oparciu o kodeks moralny, ale
nadał mu pieczęć państwową, niŜ opierał swoje działania na podręcznikach religijnych,
co moŜe prowadzić do fundamentalizmu władzy, a z drugiej strony do buntu osób nieutoŜsamiających się z danym systemem wartości.
Elementy prawa uznawane przez osoby o poglądach lewicowych za prawa człowieka,
które są niezgodne z nauczaniem Kościoła, naleŜy modyfikować poprzez ewangelizację, modlitwę, pracę misyjną, a nawet lobbing polityczny i inicjatywy obywatelskie. Warto jednak być
świadomym, Ŝe nie moŜna siłą narzucać swoich przekonań ludziom myślącym inaczej. Lepiej
w swojej społeczności świecić przykładem jako człowiek Ŝywej wiary i w ten sposób przekonywać do prymatu swoich poglądów nad cudzymi. Pamiętajmy, Ŝe próby oktrojowania jedynie
słusznych przekonań przez władzę świecką wielkim zbiorowościom zawsze kończyły się rozlewem krwi albo powstawaniem reŜimów totalitarnych.
Kiedy wahamy się, jak naleŜy postąpić z danym przepisem prawnym, stanowionym,
czy moralnym, kierujmy się maksymą Jezusa: „Oddajcie więc cezarowi to, co naleŜy do cezara,
a Bogu to, co naleŜy do Boga (Mt 22, 19–21)”.

Anna Przybyll

MATEUSZ TALBOT
– CZŁOWIEK, KTÓRY PO
POKONAŁ
ALKOHO
ALKOHOLIZM
Mateusz Talbot pochodził z wielodzietnej rodziny, w której wszyscy męŜczyźni –
z wyjątkiem najstarszego brata - byli alkoholikami. Problem, który dotyczył jego bliskich
dopadł i Mateusza.
Wszystko zaczęło się w wieku 12 lat, kiedy to pracował jako chłopak na posyłki.
Swoją wypłatę otrzymywał w bonach towarowych, które mógł zamienić tylko na alkohol. Mateusz zaczął pić. Niestety, nie pomogła kilkakrotna zmiana pracy i otoczenia, Talbot mimo
wysiłków wpadł w nałóg. W wieku 28 lat coś się zmieniło. Nastąpił przełom duchowy w jego
Ŝyciu i podjął waŜną decyzję o złoŜeniu kościelnych ślubów abstynencji. Dzięki temu, a takŜe
swojej silnej woli, przez kolejne 41 lat, pomimo wielu cięŜkich chwil, nie wypił juŜ więcej ani
kropli alkoholu. PrzezwycięŜył nałóg, który zniewolił go w bardzo młodym wieku. W taki sam
sposób rzucił palenie tytoniu. Mateusz Talbot, choć był zwykłym cięŜko pracującym fizycznie
robotnikiem, praktycznie bez Ŝadnego wykształcenia, poniewaŜ do szkoły uczęszczał zaledwie
przez 2 lata po swoim "nawróceniu", przeczytał i zgromadził sporą, jak na owe czasy, liczbę
ksiąŜek. Ponadto prowadził bardzo ascetyczny tryb Ŝycia, przeznaczając większość zarobionych
pieniędzy na cele charytatywne. Pomimo twardej Ŝyciowej postawy współcześni mu ludzie
określali go jako człowieka niezwykle pogodnego i obdarzonego wyśmienitym, prawdziwie
irlandzkim humorem.
Mateusz Talbot zmarł w niedzielę 7 czerwca 1925 przed kościołem Świętego Zbawiciela, do którego przyszedł na naboŜeństwo. Kiedy przywieziono jego ciało do kostnicy,
ze zdumieniem odkryto pod ubraniem cięŜki Ŝelazny łańcuch. Okazało się, Ŝe Mateusz nosił
go na wzór dawnych wielkich nawróconych grzeszników. Dopiero po śmierci poznano historię
Ŝycia tego niezwykłego człowieka, która pokazuje nam, Ŝe kaŜdy, jeśli tylko bardzo tego chce
i odkryje w sobie moŜliwości, jakie w nim drzemią, moŜe uwolnić się od wszelkich nałogów,
a ogólniej mówiąc - przede wszystkim jest zdolny pokonać słabości, które go niszczą.
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