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„Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe”?
„G dy faryzeusze dowiedzieli się,
że zamknął usta saduceuszom, zebra
li się razem, a jeden z nich, uczony
w Prawie, zapytał, wystawiając Go na
próbę: Nauczycielu, które przykaza
nie w Prawie jest największe? On mu
odpowiedział: Będziesz m iłow ał Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przy
kazanie. Drugie podobne jest do nie
go: Będziesz m iłow ał swego bliźnie
go ja k siebie samego. Na tych dwóch
przykazaniach opiera się całe Prawo
i Prorocy” (Mt 22, 34-40).
W Piśmie Świętym jest wiele takich
tekstów, do których bardzo chętnie
wracamy. Na pewno należy do nich
także ten fragm ent Ewangelii Mateu
sza. Tw orzy on Ewangelię Miłości:
Jezus C hrystus — Jednorodzony
Syn — jako O dkupiciel objawia
ludziom miłość Ojca do Syna i wobec
ludzi. Stąd też Bóg jest nazwany
miłością. Określenie to ukazuje sto
sunek Boga do ludzi. Bóg daje nam
m iłość za pośrednictwem Syna.
Jezus prosił Ojca, aby m iłość Boża,
jaką Syn posiada, nie tylko ludzi jed 
noczyła, lecz „by była w n ich ” , by
stała się wyrazem ich stosunku do
Boga i ludzi. A więc jak Ojciec i Syn
um iłowali ludzi, tak też chrześcijanin
powinien czynić, spełniając w ten
sposób nakaz Boga. W ypełniając
przykazanie Jezusa Chrystusa, chrze
ścijanin obdarza swego brata tą
miłością, jaką ma Jezus i Ojciec.
Na przestrzeni całego Nowego
Testamentu m iłość bliźniego uka
zuje się w nierozłącznym powiązaniu
z m iłością Boga. Obydwa przykaza
nia stanowią szczyt i klucz zarazem
do całego Prawa.
Zapytajm y wraz z uczonym w Piś
mie: Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe? O dpo
wiedź Jezusa składa się z dwóch
cytatów ze Starego Testamentu:
Będziesz m iłow ał Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem
(Pwt 6,5). M iłość do Boga winna być
totalna i angażować całego czło

wieka, wszystkie jego władze, całe
jego życie. To jest pierwsze przyka
zanie. D rugie podobne jest do niego:
Będziesz m iłow ał bliźniego swego
ja k siebie samego (K pł 19, 18). Na
tych dwóch przykazaniach opiera się
wszystko. Prawo i prorocy.
W innym miejscu Jezus powie
dział: Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie m iłowali, tak
jak Ja was um iłowałem ; żebyście i wy
tak się m iło w a li wzajemnie (J 13,34).
Na czym polega nowość nauki Jezu
sa, jeśli odpowiedź dana uczonemu
w Piśmie składa się z dwóch cytatów
ze Starego Testamentu? Nowość
uwydatnia się w sprowadzeniu na
jedną płaszczyznę i osadzeniu przy
kazania m iłości bliźniego na przyka
zaniu m iłości Boga. Ma to wielkie
znaczenie praktyczne, prawdziwa
m iłość Boga jest niemożliwa bez
miłości człowieka. Prawdziwa i auten
tyczna m iłość wobec Boga wyraża
się w m iłości bliźniego. M iłość do
Boga sprawdza się i w eryfikuje w
m iłości człowieka. Transcendentne
go Boga nie osiągniem y bez m iłości
ludzi, z którym i jesteśm y związani w
naszej historycznej egzystencji. Służ
ba Bogu musi się stawać służbą
człowiekowi. Tak uczył i postępował
Jezus, który przeszedł przez życie
pełniąc wolę Ojca i czyniąc wszyst
kim dobrze. I tu wykracza również
daleko poza dotychczasową trady
cję, gdy domaga się okazywania
m iłości nawet nieprzyjacielom . „S ły
szeliście, że powiedziano: Będziesz
m iłow ał swego bliźniego (...). A Ja
wam powiadam: M iłujcie waszych
nieprzyjaciół i m ódlcie się za tych,
którzy was prześladują; tak będziecie
synami Ojca waszego, który jest w
niebie; ponieważ On sprawia, że
słońce Jego wschodzi nad złym i i
nad dobrym i, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem m iłujecie tych, któ
rzy was m iłują, cóż za nagrodę
mieć będziecie? (...). Bądźcie więc
wy doskonali, jak doskonały jest
O jciec wasz niebieski” (Mt 5, 43
-48).
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Owocem m iłości chrześcijan jest
jedność ludzi, która jest przedłuże
niem na ziemi tej jedności, jaka ist
nieje w Ojcu i Synu. Owocem jej jest
przedłużenie życia Bożego na ziemi.
Przykazanie Jezusa dotyczące miłoś
ci jest powszechne i w yczulone na
potrzeby braci, zdolne do wszelkich
ofiar: „N ik t nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół sw oich” (J 15,13).
Wyszedłszy od Boga m iłość wraca
do Boga: m iłując naszych braci,
kocham y samego Pana (Mt 25, 40),
bo przecież wszyscy razem tw o
rzymy jedno Ciało Chrystusa (Rz 12,
5-10). Dzieło m iłości Chrystusa w y
raża się nadal w czynach Jego ucz
niów. Przykazanie m iłości — chociaż
sięga samych źródeł objawienia —
jest jednak nowe: Jezus bowiem zapo
czątkował przez swą ofiarę nową erę.
Założył nową społeczność, zapowiada
ną przez proroków, i udzielił każde
mu Ducha Świętego, któ ry stw orzył
nowe serce. Te dwa przykazania są
ze sobą powiązane, ponieważ m iłość
Chrystusa wyraża się nadal poprzez
miłość, którą uczniowie okazują so
bie nawzajem.
M iłość bliźniego sprawia, że nasza
wiara nabiera głębokiego sensu.
Najpełniej myśl tę w yraził św. Paweł
w przepięknym hymnie o m iłości:
„G dybym

m ów ił

językam i

ludzi

i

aniołów,
a m iłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cym bał brzmiący.
Gdybym też m iał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [m ożliwą] wiarę, tak
iżbym góry przenosił,
a m iłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałm użnę całą
majętność moją,
a ciało w ystaw ił na spalenie,
lecz m iłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał (...).
Tak więc trw ają wiara, nadzieja,
m iłość —
te trzy:
z nich zaś największa jest m iłość”
(1 Kor 13,1-13).

Módlmy się

Chrześcijanin oddaje
cześć Bogu
W w ielu religiach św iata lud
nie grom adzi się we w nętrzu
św iątyni, lecz na jej dziedziń
cu. W ten sposób lud w yraża sza
cunek dla Boga. Zwyczaj ten
opiera się na przekonaniu, że
grzeszny człow iek nie pow inien
bezpośrednio spotykać się z Bo
giem, ale za pom ocą specjal
nie do tego pow ołanych ludzi,
zwanych kapłanam i. Dlatego to
oni składają ofiary, oni do tyka 
ją przedm iotów przeznaczonych
do czci Bożej. Ludzie ty lk o z da
leka przyglądają się i uczest
niczą w uroczystościach obrzę
dow ych. Także w religii obja
w ionej Izraela do Św iętego
Ś w iętych m iał dostęp ty lk o a rcy
kapłan, i to w określone dni. Arki
Przym ierza m ogli dotykać je d y
nie przedstaw iciele rodu kapłań
skiego. Na innych, którzy ośm ie
lali się przekroczyć ten przepis,
spadały różne kary. O pow iadają
nam o tym księgi Starego Przymie
rza.
W re ligii chrześcijańskiej nie
m a ju ż takiego oddalenia m iędzy
ludem a kapłanam i. W szyscy bez
różnicy grom adzą się w ew nątrz
św iątyni. Ludzie św ieccy nie
stoją z daleka i nie przygląda
ją się jedynie, co czyni kapłan,
lecz razem z nim biorą czynny
udział. Podczas zgrom adzenia
eucharystycznego — na przy
kład — czytają Pismo Święte.
Lud chrześcijański jest w ięc bliżej Boga
i tym samym zobow iązany do większej Jego
czci, w yrażającej się m.in. w czynnościach
i gestach. Taka postawa i gesty pow in ny
w yn ikać z w ew nętrznych przekonań i uczuć
każdego chrześcijanina.
Św iątynia chrześcijańska jest naszym W ie
czernikiem , czyli szczególnym m iejscem sp o t
kania Ludu Bożego z Bogiem . W ierni pow inni

Fragment procesji w Bielsku-Białej

troszczyć się o jej należyte wyposażenie,
utrzym anie i wygląd.
Krzyż przypomina nam, że zostaliśmy odkupie
ni i zjednoczeni z Chrystusem . W łaśnie krzyż
jest najpowszechniejszym znakiem naszej wiary.
M odlim ysię, bierzem y udział w procesjach, od
wiedzamy cmentarze, czynim y znak krzyża przed
przydrożnym i kapliczkam i — to są w łaśnie zna
ki naszej chrześcijańskiej pobożności.

Z życia naszych parafii:

Bielsko-Biała

25-lecie posługi duszpasterskiej
ks. infułata Henryka BUSZKI
Od 25 lat Ksiądz Infułat sprawuje opiekę dusz
pasterską nad parafią pw. Św. Anny w Bielsku Bia
łej. 25 lat prowadzenia parafii, to szmat drogi w ży
ciu kapłana, a cóż powiedzieć, jeśli to pasterzowa
nie trwa w jednej parafii, w tym samym mieście. Ju
bilat — ks. inf. Henryk Buszka ma co wspominać.
A były w tym okresie radości z dobrze sprawowa
nej posługi, sukcesy, ale i cierpienia, przykrości
i to nie raz zadawane od najbliższych— ciosy, któ
rych najmniej się mógł spodziewać. Ale ks. inf.
Buszka to doświadczony duszpasterz, doskonale
przez studia i praktykę przygotowany do prowa
dzenia owczarni Pańskiej, jaką jest Jego parafia.

Ks. Infułat
Henryk Buszka

Praca duszpasterska w parafii pw. Św. Anny
przez lata skupiała się w przyzamkowej kaplicy,
którą władze miasta udostępniły Kościołowi Polskokatolickiem u. I tam od 1971 roku działał gor
liwy duszpasterz, ks. inf. Buszka, nigdy nie zawo
dząc kościelnych władz, które Go tam skierowały
do pracy z wiernym ludem.
W środowisku miejskim dał się poznać jako
zawsze grzeczny, uśm iechnięty i wychodzący
naprzeciw, na miarę m ożliwości, ludzkim potrze
bom. W sprawach ekumenicznych przyświeca Mu
idea m iłości bratniej i pojednania w realizowaniu
testamentu Chrystusa, „aby wszyscy byli jedno” .
W działalności duszpasterskiej Ks. Infułat
szczególnie dba o splendor liturgii Mszy Świętych
i odprawianych nabożeństw. Szczególnie uro
czyście odbywały się w roku procesje Rezurek
cyjne i Bożego Ciała na wałach zamkowych
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z udziałem orkiestry dętej i tłum u wiernych — nie
tylko polskokatolików.
Szczególną zaletą Ks. Infułata jest sumienne
sprawowanie obowiązków kapłańskich. Codzien
nie odprawiana jest Msza Św. o godz. 18.00
(z wyjątkiem poniedziałków), nabożeństwa W iel
kiego Postu (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale),
majowe, czerwcowe i październikowe. W niedzielę
Msze Św. odprawiane są o godz. 9.00 i 10.30. Choć
parafia jest niewielka, gdyż liczy ponad 300 osób,
jednak dzięki odpowiedzialnej pracy proboszcza
tętni życiem.
W ciągu 25 lat pracy duszpasterskiej w parafii
Ks. Infułat ma z czego się szczycić i cieszyć w
prowadzeniu swojej małej „trzó d ki” . Jak wykazują
skrupulatnie prowadzone przez Niego księgi
parafialne, odbyło się: 158 chrztów, 80 dzie
ci przystąpiło do I Komunii Św. i Sakramentu
Bierzmowania, zawarto 210 małżeństw, na
wieczny spoczynek odprow adził 280 para
fian.

Od wielu lat Ks. Infułat, dzięki osobistym znajomościom, sprowadza z Niemiec całe tony używanej odzieży i różnorodnego sprzętu, jak meble,
pralki, lodówki itp., co sprawiedliwie rozdziela
wśród potrzebujących, bez względu na przynależność konfesyjną. Tym i darami dzieli się także
i z innymi parafiami Kościoła i domami opieki,
O statnio ideą do zrealizowania jest, by współnie z Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej przygotować (opakowane) i rozdawać codziennie śniadania dla dzieci Szkoły Specjalnej i Szkoły Nr 2
W Bielsku-Białej
W Kościele Polskokatolickim ks. Henryk Buszka
jest szanowanym i łubianym kapłanem i kolegą.
Swoim doświadczeniem i osobowością gorliwego
duszpasterza i kapłana Kościoła Polskokatolickiego dał się poznać wszystkim, co dostrzegały
zawsze Władze Kościoła, mianując Go dziekanem,
który to urząd piastuje przez lata, a ostatnio
podniosły Go do godności infułata rzeczywiste
go. Ksiądz dziekan Buszka od lat brał czynny

udział, jako członek, w pra
cach Rady Synodalnej,
dbając o dobro Kościoła,
co zaowocowało powierzeniem ks. Buszce godności
O ficjała Sądu Biskupiego
przez ostatni Synod Koś
cioła, który odbył się 27
czerwca 1995 r.
Przed kilkom a laty wła
dze zarządzające Zamkiem-Muzeum pow iadom iły ks.
proboszcza inf. Buszkę, że
chcą przejąć kaplicę pod
S W Ó j zarząd i przeznaczyć
na swoje potrzeby. Stąd w ynikła sprawa znalezie
nia placu pod budowę nowego kościoła i domu
parafialnego. I z tego zadania Ks. Infułat wywiązał
się znakomicie. U Władz Miasta „w ydeptał” przy
dział na hipotekę placu i zatwierdzenie planów
nowego obiektu sakralnego. Nowa posesja znaj
duje się przy ul. Krasińskiego 16.
Mimo ogrom nych trudności materialnych, Ks.
Infułat w zniósł w ciągu kilku lat dom parafialny,
który obecnie przy już niewielkim nakładzie mate
rialnym zacznie funkcjonować. Problem tylko tkwi
w tym skąd „przyjdzie ta niewielka pom oc” , by
można było w październiku b.r. dokonać poświę
cenia domu parafialnego. W następnej fazie
będzie dobudowanie małego kościoła. Do tego
czasu na sprawowanie liturgii będzie zaadapto
wana dość duża sala katechetyczna znajdująca się
na parterze domu parafialnego.
Nowy obiekt jest władnym położeniu, częściowo
ogrodzony, wykonany estetycznie i oszczędnie.
Wszyscy wiemy, co znaczy budować cokolwiek
w dzisiejszych warunkach materialnych. Ksiądz
Infułat nie szedł drogą usłaną różami, ale często
raniły go różnego rodzaju „kolce” , co objawiało
się w wyzwiskach, napisach na płocie okalającym
budowę, w wybijaniu okien, niszczeniu dokonanych
robót, a nawet podpaleniu. Te przeszkody Ks. Infułat pokonał dzięki swojej osobowości, cierpliwością, uśmiechem, a także świadczeniem materialnej i duchowej pomocy wszystkim bez względu
na religijną przynależność.
Z okazji Srebrnego Jubileuszu zarządzania parafiąśw . Anny w Bielsku-Białej Przewielebnemu Księdzu Infułatowi Hen rykowi Buszce życzymy zdrowia,
słońca na każdy dzień i Bożego błogosławieństwa
na dalsze lata posługi duszpasterskiej,
Parafianin
Nowo wznoszony Dom Parafialny

ANIOŁOWIE W EW ANGELIACH

Cała sfera pozaziemska jest jedną z podstaw działalności Koś
cioła Chrystusowego na ziemi. Toteż — oprócz Boga i świętych —
łączą Kościół ścisłe więzy z dobrymi duchami świata nadprzyro
dzonego, czyli aniołami. Ich świetlane postacie znajdujemy czę
sto na kartach Biblii Starego Przymierza. Obszerne relacje o ich ist
nieniu i działalności znajdujemy również w księgach Nowego Testamentu. Wiele miejsca zajmują aniołowie w liturgii.
Spośród grona duchów, nie
biańskich trzech aniołów znamy
po imieniu. Są to: Michał, patron
dawnej Synagogi izraelskiej, a
obecnie Kościoła powszechne
go; Gabriel, będący aniołem
zwiastowania, a prawdopodob
nie i konania w Ogrojcu; Rafał,
znany jako przewodnik podró
żnych. Mają oni w kalenda
rzu liturgicznym swoje własne
uroczystości: Michał — 29 wrześ
nia, Gabriel — 24 marca, Ra
fał — 24 października. Ponad
to, w XVI wieku, powstała w
Hiszpanii specjalna uroczys
tość ku czci Aniołów Stróżów,
rozszerzona na początku XVII
wieku na cały Kościół zachod
ni.
Najwcześniej (chronologicz
nie) spotykamy anioła w Ewange
liach podczas zapowiedzi naro
dzenia Jana Chrzciciela. Ewan
gelista Łukasz pisze bowiem,
że składającemu ofiarę Zacha
riaszowi „ukazał się Anioł Pań
ski, stojący po prawej stro
nie ołtarza kadzidlanego... (i)
rzekł do niego: Nie bój się,
Zachariaszu, bo wysłuchana
została modlitwa twoja, i żo
na twoja, Elżbieta, urodzi ci
syna i nadasz mu imię Jan” (Łk 1,
11-13). Widząc zdumienie i nie
dowierzanie na twarzy Zacharia
sza, anioł dodał jeszcze: „(...)
Jam jest Gabriel, stojący przed
Bogiem, i zostałem wysłany,
by do ciebie przemówić” (Łk 1,
19).
Tego samego anioła Stwór
ca posłał, by zwiastował Wcie
lenie Syna Bożego. Jak podaje
ten sam Ewangelista, „Bóg posłał
anioła Gabriela do miasta galilej
skiego, zwanego Nazaret, do
panny poślubionej mężowi (...) a
pannie było na imię Maryja” (Łk
1,26).

Św. Mateusz Ewangelista opi
suje natomiast, jak to Bóg posłu
żył się, również aniołem, aby
uspokoić wewnętrzną rozterką
Józefa. Skoro bowiem, wkrótce
po zaślubinach, zauważył on
odmienny stan Maryi, do czego
się nie poczuwał — a będąc pra
wym i nie chcąc jej zniesławić —
miał zamiar potajemnie ją opuś
cić. Jednak we śnie ukazał mu się
anioł Pański i rzekł: „Józefie,
synu Dawidowy, nie lękaj się
przyjąć Maryi, żony swej, albo
wiem to, co się w niej poczęło,
jest z Ducha Świętego. A urodzi
syna i nadasz mu imię Jezus,
albowiem On zbawi lud swój” (Mt
1, 19-21).
Nie kto inny również, jak anioł,
ogłosił pasterzom betlejemskim
radosną wieść o narodzeniu się
Mesjasza. Bowiem w noc naro
dzenia „anioł Pański stanął przy
nich, a chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła; i ogarnęła ich
bojaźń wielka. I rzekł do nich
anioł: Nie bójcie się, bo oto
zwiastuję wam wielką radość, któ
ra będzie udziałem wszystkiego
ludu, gdyż dziś narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Chry
stus Pan, w mieście Dawidowym”
(Łk 2, 9-11). Duchy niebieskie
oddały również pierwszy hołd
nowo narodzonemu Dziecięciu.
Bo oto „zaraz z aniołem zjawi
ło się mnóstwo wojsk niebies
kich, chwalących Boga i mó
wiących: Chwała na wysokoś
ciach Bogu, a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli” (Łk 2,
13- 14).

Anioł także nakazał Józefowi
ratować maleńkiego Jezusa
przed siepaczami Heroda. Bo
wiem po odejściu z Betlejem
Mędrców ze Wschodu — jak
pisze — Ewangelista — „anioł
Pański ukazał się we śnie Józe

Nie zabraknie aniołów także
fowi i rzekł: „Wstań, weź Dzie
na Sądzie Ostatecznym. Bowiem
cię oraz matkę jego i uchodź
przed jego rozpoczęciem Syn
do Egiptu, i bądź tam, dopó
Boży „pośle aniołów swoich
ki ci nie powiem, albowiem He
rod będzie poszukiwał dziecię j z wielką trąbą, i zgromadzą
wybranych jego z czterech
cia, by je zgładzić" (Mt 2,
stron świata” (Mt 24, 31
13).
por., Mk 13, 27). Wówczas
W czasie publicznej działal
„przyjdzie
Syn
Człowieczy
ności również Chrystus wielo
w chwale swojej i wszys
krotnie wspominał o aniołach.
cy aniołowie z Nim” (Mt 25,
I tak stwierdził, że w nagrodę
31)...
za naśladowanie Go „Syn Czło
wieczy (gdy przyjdzie) w chwa
le Ojca swego z aniołami swy
mi..., wtedy odda każdemu wed
ług uczynków jego” (Mt 16,
27). Przestrzegając zaś przed
gorszeniem bliźnich, powiedział
słuchaczom: „Baczcie, abyście
nie gardzili żadnym z tych ma
łych, bo powiadam wam, że anio
łowie ich w niebie ustawicznie
patrzą na oblicze Ojca mojego,
który jest w niebie” (18, 10).
A podczas polemiki z saduceu
szami na temat zmartwychwsta
nia — wskazując im, że są w błę
dzie — powiedział: „Przy zmart
wychwstaniu (ludzie) ani się
żenić nie będą, ani za mąż wy
chodzić, lecz będą jak anioło
wie w niebie” (22, 30). Kończąc
natomiast przypowieść o zgubio
nej drachmie, z odnalezienia
której ucieszyła się niewiasta,
dodał: „Taka, mówię wam, jest
radość wśród aniołów Bożych
nad jednym grzesznikiem, któ
ry się opamięta” (15, 10).
Wreszcie, w przypowieści o
bogaczu i Łazarzu stwierdza,
że aniołowie pomagają przejść
duszy człowieka do wiecznoś
ci. Dał temu wyraz mówiąc,
„I stało się że umarł że
brak, i zanieśli go aniołowie
na łono Abrahama” (16, 22 a).
Aniołowie pomagają również
ludziom w ich doczesnych po
trzebach. Bowiem do sadzawki
Betezda w Jerozolimie „od cza
su do czasto zstępować... anioł
Pana i poruszał wodę. A (kto)
... po poruszeniu wody pierw
szy do niej wstąpił, odzy
skiwał zdrowie,
jakąkolwiek
chorobą był dotknięty” (J 5,
4).

Z przytoczonych tekstów wynika jednoznacznie, że aniołowie ist
nieją oraz że jest ich wielu. Ich za
daniem jest służyć Bogu oraz prze
kazywać ludziom Jego polecenia.
Ponadto pomagają oni ludziom w
sprawach nadprzyrodzonych i do
czesnych potrzebach. Bowiem, jak
zapewnia Bóg, każdy człowiek
otrzymał swojego anioła, który nim
się opiekuje. Niesąjednak Ewan
gelie jedynym źródłem nauki obja
wionej w tym względzie. Pozostałe
prawdy dotyczące aniołów zawar
te są jeszcze w listach św. Pawła
oraz w pozostałych listach apo
stolskich.

Wizerunki Matki Boskiej na Świecie:

Z otchłani ziemskiej, o Mario! do Ciebie
Na skrzydłach duszy modlitwę mą niosę;
Gwiazdo zaranna, co świecisz na niebie,

Cudowny medalik — Francja

Królowa Ukrainy — Kijów

Kwiecie, co kwiatom ziemskim zsyłasz rosę,
Różo duchowa, szczycie rajskiej wieży,
Niech Ciebie moja modlitwa dobleży.

Skłoń do niej serce — boś grzesznych obroną;
Anielską ręką zdejm z niej grzechu zielsko,
Boś fest najczystszą królową anielską!

Niech wzruszy skruchą, rozbroi żałobą,
Niech świadczy wszystkim dniom mego żywota
I niech Clę wzywa ja k matkę sierota!

Modlitwa moja, Mario, jest łzą samą,
Łzą wypłakaną w noc żalem trapioną!
Otwórz je j niebo — boś jest niebios bramą,

Tak Izą obmyta z mętów tego świata,
Niech ma modlitwa upadnie przed Tobą!
Odźwierna niebios niech do Cię kołata,

O! Matko moja! o nic Clę nie proszę,
Bo znasz tajniki mej duszy najskrytsze:
Znasz wszystkie chęci, które w sercu noszę.

Madonna Szwajcarska — Fryburg

Hiszpańska Madonna — Pilar

Pieta — Obory (Polska)

Królowa Wietnamu

O d ludzkich pragnień Twe łaski obfitsze,
Więc to m l tylko użycz łaską swoją,
Co zgodne z Niebios I co z wolą Twoją.

(Władysław Bełza, 1847-1913): Modlitwa
do Najświętszej Marii Panny
Matka Boża Różańcowa — Pompeje (Italia)

Apostołowie Piotr i
Jan biegnący do
grobu Chrystusa —
mai. E. Burnand
(1850-1921)

To, co nazywamy iskrą religijności
Z doświadczeń wielu lekarzy, jak i duchownych, wynika, że
wielu ludzi wciąż zaskakują, a nawet wręcz prześladują odwie
czne zjawiska bólu, cierpienia i śmierci. Niepokój w sercu,
obawa przed śmiercią, wewnętrzna pustka, przeszywająca sa
motność, zwłaszcza w starszym wieku — oto, co znajdujemy w
świeckim społeczeństwie, gdzie Boga albo nie ma, albo jest
tylko od święta i gdzie stanowi tylko temat osobistej refleksji.
Społeczeństwu świeckiemu nie udało się rozwiązać tych drę
czących problemów. Wszyscy jednak boimy się śmierci i zasta
nawiamy się nad nią, a także nie chcemy cierpienia.
Społeczeństwo konsumpcyjne, proponujące wszelkiego
rodzaju dobra materialne i dobrobyt, nie zaspokoiło najgłęb
szych pragnień ludzkiego serca, nie dało radości i zadowolenia,
jakich gorąco pragnie każde serce. Słynny naukowiec psychoa
nalityk Jung pisał w swoich pracach: „Wśród wszystkich moich
pacjentów, którzy wkroczyli w drugą połowę swego życia, nie
było ani jednego, którego ostatecznym problemem nie byłoby
znalezienie religijnego spojrzenia na życie. Można śmiało
powiedzieć, że każdy z nich zapadł w chorobę z powodu utraty
tego, co żywe religie każdego stulecia dawały swoim wyznaw
com, i żaden z nich nie został naprawdę uleczony, o ile nie
odzyskał religijnego widzenia świata".
Nasuwa się tu następująca refleksja: To, co się sprawdza dla
jednostki w jej stosunkach z innymi, sprawdza się również w
całym społeczeństwie. Pod wieloma względami może być z
pacjentem źle, ale zawsze są szanse wyleczenia. Zawsze istnieją
oznaki pozwalające żywić nadzieję. Mimo oznak przeciwnych,
faktycznie w każdym z nas, ludzi żyjących u schyłku wieku XX,
pozostała co najmniej jakaś iskra religijności, którą da się roz
niecić w coś jaśniejszego i żywego. Jest nadzieja na proces
uzdrawiający.
Jak wykrywamy w sobie tę iskrę religijności? Otóż w każdej
osobie jest ona czymś odmiennym i nie ma w tym nic dziwnego,
ponieważ każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju. Iskra
religijności — to coś wspólnego z pragnieniem, tkwiącym głę
boko w każdym z nas. Pragniemy przecież poznać i posiąść
dobro albo osiągnąć to dobro, które widzimy u wielu ludzi i w

wielu przedmiotach, z którymi mamy do czynienia. W końcu
odkrywamy, że pogoń za prawdą i dobrem doprowadza nas do
pragnienia prawdy i dobra w ich formie absolutnej. A właśnie tę
prawdę absolutną i dobro absolutne nazywamy Bogiem.
Istnieją zagrożenie życia, i jakości życia. Jednostki i społe
czeństwa nie mogą być gruntownie uleczone bez radykalnej
przemiany. Religia stanowi istotę tego procesu. Odnowa osobi
sta i odnowa społeczna odbywają się według tego samego
wzorca. Zatem powrót do Boga stanowi warunek powrotu do
zdrowia.
Bywa, że w jakimś okresie naszego życia możemy odczu
wać, że nie powiodło się nam w życiu. Doznaliśmy wielu
niepowodzeń i czujemy, że nie jesteśmy tak dobrzy, jak
powinniśmy być. Nie zastanawiamy się nad tym, co o nas
myślą inni ludzi, lecz jaką mamy wartość dla siebie samych.
Dobrze jest spotkać osobę wykształconą i mądrą, która jedno
cześnie byłaby pełna wewnętrznego zdziwienia i prostoty
dziecka. Taka refleksja nad sobą, pełna wewnętrznej uczci
wości jest wyrazem właśnie owej duchowej postawy, którą
jest pokora. A przecież pokora stanowi jądro życia chrze
ścijańskiego. Jest to istotny warunek religijności — iskry
religijności.
Często przeżywamy chwile słabości i zwątpienia — czu
jemy się niezdolni do czegoś, bo coś się nam nie udało,
jesteśmy rozczarowani albo zrezygnowani, nie umiemy spro
stać życiowym wymaganiom, coś nas przerasta. Na przy
kład, ktoś może się uwikłać w małżeństwo nie uznane przez
Kościół, ale z którego, z różnych powodów, nie ma wyj
ścia. Jestemy tymi słabymi i upośledzonymi, często we
własnych oczach jesteśmy „nieudani”. Jak Bóg patrzy na
nas — na nasze walki i upadki? Czyż nie będzie iskierką
religijności jedna tylko myśl: „Boże, miej litość dia
mnie, grzesznego”? Jedna myśl, wołanie do Boga sprawi,
że nigdy już nie będziemy czuć się samotni lub „nieudani” .
Poczujemy w sobie przynależność do Niego, a wiara w Je
go miłość do nas podniesie nas wyżej, ku dobru i praw
dzie.

Św. Łukasz Ewangelista
W dniu 18 października
Kościół obchodzi uroczystość
św. Łukasza, autora trzeciej
Ewangelii i Dziejów Apostol
skich, lekarza z zawodu, ucz
nia i towarzysza wypraw misyj
nych św. Pawła.
Według tradycji chrześcijańskiej św.
Łukasz pochodził z Antiochii, która po
wszczętych przez Sanhedryn prześla
dowaniach w roku 36 po Chr., zajmo
wała miejsce Jerozolimy, była bazą
dla podróży misyjnych św. Pawła. „W An
tiochii też po raz pierwszy nazwano
uczniów chrześcijanami” (Dz 11, 26).
Chrześcijanie, którzy przybyli z Je
rozolimy, spotkali w Antiochii całko
wicie inną kulturę, jednak ich zapał
ewangelizacyjny nie ustał, a nawet
spotęgował się.
To właśnie w Antiochii zdołano sobie w
pełni uzmysłowić uniwersalizm nauki
Chrystusa, co spowodowało przełom w
rozwoju chrześcijaństwa. Zaczęto głosić
ewangelię Grekom, Syryjczykom i przyj
mować ich do Kościoła, bez obowiązku
poddawania się przepisom religii mozaistycznej.
Wśród nawróconych na wiarę chrześci
jańską Greków w Antiochii znajdował się
także Łukasz. Jego życiorys można
przedstawić opierając się na źródłach
nowotestamentowych, a szczególnie li
stach św. Pawła i niektórych fragmentach
Dziejów Apostolskich. Wzmianka o św.
Łukaszu po raz pierwszy występuje w
listach św. Pawła. W liście do Filemona
pisze: „pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek,
Arysarch, Demas i Łukasz, współpra
cownicy moi” (w. 23). Inną informację
zawiera list do Kolosan: „pozdrawia was
Łukasz, lekarz ukochany” (4, 14). Z li
stów tych wynika, że Łukasz, bardzo
bliski współpracownik św. Pawła, był
lekarzem.
Lektura trzeciej Ewangelii i porównanie
jej z listami św. Pawła wskazuje na głębo
kie związki obu Autorów. Łukasz spotkał
po raz pierwszy Apostoła około roku 50 w
Troadzie (Dz 16, 10-40) i odtąd był je
go wiernym współpracownikiem i przyja
cielem. Był prawdopodobnie przy are
sztowaniu Apostoła w Jerozolimie i w
czasie jego pobytu w więzieniu. Towa
rzyszył św. Pawłowi w czasie podróży
morskiej z Palestyny do Rzymu. Opis
tej podróży zamieścił w Dziejach Apo
stolskich. Apostoł, uwięziony po raz
drugi, napisał do Tymoteusza: „Sam
tylko Łukasz jest ze mną” (2 Tm 4, 9).
Słowa te świadczą o wierności Ewange
listy.
Sw. Łukasz, jak już wiemy, był leka
rzem. Mówi o tym tradycja chrześcijań

Św. Łukasz towarzyszył św. Pawłowi w jego podróżach. Na zdj. Forum Romanum —
polityczne, religjne i gospodarcze centrum Cesarstwa Rzymskiego. Dwa lata trzymano
św. Pawła w domowym areszcie w Rzymie. Jego dom położony był właśnie przy Forum.

ska, a potwierdza analiza jego pism. Autor
trzeciej Ewangelii biegły jest w sztuce
lekarskiej: używa sporo terminów medy
cznych. Dokładniej niż pozostali ewange
liści opisuje choroby. Interesuje się źród
łem ich powstawania, czasem trwania,
sposobem uzdrowienia. „A była tam
kobieta, która od osiemnastu lat miała
ducha niemocy; była pochylona i w ża
den sposób nie mogła wyprostować się”
(Łk 13, 11). Św. Łukasz przedstawia
często Chrystusa jako lekarza (Łk 4,
23). Wszystko to potwierdza, że auto
rem trzeciej Ewangelii rzeczywiście
jest Łukasz, „umiłowany lekarz” (Kol
4,14).
Św. Łukasz był zatem wykształcony,
pochodził ze środowiska o wysokiej kul
turze, o czym świadczą jego studia medy
czne. Dobrze opanował znajomość języ
ka greckiego, dzięki czemu prawdopo
dobnie znał dzieła wielkich pisarzy i
myślicieli starożytności greckiej. Wszyst
kie swe zdolności i umiejętności zaprzągł
w służbę chrześcijaństwu. Chrzest sam
przyjął najprawdopodobniej około roku
40.
Niewiele możemy powiedzieć o ostat
nich latach działalności św. Łukasza.
Po śmierci św. Pawła prawdopodobnie
opuścił Rzym i poświęcił się głoszeniu
Ewangelii. Wprawdzie trudno ustalić
miejsca jego działalności, ale według
świadectwa Epifaniusza, pracował w
Dalmacji, Galii, Italii i Macedonii.
O jego działalności w Macedonii pi
sze także św. Grzegorz z Nazjanzu. Rów
nież miejsce i rodzaj śmierci Ewange
listy nie są pewne. Niektóre katalogi

męczenników za miejce jego śmierci uwa
żają Bitynię. Jest jednak dużo prawdo
podobieństwa, że zmarł On w Grecji.
Istniała również tradycja, że św. Łukasz
był malarzem. Podaje ona, że cesarzowa
Eudoksja (+ 460) posłała Pulcherii, sio
strze cesarza „z Jerozolimy obraz Matki
Bożej, który namalował Łukasz” . Tra
dycja ta może wywodzi się stąd, że
św. Łukasz w swej Ewangelii szczegól
nie miejsce poświęcił Matce Bożej i na
malował — ale piórem, nie pędzlem,
piękny obraz Najświętszej Panienki.
Stał się on natchnieniem całej sztuki
chrześcijańskiej. Z tej też racji nie
wątpliwie należy się Mu tytuł patrona
malarzy.
We wstępie do Ewangelii św. Łukasza
czytamy: „W sposobie przedstawiania
zbawczego dzieła Jezusa, Łukasz, po
dobnie jak Paweł, bardzo wyraźnie na
pierwszy plan wysuwa temat męki i
zmartwychwstania Jezusa, co jest wido
czne nawet w samej strukturze Ewangelii.
Rozpoczynając swą działalność w Galilei,
Jezus zbliża się powoli, lecz zdecycowanie do Jerozolimy, gdzie ma umrzeć i
zmartwychwstać. Jezus Łukasza jest
ciągle w drodze do swej śmierci i zmart
wychwstania. W ścisłym związku z tema
tem zmartwychwstania pozostaje rów
nież tytuł Pana (Kyrios), przypisywany
Jezusowi z częstotliwością, która przy
pomina pod tym względem również listy
św. Pawła. Następstwem wmyślaniasię w
zbawczą śmierć i skutki zmartwychwsta
nia są liczne, liczniejsze u Łukasza niż u
pozostałych ewangelistów, wzmianki o
Duchu Świętym” .

Widok na Jezioro Ge
nezaret z Kafarnaum,
gdzie Jezus mieszkał
dłuiszy czas

Grupa bawiących się dzieci z okolic Hebronu. Stary Hebron był przez prze
szło tysiąc lat miejscem, gdzie rozgrywały się wydarzenia opisane w Biblii od
czasów Abrahama do czasów Dawida i jego syna Absaloma

Archeolodzy odkopali w Kafarnaum synagogę,
zbudowaną w 400 r. po n. Chr. Ruiny synagogi,
w której nauczał Jezus nie zostały jeszcze
odnalezione. Na zdjęciach widzimy kamienne frag
menty synagogi w Kafarnaum: część kolumny oraz
relief menory, siedmioramiennego świecznika,
którym posługują się Żydzi w czasie nabożeństw

Hebron. Tu — według podania — znajduje się pieczara, w której został pochowany Abraham ze swoją rodziną

Z życia naszych parafii

Podwójna uroczystość w parafii tomaszowskiej
W dniu 26 maja br., w uroczystość patronalną parafii polskokatolickiej w Tomaszowie Mazowieckim pw. Ducha Świętego
(Zesłanie Ducha Świętego), o godz. 11.00 wprowadzono do
świątyni — w otoczeniu najbliższej rodziny, parafian z ks.
prob. Andrzejem na czele oraz przedstawicieli lokalnej prasy
i telewizji — panią Mariannę Frączak, najstarszą parafiankę i miesz
kankę Tomaszowa. Tego dnia bowiem obchodziła Ona nieco
dzienny i rzadko spotykany Jubileusz: 100 lat i 2-ch miesię
cy życia!

Jubilatka w gronie najbliższych: syna, wnucząt i prawnucząt
przy torcie jubileuszowym u siebie w mieszkaniu

Składanie życzeń Jubilatce
Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza
św., poprzedzona spowiedzią. Słowo Boże w yg ło sił ks. prob.
Andrzej Nadskakulski, a jego mottem był cytat z Pisma Świę
tego: „C zcij ojca twego i matką twoją, abyś żył przez długi czas
i żeby ci się dobrze w iodło na ziem i” (Księga Powtórzonego
Prawa 5,16).
„G dyby dana nam była m ożliwość zbadania tajem nic serca i
myśli wszystkich ludzi — m ów ił Ks. Proboszcz — przekonalibyśmy
się, że najczęstszym pragnieniem i życzeniem ludzkim jest d łu 
gie życie i dobre zdrowie. Każdy człowiek kocha życie i chce żyć
jak najdłużej. Jest to jeden z dow odów na to, że pow ołany on
został przez Boga do życia wiecznego, że jego istnienie nie
kończy się na tym świecie. Jednak, niestety, życie ziemskie jest
krótkie i nasze przebywanie na ziemi — przemijające. Jest to
częste zm artwienie i rozczarowanie ludzi, dożywających pode
szłego wieku. Trafnie ujął to św. A ugustyn w zdaniu: G dybyś żyt
przez cały ten czas od wypędzenia Adama z raju aż do dnia
dzisiejszego, to byś wiedział, że życie twoje, które tak ucieka, nie
jest długotrwałe. A więc, nawet tysiące lat — byłyby dla czło
wieka jeszcze małym, niewystarczającym pobytem na ziemi...
„Albow iem tysiąc lat przed oczyma twym i jako dzień wczoraj
szy” — mówi Psalm (89, 4). Cieszymy się, gdy ktoś z naszych
najbliższych, kochanych, dożywa wieku późnego, przekroczy
granice, przypisane jednostce do przebywania na ziemi.
W ten dzień patronalnego święta naszej parafii i całego Koś
cioła Polskokatolickiego, w święto Zesłania Ducha Świętego,
zebraliśm y się tutaj, by wziąć udział w niezwykłym Jubileuszu.
Jedna z naszych sióstr, pani Marianna Frączek, w dniu 1 kw iet
nia br. ukończyła sto lat swego życia.

Dziękujm y Panu Bogu wraz z Nią za te przeżyte lata i prośm y o
dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla szacownej Jubilatki.
Cieszm y się też wraz z Nią jej długim , choć ciężkim, ale godnym
szacunku, chrześcijańskim życiem. W idocznie Jubilatka
kochała i czciła swoich rodziców, jeżeli sprawdziły się dla niej
słowa Pisma Św.: „C zcij ojca twego i matkę twoją, abyś żył przez
długi czas i żeby ci się dobrze w iodło na ziem i” .
W arto, by katecheci i rodzice często powtarzali te słowa dzie
ciom, by wpajały w nich poczucie szacunku dla ludzi starszych,
zwłaszcza najbliższych. W dobrej, kochającej się i szanującej
rodzinie nie ma miejsca na czyny złe, na grzech i upadek
m oralny. „K ró tkie jest dane nam życie, ale pamięć dobrze prze
żytego życia jest w ieczna” , mówi pewien filozof, w yjaśniając w
innym miejscu: „K rótki jest bieg życia, ale wieczny jest bieg
chw ały” . Dla nas, chrześcijan, sprawdzianem jakości życia jest
posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Nie słowa, nie czcze
zapewnienia, nie westchnienia do Boga mają u Niego znaczenie,
lecz nasze uczynki. „Jeśli przykazania moje zachowacie, trwać
będziecie w m iłości m ojej” — powiedział Pan.
Następnie odczytał ks. proboszcz Andrzej życzenia i tele
gram y dla Jubilatki, przekazał od siebie i całej parafii kw iaty i
skrom ne upominki.
Całą uroczystość grą i śpiewem uśw ietnił długoletni i oddany
Parafii organista — pan Jan Pietrzak.
Ks. Proboszcz udziela Jubilatce Komunii św.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI
W w ielu listach nadsyłanych
do R edakcji C zyte ln icy poruszają
p ro ble m a tykę zw iązaną z d og m a 
ty k ą lub te o lo g ią m oralną. Od
dłuższego jed na k czasu za in te 
resow ania naszych C zyte ln ikó w
ko n c e n tru ją się na zagadnieniach
czyn n o ści, przez któ re K o śció ł
stara się uśw ięcać człow ieka, by
ten o sią g n ą ł sw ój cel o statecz
ny.
N ie k tó rz y C z y te ln ic y p yta ją
o sens sym b o li i znaków , dom agają
się p od an ia ich ź ró d e ł i te kstó w
b ib lijn y c h , by upe w n ić się, że nie
jest to ty lk o w y m y s ł ludzki, by
w ie rn i m ieli zajęcie, a d uch ow ni
pow ażanie. T ra fia ją się listy nie
ufne, często n ie przych yln e, w któ 
rych zn a jd u je m y o strą krytykę
w ielu przejaw ów życia ko ście l
nego, nawet w tym w yłącznie —
re lig ijn ym — zakresie. Zarzuca się
ka to licyzm o w i (często, niestety,
nie bez słuszności) przerost w id o 
w isko w o ści i re lig ijn o ści na pokaz,
przy niem al ca łko w itym zaniedba
niu pra cy organ iczne j nad d o sko 
naleniem ducha ludzkiego. „P o w ta 
rzacie w praw dzie za A p ostołem
Pawłem — pisze jeden z C zyte ln i
ków — że litera zabija a duch oży
wia, ale sami trzym a cie się raczej
lite ry niż d u ch a ” . Z arzu ty i w ąt
pliw ości m ożna b yło b y m nożyć bez
końca, lecz nie w tym rzecz.
Zazw yczaj na w ą tp liw o ści i p yta 
nia C z yte ln ikó w odp ow iad a D usz
pasterz krótko, czasem jednak, g dy
problem w ym aga szerszego naświe
tle nia, a w iele osób interesu je to
sam o — zam iast kró tkich , zw ięz
ły c h o dpow iedzi pisze on obszer
niejsze o praco w an ie (jak w tym
w łaśnie przypadku). Będzie to
apo lo gia , czyli o bro n a p otrzeby
czyn ów św iętych w Kościele,
przez które w łaśnie objaw ia się
duch.
N iektó re z tych św iętych czyn 
ności p o le c ił w yko n yw a ć sam
Z b a w icie l. Z Jego w o li są one noś
nikam i łaski, a w ięc m ate ria lnym i
znakam i d u ch o w n ych darów . Za
m ateriał rozważań p osłuży naj
p ow szechniej sto sow a ny w ch rze 
śc ija ń stw ie czyn św ięty, jakim
jest C hrzest. A dresuję bow iem
sw oją o dp ow ied ź do ty c h w szyst
kich, któ rz y p rzyję li ju ż ten
Sakram ent lub m ają zam iar go
przyjąć.

Wszelkiego typu polem iczne opra
co w a nia z reg uły o piera ją się o so 
lidn ą bazę uznawaną przez w szyst
kich za pew nik. Taką bazą na
p la tfo rm ie rozważań re lig ijn y c h
jest dualizm rzeczyw istości, istn ie 
jącej w fo rm ie m aterii i ducha. Kie
dyś żyli na ziem i m ędrcy, któ rzy
kw e stio n o w a li w szelką rzeczyw i
stość. W szystko co nas otacza —
tw ie rd z ili — to ty lk o złudzenie. Dziś
są tacy, co pow ątpiew ają, czy
w o gó le m og li żyć na św iecie ta cy
dziw acy, gdyż naw et m aterialiści,
nie znający niczego poza tym , co
da się zm ierzyć, zobaczyć i d o tk 
nąć przyznają, że obok m aterii ist
nieje św iat ducha, któ re go nie
m ożna określić.
M iędzy p ow yższym i tezam i nauk
em p iryczn ych (dośw ia dcza lnych )
a św iadectw em O b jaw ien ia istnieje
ta rozbieżność, że re lig ia głosi
suw erenność ducha w zględem ma
te rii i w ie lo ść fo rm życia d u c h o 
wego. S tw o rzycie lem w szelkich
istot, tak d u ch o w n ych , jak i m ate
ria lnych , jest Bóg — n a jdo skon a l
szy, n ie stw o rzo n y i n ie śm ie rtelny
D uch. T o On s p ra w ił cud zespole
nia się w człow ieka d uch a i m aterii.
W ierzącym ła tw ie j jest w ięc z ro 
zum ieć, dlaczego m ateriał prze
rosła samą siebie w ludzkim o rg a 
nizm ie. C złow iek to byt w yjątko w y,
nie m ający o d p o w ie d n ik a w całej
znanej naturze, k tó ry przez fa kt
posiadania duszy sta ł się iskrą
n iezniszczalnego św iata d u ch o w e 
go.
Z O b jaw ien ia w iem y, że S tw órca
poszedł dalej w swej łaskaw ości
w zględem człow ieka. P o sta no w ił
go u syno w ić. I to nie ty lk o
d u ch o w ą część naszej natury, ale
całego człow ieka, duszę w raz z cia 
łem . C h c ia ł w ięc rozszerzyć nie
śm ie rteln ość na całego człow ieka
(co jest n iezm iennym m arzeniem
lud zkości). T e o lo g o w ie nazywają
ten dar w yniesieniem do stanu
n ad przyro dzo n eg o. Naw et Stary
T estam ent, w któ rym z taką su ro 
w ością piętn ow an a je s t w szelka
p róba przyp isyw a nia człow ieko w i
b oskiej natury, pozw ala nazywać
b ogam i tych , w k tó ry c h działa Bóg.
Pslam 82 (6) przekazuje m owę
Boga do Sędziów: „W szyscy jesteś
cie bogam i i synam i N ajw yższego” .
Na ten te kst p o w o ła ł się Z ba w icie l
zaatakow any przez faryzeuszów ,

któ rzy ch cie li Go u kam ienow ać za
to, że „bę dą c czło w ie kie m , c z y n ił
z siebie B oga” (J 10, 33).
C h rystu s p o w o ła ł się na p ow 
szechną g od n o ść ludzi jako dzieci
Bożych w znaczeniu w ybrania,
usynow ienia. Sam n atom iast b ył
rzeczyw istym Synem O jca nie bie 
skiego, „zro dzo nym , a nie s tw o 
rzo n ym ” — jak pod kre śla k a to lic 
kie w yznanie w iary.
T w ó rca ludzkiej n atu ry znał
d oskonale psychikę sw oich ziem 
skich dzieci. W iedział, że najlepiej
czuć się będą w tedy, g dy skarby,
któ ry m i ich obsypał, uznają za
w łasne na m ocy zasług, a nie ty lk o
darow izny. P o dd a łw ięc pierw szych
ludzi p ró b ie posłuszeństw a, którą
znam y z pełnego dram atyzm u
o pisu p ob ytu w raju. Z ły duch
w y k o rz y s ta ł natu ra lną skłon no ść
człow ieka do poznania spraw nie
znanych: „g d y zjecie, o tw orzą wam
się oczy i będziecie jak Bóg znali
d o b ro i z ło ” (Rdz 3, 5). Pierw si
ludzie za prag nę li zrów na ć się z
Bogiem , p o p e łn ili grzech i s tra c ili
w szystko, co w y n o s iło ich ponad
naturę, a sku tki ich grzechu
d o tk n ę ły w szystkich przyszłych
pokoleń.
G d yby Bóg zo s ta w ił c zło w ie ka w
je g o upadku, b y lib y ś m y n ajba r
dziej nieszczęśliw ym i stw o rze n ia 
mi pod słońcem . Z O b jaw ien ia je d 
nak w iem y, że nie je s t ta k źle.
C hociaż c z ło w ie k u p a d ł i zasłużył
na o drzuce nie , O jcie c n iebieski nie
w y rz e k ł się go. O b m y ś lił plan rato 
w ania, p rzyw ró ce n ia ludziom życia
nad przyro dzo n eg o i prawa do w ie 
cznego życia z duszą i ciałem w
K rólestw ie niebieskim . „T ak Bóg
u m iło w a ł św iat, że Syna sw ojego
d a ł” ... aby, na drzew ie krzyża,
d o k o n a ł się d ru g i — po W cie le 
niu — w ie lk i akt zb aw ien ia lud z
kości. Jezus C h rystu s w y ra z ił to
podczas O statniej W ieczerzy sło 
w am i: „(...) Ja pośw ięcam sam ego
siebie, aby i oni (w szyscy ludzie)
b yli p ośw ięce ni w p ra w d zie ” . I ta
w łaśnie krw aw a O fiara, zjednująca
N iebo z Ziem ią, ma nieskończoną
m oc zbawczą.

Wszystkich naszych Czytelników
pozdrawiam w Chrystusie.
DUSZPASTERZ
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nie jest przeniknięte duchem, tylko samego sie
bie może szukać. Jeżeli chcesz kochać, to duch
musi ożywiać ciało, ale duch, w którym mieszka
łaska (...).
Nasza zachłanna natura zraniona grzechem
popycha nas do przywłaszczenia sobie rzeczy
i osób. Odwraca nas od dawania.
Trzeba nam łaski Odkupienia, żeby nas przy
wrócić miłości.
Na rozstajach twej miłości zawsze wzniesie się
krzyż, ale z tego krzyża Chrystus wzywa cię do
zjednoczenia.
W śmierci swojej połącz się z Jego śmiercią. On
cię złączy ze swym Zmartwychwstaniem.
Nigdy nie będziesz doskonale kochał, jeżeli nie
pokutujesz i nie łączysz się duchowo.
Spotykasz wiele par małżeńskich trzymających
się za ręce, bo łatwo jest łączyć ciała.
Dużo mniej łączących się sercem, bo trudniej
kochać się serdecznie.
Bardzo niewiele łączących się tym, co jest naj
głębsze, bo bardzo niewielu małżonków zaślubiło
swe dusze.
Zaślubić swe dusze to podzielić się drogą zwie
rzenia — wszystkim: myślami, reakcjami, wraże
niami, wahaniami, żalami, projektami, marze
niami, radościami, zniechęceniami, całym swym
światem wewnętrznym i jego rozwojem.
Zaślubić swoje dusze to wyzuć się z siebie i być
jedno dla drugiego przezroczystym, i tak stanąć
razem przed Bogiem jak dwie ręce złożone do
modlitwy.
Nie oszukuj drugiego i siebie. Popatrz na sie
bie, wypowiedz się; tylko szczere zwierzenie się
pozwoli wam się zjednoczyć. Jeżeli pozostaniesz
tajemniczy, nie będziesz mógł kochać.
Nie widać na zewnątrz, co jest w tobie: trzeba
to pokazać. Zdecydować się kochać to zdecydo
wać się przełamać swoją indywidualną autono
mię, to zgodzić się na naruszenie swej samot
ności.
Razem ustalacie kupno mebli,
układacie budżet,

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI

przygotowujecie wakacje,
sprawdzacie wagę dziecka,
zapisujecie wzrost,
pilnujecie jego nauki.
A czy systematycznie mówicie ze sobą o pogłę
bianiu waszego małżeństwa?
Czy dzisiaj bardziej tworzycie „jedno” niż wczo
raj i czy jutro będzie ono jeszcze większe?
Kwiat, przemieniając się, wydaje owoc.
Owoc, przemieniając się, wydaje nasienie.
Nasienie, przemieniając się, rozrasta się
w drzewo.
Jeżeli chcesz kochać, musisz pozwolić prze
mieniać siebie, gdyż poprzez miłość wzajemnie
się otwieracie na nowy sposób widzenia, czucia,
działania, wzruszania się, modlenia, to taki dodat
kowy sposób ubogacający was (...).
Małżonkowie, którzy się rozchodzą, rozrywają
dziecko, sami się „rozdzierają” , ale przekreślić
małżeństwa nie mogą.
Droga miłości wiedzie od ciała do ducha (...) od
tego, co doczesne, do tego, co wieczne.
Jeżeli zaślubisz tylko ciało, szybko je poznasz
i zapragniesz innego.
Jeśli zaślubisz tylko serce, szybko je zgłębisz
i pociągnie cię inne.
Jeżeli zaślubisz „człowieka” , co więcej, „syna
Boga” , wtedy, jeżeli zechcesz, twoja miłość
będzie wieczna. Bo poza wami istnieje nieskoń
czoność, która pozwala mężczyźnie i kobiecie
uczynić ich miłość wieczną.
Nikt nie puka do pustego i zrujnowanego domu.
Nikt nie może pić z wyschniętego źródła.
Oboje będziecie zdolni do miłości, jeżeli stanie
cie się jedno dla drugiego niewyczerpalnym
źródłem.
Świadomie czy nie, dążeniem miłości jest zjed
noczenie się z Bogiem. Dlatego małżeństwo
totalne może wypełnić się tylko w Sakramencie, w
tej nieskończonej tajemnicy miłości Trójcy, prze
żywającej się w dwóch istotach ludzkich złączo
nych w JEDNO.
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Małżeńs two

Iluż młodych myśli wychodząc z kościoła: „Na
reszcie jesteśmy małżeństwem, już koniec, teraz
tylko będziemy zbierać radość!”
Nie wiedzą, że wszystko się zaczyna, że jeszcze
nie doszli, że to dopiero punkt wyjściowy. Nie
wiedzą, że aby stać się „jednym” , muszą się
codziennie zaślubiać. Bardzo szybko dojdą do
wzajemnego rozczarowania, jeżeli nie dadzą
sobie, w Bogu i przez Boga, miłości nieskończo
nej.
Kiedy wyprowadziłeś swój wóz na drogę, czy
puszczasz kierownicę i pedały dlatego, że już
jedzie?
W jakimkolwiek wieku jesteście, nie jesteście
i nigdy nie będziecie całkowicie zaślubieni. Mu
sicie się poślubiać codziennie.

Zaślubiać się to przyjąć jedno drugiego na
trzech poziomach jestestwa: fizycznym, uczucio
wym i duchowym. Nie graj roli ani anioła, ani zwie
rzęcia: bądź człowiekiem.
Żeby służyć,
stół musi stać na nogach,
rower na kołach,
dach na domu.
Szanuj w sobie hierarchię swej istoty, inaczej
twoja rodzina nie będzie stała pewnie ani nie
będzie należycie zrównoważona.
Miłość cielesna pozostawiona sobie samej nie
może być darem dla drugiego, bo jeżeli ciało
c d . n a s tr.
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