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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus
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Gazeta Parafii Zegrze p.w. œw. Antoniego w Woli Kie³piñskiej

Stoję u drzwi twych i kołaczę
Dziœ I Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne.
Prowadzi je ks. kanonik Tadeusz Durszlewicz.

Plan Rekolekcji
5 marca - niedziela
godz. 830 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1030 - Msza œwiêta z nauk¹ dla dzieci
godz.1600 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
6 marca - poniedzia³ek
godz. 900 - Msza œwiêta z nauk¹ dla dzieci. SpowiedŸ dzieci z klas
III, IV, V i VI ze Szko³y Podstawowej w Woli Kie³piñskiej.
godz.1030 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1500 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1800 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
7 marca - wtorek
godz. 900 - Msza œwiêta z nauk¹ dla dzieci odbêdzie siê w Szkole
w Jadwisinie. SpowiedŸ dzieci z klas III, IV, V i VI.
godz.1030 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1500 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1800 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
8 marca - œroda
godz. 900 - Msza œwiêta z nauk¹ dla dzieci. SpowiedŸ m³odzie¿y
gimnazjalnej ze szko³y w Woli Kie³piñskiej.
godz.1030 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1500 - Msza œwiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1800 - Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich i zakoñczenie Rekolekcji.
Przed ka¿d¹ Msz¹ œwiêt¹ wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i adoracja.
SpowiedŸ w czasie Mszy œw. Nic nie zwalnia dzieci katolickich rodziców
od uczestniczenia w naukach rekolekcyjnych i spowiedzi. W zwi¹zku z tym
katecheci w szko³ach po³o¿¹ szczególny nacisk na udzia³ dzieci w rekolekcjach.
Dzieci otrzymaj¹ karteczki potwierdzaj¹ce ich obecnoœæ na rekolekcjach.
W czasie Wielkiego Postu bêdziemy uczestniczyæ wraz z cierpi¹cym
Chrystusem w Drodze Krzy¿owej i Gorzkich ¯alach.
Droga Krzy¿owa - w ka¿dy pi¹tek o godz. 1730
Gorzkie ¯ale
- w ka¿d¹ niedzielê po Mszach Œwiêtych.
Podajemy terminy uroczystoœci komunijnych:
a) Pierwsza Komunia Œwiêta klas II w Niedzielê 7 maja
godz. 1000 - Szko³a w Woli Kie³piñskiej
godz. 1200 - Szko³a w Jadwisinie
b) Komunia Generalna klas IV w Niedzielê 14 maja
Rodziców dzieci przystêpuj¹cych do Pierwszej i Generalnej Komunii œw.
zapraszamy do uczestniczenia w niedzielê razem z dzieæmi w dowolnej
Mszy œwiêtej. Katecheci bêd¹ sprawdzali obecnoœæ dzieci w koœciele w
czasie lekcji religii. Jest to warunek dopuszczaj¹cy dzieci do Sakramentów.

Strona internetowa parafii
www.parafia−antoni.pl
Kontakt z kancelari¹ kancelaria@parafia−antoni.pl
z redakcj¹ gazety
gazetka@parafia−antoni.pl
z twórc¹ strony
admin@parafia−antoni.pl

Dziś w Numerze
str
Z serwisu Katolickiej Agencji Informacyjnej
2
Od redakcji
2
Jak wytrwaæ w dobrym?
2
Czy potrzebny jest nam post?
3
Przytuliæ siê do Boga
3
Seks - owoc zakazany?
4
Bo¿a instrukcja wolnoœci. Aborcja i eutanazja
5
Ks. Jan Twardowski
6
S³ówko... Zapraszam do wêdrówki szlakiem...
7
Bez rodziny samozag³ada
7
Jase³ka
8
Z Parafii
9
Zeñskie zakony kontemplacyjne w Polsce
10
Ci, którzy siej¹ œwiat³o
10
K¹cik Cioci Jasi
11
Nie dyskryminowaæ nauki religii
12
Katechizm Płocki
Katecheza 32. Historycznoœæ Ewangelii
XVII
33. Ewangelie a archeologia
XVII
34. Staro¿ytni historycy o Jezusie
XVII
35. Imiê Jezus
XVIII
36. Chrystus
XVIII
37. Pan
XIX
38. Jezus Chrystus - Bóg i cz³owiek XIX
39. Dlaczego S³owo sta³o siê Cia³em XX
40. Niepokalane poczêcie Maryi
XX

Z serwisu KAI

Caritas Polska w 2005 r.

Jej pomoc dociera do 850 tys. osób. W okresie œwi¹tecznym wydano
ok 300 tys. paczek, zorganizowano ok. 800 spotkañ wigilijnych.
Jest to mo¿liwe dziêki ofiarnoœci ludzi i pracy 60 tys. wolontariuszy.
Codziennie pomoc otrzymuje 480 tys. osób w ponad tysi¹cu
placówkach. Poza tym ok. 370 tys. rodzin ubogich i wielodzietnych otrzymuje paczki ¿ywnoœciowe, dwa razy w miesi¹cu.
Caritas prowadzi programy d³ugoterminowe, np. “Skrzyd³a”
pomagaj¹cy biednym dzieciom, “Adopcja na odleg³oœæ” dla dzieci
osieroconych. Organizuje kampanie spo³eczne: “Kromka Chleba”
pozyskuj¹ce œrodki na pomoc. W 2005 r. Caritas Polska rozda³a
ponad 200 mln z³. Kwota ta mo¿e byæ jeszcze wy¿sza bo brak
danych z kilku diecezji. Jednak jak przyzna³ o. Œwiniarski
dyrektor Caritas, to wci¹¿ za ma³o wobec skali biedy w kraju.

XI edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Ogromny sukces akcji przynios³o zaanga¿owanie mediów
i “bardziej otwarte serca Polaków”. Uda³o siê sprzedaæ 4 mln
523 tys. 872 œwiece. Zebrano 18 mln 95 tys. 488 z³. To najwiêcej
w 11-letniej historii Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom.
(Podczas pierwszej akcji w 1994 r., sprzedano 273 tys. œwiec).Akcja
by³a wspólnym przedsiêwziêciem organizacji charytatywnych:
Caritas Koœcio³a Katolickiego, “Eleos” Koœcio³a Prawos³awnego i “Diakonii” Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
Caritas pomaga przede wszystkim dzieciom z rodzin bezrobotnych. Kupuje podrêczniki, zeszyty i inne materia³y szkolne.
Organizuje letnie kolonie. W roku ubieg³ym skorzysta³o z nich
104 tys. dzieci. Wspiera domy samotnej matki, oœrodki rehabilitacyjne, œwietlice i ogniska wychowawcze dla dzieci oraz
do¿ywia dzieci w szko³ach i œwietlicach. 10 groszy z ka¿dej
wigilijnej œwiecy przeznaczy dla dzieci w Kongo i Rwandzie.

Płocki Tydzień Ekumeniczny
W styczniu Koœció³ modli siê o jednoœæ Chrzeœcijan. W P³ocku
obchodzono Tydzieñ Ekumeniczny. W œwi¹tyni ewangelickiej
odby³y siê 24 stycznia: “Rozmowy ekumeniczne: o rozumieniu
Eucharystii w naszych Koœcio³ach”. Wziêli w nich udzia³: katolicy,
prawos³awni, ewangelicy i mariawici. Nieszpory odprawiono w
cerkwi prawos³awnej. W sobotê, 21 stycznia, ks. infu³at Saturnin
Wierzbicki sprawowa³ Eucharystiê za zmar³ych ludzi ekumenii z
ró¿nych Koœcio³ów, m.in. za Jana Paw³a II, Brata Rogera, ks. Jana
Twardowskiego. W niedzielê, 22 stycznia, w œwi¹tyniach P³ocka
modlono siê za braci i siostry z innych Koœcio³ów. Centralne
nabo¿eñstwo katolickie by³o w sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego.

Encyklika Benedykta XVI − "Deus caritas est"
Encyklika osadza tradycyjne nauczanie Koœcio³a o mi³oœci w
kontekœcie wspó³czesnej kultury. Potwierdza, ¿e programem
Papie¿a jest po prostu program Ewangelii, czyli powrót do
tego, co w chrzeœcijañstwie istotne, a czy jest coœ bardziej
istotnego ni¿ mi³oœæ? Mi³oœæ to najwa¿niejsze pojêcie
nale¿¹ce do obrazu Boga i istoty ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Encyklika odpowiada na trzy kryzysy kulturowo-religijne
wspó³czesnoœci. Po pierwsze, cz³owiek nie widzi potrzeby Boga
i miejsca dla niego w œwiecie. Benedykt XVI wskazuje, ¿e dziêki
mi³oœci istnieje rzeczywista relacja miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Po drugie, kwestionuje siê ma³¿eñstwo jako w³aœciw¹
sferê mi³oœci miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹. Symbolem tego
jest ubóstwienie seksu. Papie¿ uwypukla sens mi³oœci ma³¿eñskiej, opartej na rezygnacji z siebie na rzecz drugiego. Po trzecie,
pojmuje siê mi³oœæ jako grê spontanicznoœci. Nie bierze siê pod
uwagê, ¿e mo¿e byæ ona oparta o d³ugofalowe nastawienie i
domaga siê uporz¹dkowania instytucjonalnego. Papie¿owi chodzi
wiêc o uporz¹dkowanie mi³oœci w dzisiejszym œwiecie.
Encyklikê “Deus caritas est” trzeba widzieæ w zasadniczej
ci¹g³oœci z encyklik¹ “Fides et ratio” Jana Paw³a II. Porz¹dek
rozumu, opisany w tej ostatniej, zosta³ dope³niony o porz¹dek
mi³oœci. Papie¿ podkreœla, ¿e praca charytatywna jest pierwszorzêdn¹, a nie dodatkow¹ dzia³alnoœci¹ Koœcio³a.
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Od redakcji
“Oto stojê u drzwi Twych i ko³aczê. Jeœli kto g³os Mój us³yszy
i drzwi otworzy, wejdê i bêdê z nim wieczerza³, a on ze Mn¹”.
Oto przyszed³ czas by otworzyæ drzwi i wieczerzaæ z Chrystusem.
Przyszed³ czas aby zadbaæ bardziej o swoj¹ duszê ni¿ o konia...
tzn., przepraszam, o sprawy doczesne. Maj¹ nam w tym pomóc
rekolekcje wielkopostne, udzia³ w Nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯alach. Jednak to najwa¿niejsze musimy
zrobiæ sami - dobry rachunek sumienia, przemyœlenie jeszcze raz
swojego ¿ycia, postanowienie poprawy. Mog¹ nam w tym pomóc
specjalnie dobrane artyku³y.
W nowym roku tyle siê ju¿ wydarzy³o. By³y wielkie tragedie
i burze polityczne. Pamiêtajmy, ¿e tylko Chrystus mo¿e uciszyæ
wzburzone morze i jeœli coœ dzieje siê Ÿle to tylko dlatego, ¿e
ktoœ zapomnia³ o Nim. Przypomnia³ wszystkim o Chrystusie
ks. Jan Twardowski, który odchodz¹c wszed³ w œrodek zamêtu
ze swoim dzieciêcym zawierzeniem Bogu. Po¿egnaliœmy go, ale,
jak wszyscy œwiêci ludzie, tym bardziej bêdzie wœród nas obecny.
W numerze staramy siê tak¿e monitorowaæ na bierz¹co ¿ycie
parafii, nie zapominaæ o jej osi¹gniêciach i trudnoœciach. Cieszymy
siê z rozbudowywuj¹cej siê i modernizuj¹cej strony internetowej.
Z okazji wydania 50 numeru Antoniego ¿yczymy wszystkim
czytelnikom b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w prze¿ywaniu tego
szczególnego okresu Wielkiego Postu, kiedy zaduma miesza
siê z wiosenn¹ nadziej¹ i radoœci¹ oczyszczonego serca.
Przypominamy, ¿e wci¹¿ mo¿na nabyæ w koœciele ksi¹¿kê
o naszej parafii. Informujemy te¿, ¿e przed œwiêtami bêdzie
mo¿na kupiæ kartki, tak te œwi¹teczne, wielkanocne, jak i
przedstawiaj¹ce nasz piêkny zabytkowy koœció³ i jego wystrój.

Jak wytrwać w dobrym (b³. ks. I. K³opotowski)
• Czêsto siê spowiadaj, przynajmniej raz na miesi¹c. Kto siê raz
do roku spowiada, ten nie pamiêta wszystkich swoich grzechów.
Spowiadaj siê ze wszystkich grzechów (œmiertelnych i powszednich). Pamiêtaj, ¿e tylko szczera spowiedŸ odpuszcza grzechy.
• Do Komunii œw. przystêpuj z ¿yw¹ wiar¹ i gor¹c¹ pobo¿noœci¹.
Pamiêtaj, ¿e przyjmujesz Jezusa do serca. Po Komunii nie wychodŸ
zaraz z koœcio³a, lecz dziêkuj serdecznie, ¿eœ takiej ³aski dost¹pi³.
• Czêsto siê módl. Kto siê modli bêdzie zbawiony, kto siê nie modli
bêdzie potêpiony. Zw³aszcza módl siê podczas pokus. Pan Jezus
naucza: „Czuwajcie i módlcie siê, byœcie nie ulegli pokusie”.
• Miej szczególne nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Sakramentu.
Œwiêci godzinami przed Nim klêczeli. Nic w tym dziwnego. Wszak
to Pan Jezus - Ten sam, który ¿y³ kiedyœ na ziemi i umar³ za nas
na krzy¿u, a teraz siedzi po prawicy Boga Ojca w niebie.
• Miej wielkie nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Panny. Wszystkie
³aski przechodz¹ przez Jej rêce. Kto siê módli do Królowej nieba
i ziemi, tego Ona ³askami obdarza. Czy odmawiasz ró¿aniec?
• Módl siê do œw. Józefa, do swego Patrona i do Anio³a Stró¿a.
• Módl siê za dusze w czyœæcu; one te¿ bêd¹ siê modliæ za ciebie.
• Raz w miesi¹cu w dowolnym dniu przygotuj siê na œmieræ, tak
jakby mia³a byæ jutro i czyñ to, co byœ zrobi³ w godzinê œmierci.
• Raz w roku wyznacz parê dni na rekolekcje i skupienie, byœ móg³
poznaæ stan swojej duszy i jej potrzebom skutecznie zaradziæ.
• Staraj siê o wszystkie cnoty, byœ wype³ni³ zlecenie Pana Jezusa:
„B¹dŸcie doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskona³y jest”.
• Ile czasu poœwiêcasz swej duszy? Ludzie na wszystko czas maj¹,
co im daje kawa³ek chleba na ziemi, tylko go nie maj¹ dla Boga,
który ich stworzy³, a stworzy³ dla siebie! Rozwa¿ to dobrze!
Pewien ksiądz, przechodząc koło dworu, zobaczył, jak
stangret czyści konia. Zatrzymał się i zapytał go:
− Ile czasu dziennie na to przeznaczasz?
− O, dużo − rzekł stangret − prawie dwie godziny.
− A ile czasu poświęcasz swej duszy? − zapytał kapłan.
− Nie wiem, czasem to i nie zmówię pacierza, bo nie
mam kiedy − odpowiedział stangret.
Zabolało to księdza i powiedział:
− Wolałbym być twoim koniem niż twoją duszą.
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Czy potrzbny jest nam post?
„Wy jesteœcie œwi¹tyni¹ Boga“ (l Kor 3,17). Niech wasze wnêtrze
bêdzie wolne od jarmarcznego ha³asu i po¿¹dania dóbr doczesnych.
Oby nie musia³ tam wejœæ z biczem rozgniewany Jezus, by oczyœciæ sw¹ œwi¹tyniê, a z jaskini zbójców uczyniæ znów dom modlitwy.
Wtorek przed Popielcem w Krakowie, póŸne godziny wieczorne
w okolicy koœcio³a œw. Marka i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci.
Grupa m³odych ludzi, mo¿e studenci, a mo¿e biznesmeni, lekarze,
czy prawnicy - id¹ ³aw¹ ca³¹ szerokoœci¹ ulicy. Ich eleganckie
ubrania, mi³e twarze, radoœæ ¿ycia, zaskakuj¹ca czystoœæ w s³owach
przyci¹gaj¹ uwagê nielicznych przechodniów. Rozprawiaj¹ z
o¿ywieniem. Rej wodzi dziewczyna. Wyró¿nia j¹ ¿ywio³owoœæ
gestów, si³a g³osu i puszystoœæ kszta³tów. Stanowczo mówi:
„Pochodzê z rodziny katolickiej, ale nie bêdê siê bawi³a w post!“
Czy mo¿na „bawiæ siê w post“? Co traci ta m³oda kobieta, lekcewa¿¹co odrzucaj¹c post? Rezygnuje nie tyle ze smuk³ej figury, co
ze zdrowia. Post bowiem od wieków jest warunkiem zdrowia. Czy
choæby tylko z tego powodu mo¿na go lekcewa¿¹co odrzuciæ?
Odmawiaj¹c sobie przyjemnoœci w poœcie, mo¿na zgromadziæ
oszczêdnoœci, potrzebne do dobroczynnoœci - jednej z podstawowych powinnoœci chrzeœcijanina. Nikt, nawet najbiedniejsi, nie s¹
z niej zwolnieni. Ale by spieszyæ z pomoc¹ bardziej od siebie
potrzebuj¹cym, trzeba mieæ! Sk¹d wiêc czerpaæ, na ja³mu¿nê? By
daæ z szacunkiem, dyskretnie i radoœnie, bez obaw o siebie i lêku
o bezpieczeñstwo materialne bliskich? Post pozwala gromadziæ
œrodki do dzia³añ charytatywnych. Czy rozs¹dne jest odrzucanie
tego sposobu gromadzenia œrodków dla okazania mi³osierdzia?
Ja³mu¿na wyprowadza z izolacji, samotnoœci. Uwalnia z egoizmu
zarówno œwiadcz¹cych j¹, jak i przyjmuj¹cych. Otwiera oczy,
usprawnia rêce i pobudza serce do czynienia dobra. Sprawia, ¿e
wokó³ siebie nie widzi siê anonimowych postaci, lecz dostrzega siê
cz³owieka, poznaje jego imiê, koleje losu, mo¿liwoœci i potrzeby,
dobroæ i piêkno lub upadek ducha. Daj¹cy jest wdziêczny bior¹cemu, ¿e przyj¹³. Przyjmuj¹cy ¿yczliwie myœli o darczyñcy. Obu
jednoczy obopólna wdziêcznoœæ. Za to - co z regu³y umyka ludzkiej
uwadze - b³ogos³awi im Bóg! Nie by³oby to mo¿liwe bez postu przyjaciela pobudzaj¹cego do wszelakiej dobroczynnoœci. Czy
zatem mo¿na rezygnowaæ pochopnie z tak m¹drego s³ugi?
Post jest czasem pokuty za grzechy! Któ¿ ich nie pope³nia? Ten,
kto nie chce poœciæ, nie wype³nia pokuty. Kto nie pokutuje, lekcewa¿y grzech i nienawidzi cnoty, kocha z³o, a nie kocha Boga!
Post wyczula na pokusy i grzech. Uczy skutecznej przed nim
obrony. Ucisza burzê po¿¹dliwoœci. Zaprowadza ³ad w uczuciach
i myœlach. Chroni przed duchowymi zranieniami, a ju¿ doznane
leczy. Utwierdza w wewnêtrznej wolnoœci. Skutecznie odpêdza od
cz³owieka szatana, nieprzyjaciela jego zbawienia. Bardzo lêkaj¹ siê
go duchy nieczyste. Post skutecznie powstrzymuje wzniesion¹ do
wymierzenia kary d³oñ Boga. Czy zatem grzesznik mo¿e sobie
pozwoliæ na lekkomyœlne porzucanie postu?
Na ka¿dym etapie ¿ycia, Bóg stawia u naszego boku wychowawców. Post jest jednym z nich. Niezwyk³ym, bo towarzyszy nam od
narodzin a¿ do œmierci. Dziêki niemu dojrzewamy duchowo. Z
gwa³towników stajemy siê ludŸmi zaufania i wyrozumia³oœci,
cichoœci, czystego serca, sprawiedliwoœci, pokoju, mi³osierdzia,
ciep³a i szczêœcia. Post praktykowany w/g Chrystusowych regu³,
upodabnia do anio³ów. Wprowadza w g³¹b prawdziwej religijnoœci.
Czy mo¿na odrzuciæ post i zaprzepaœciæ szansê duchowej ewolucji?
Nie³atwo nawi¹zywaæ kontakt z Bogiem. Nie ma ludzi, którym
modlitwa przychodzi ³atwo. Post jest rodzon¹ siostr¹ modlitwy.
Dobr¹ i oddan¹. Wspiera modlitwê, próbuj¹c¹ pokonaæ dystans
oddzielaj¹cy ziemiê od nieba, cz³owieka od Boga. Wspomaga
ludzk¹ gorliwoœæ na modlitwie. Usuwa z niej niedbalstwo. U³atwia
dostêp do Boga. Utwierdza w zachwycie Jego Osob¹. Z drugiej
strony poprzez post Bóg prowadzi cz³owieka do spotkania ze sob¹.
Post jest takim spotkaniem. Przez post Bóg pozwala, podobnie jak
pozwoli³ Jezusowi, doœwiadczyæ ludziom, ¿e ich kocha. Rozeznaæ,
¿e ich nieprzyjaciele s¹ ich wrogami, a przyjaciele przyjació³mi.
Post jest czytelnym znakiem mi³oœci Ojca z nieba! Wraz z modlitw¹
i ja³mu¿n¹ scala wierz¹cych w jedn¹, wspieraj¹c¹ siê wzajemnie

w drodze do wiecznoœci rodzinê. Bóg raduje siê, gdy cz³owiek
przestrzega postu, gniewa z powodu lekcewa¿enia i zniewa¿ania
postu. Zatem w imiê jakich wartoœci mo¿na odrzucaæ post?
Cz³owiek, który rezygnuje z postu, wyrzeka siê wolnoœci
duchowej, niezale¿noœci w myœleniu i niezawis³oœci w decyzjach.
WypowiedŸ nieznajomej poruszy³a. Temperatura rozmowy wzros³a
gwa³townie. Z tumultu nie uda³o siê nic wy³owiæ! Nie da³o siê
poznaæ stanowisk jej przyjació³. Nieznajoma, mówi¹c: „Nie bêdê
siê bawi³a w post“, da³a wyraz ca³kowitej nieznajomoœci Boga,
Ewangelii i chrzeœcijañstwa. Da³a wyraz goszcz¹cej w jej sercu,
w myœlach, w woli, w sumieniu i w uczuciach niereligijnoœci.
W trzeci¹ niedzielê postu czytamy w Ewangelii opis wyrzucenia
przez Jezusa handlarzy ze œwi¹tyni. Bez znaczenia dla Niego by³
fakt, ¿e ca³y ten biznes mia³ s³u¿yæ i u³atwiaæ ¿ycie ludziom
przyby³ym z ró¿nych stron Palestyny i œwiata, by oddawaæ czeœæ
Bogu! Spo¿ytkujmy to wstrz¹saj¹ce i nadal aktualne pouczenie
dla w³asnego uzdrowienia wewnêtrznego. Zaproœmy Jezusa do
swego serca - najbardziej ulubionej przez Niego œwi¹tyni na ziemi.
A u drzwi wrêczmy Mu bicz i poproœmy, by oczyœci³ nasz¹ œwi¹tyniê-duszê z g³upoty, z lekcewa¿enia spraw religijnych!
ks. Rafa³ Buchinger Zród³o nr. 13, 26.03.2000 r.

Przytulić się do Boga
Pokuta to nie przekleñstwo, ciê¿ar, który musimy dŸwigaæ na
barkach. To raczej duchowa terapia. Wiemy, ¿e coœ nam dolega,
przyznajemy siê do tego, stawiamy diagnozê - i zabieramy siê
za leczenie. „Kto œwiêty- kto nim nie jest, niech czyni pokutê.“
Ma³e dzieci prze¿ywaj¹ czasem bunt wobec œwiata w sposób
teatralny. Odwracaj¹ siê od tych, na których siê obrazi³y, patrz¹
w okno lub w œcianê - gdziekolwiek, byle nie byæ zmuszonym do
kontaktu z wrogim œwiatem. Pojednanie bywa równie teatralne:
dziecko biegnie ku osobie, na któr¹ przed chwil¹ by³o obra¿one,
i przytula siê do niej. Obra¿one na ca³y œwiat dziecko to obraz
cz³owieka, który potrzebuje nawrócenia, obraz ka¿dego z nas
- bo ka¿demu zdarza siê z w³asnej winy zawêdrowaæ do k¹ta...
W s³owie „nawrócenie“ jest wezwanie do poruszenia czegoœ,
co siê zasta³o, i has³o zmiany kierunku. „Nawróæ siê!“ - to znaczy
odwróæ od z³ego i zwróæ ku dobru. Aby to uczyniæ m¹drze, trzeba
wczeœniej wiele przemyœleæ. Nawrócenie to zatem wezwanie do
zastanowienia siê nad samym sob¹. Œw. £ukasz tak opisuje ten
moment w ¿yciu marnotrawnego syna: „Wtedy zastanowi³ siê i
rzek³: Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego ojca“
(15, 17-18). Jak widzimy, nie ma tu na razie mowy o szlachetnej motywacji, ale rozumowanie syna jest poprawne: dostrzeg³
powagê swojej sytuacji i postanowi³ coœ z tym zrobiæ.
Tak wiêc najpierw porz¹dnie, bez udawania przed samym sob¹,
przemyœlmy: „Kim jestem? Dok¹d zaszed³em w moim ¿yciu?
Jaki jest kierunek mojego wêdrowania?“. Kiedy ju¿ ustalimy
kierunki - te b³êdne i te dobre, przychodzi pora, by odwróciæ siê
- od siebie ku Bogu. Jak dziecko, które sta³o w k¹cie wpatrzone
w œcianê, z wolna odwraca siê i szuka wzrokiem ojca. To bardzo
wa¿ny moment. Cz³owiek powtarza wtedy za psalmist¹: „Bêdê
szuka³ oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mn¹ swojej
twarzy“ (Ps 27,8-9). Jeœli wysilê wzrok wiary, ujrzê pogodne
oblicze Boga, który czeka na mnie - swe dziecko. Wtedy wyrosn¹
mi skrzyd³a, by biec do Niego... I tak zaczyna siê droga pokuty.
Wielu lekarzy pytanych o sposoby powrotu do zdrowia mówi,
¿e najskuteczniej lecz¹: ruch, dieta i pogoda ducha wynikaj¹ca
z w³aœciwych relacji z ludŸmi. Prze³ó¿my to na rzeczywistoœæ
duchow¹. Ruch - to znaczy dzia³aæ, tworzyæ, nie marnowaæ
¿adnej okazji, by przez moje rêce sta³o siê jakieœ dobro. Dieta
- to znaczy umieæ powiedzieæ sobie „nie“, mniej konsumowaæ, a
wiêcej rozdawaæ, walczyæ z oci¹¿a³oœci¹ serca. Poprawne relacje
z bliŸnimi - to bycie w kontakcie z Bogiem (modlitwa) i z ludŸmi
(doko³a tyle niezauwa¿anych osób). Kto tak pokutuje, podobny
jest do dziecka, które biegnie do mamy, by siê do niej przytuliæ.
B³ogos³awieni, którzy siê nawracaj¹ ku swemu szczêœciu,
albowiem to ono samo ich odnajdzie. ks. Wojciech Bartkowicz
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Seks − owoc zakazany?
Jak to w końcu jest z seksem: mamy się spowiadać,
czy nie? − spytał jeden z ojców na spotkaniu rodziców
mających dzieci przed Pierwszą Komunią, i wyznał, że
żyje z poczuciem grzechu za każdą czułą noc ze swoją
żoną. Dlaczego małżonkowie nie wiedzą, jak korzystać
z najpiękniejszego daru, który otrzymali od Boga?

Choæ Koœció³ czêsto przypomina o koniecznoœci zachowania VI
przykazania, to raczej nie wchodzi w szczegó³y. A gdzie przebiega
granica czystoœci ma³¿eñskiej i przedma³¿eñskiej? Mo¿e dlatego
ludziom czasem myli siê to, co jest grzechem, z tym, co nim nie jest.
Przeœwiadczony o rych³ym koñcu œwiata, œw. Pawe³ zachêca³
chrzeœcijan, by ¿yli „jakby byli nie¿onaci”. W œredniowieczu tzw.
bia³e ma³¿eñstwa rezygnowa³y ze wspó³¿ycia (b³. Jolanta i Boles³aw
Wstydliwy). By³a to forma ascezy. Jednak, na kszta³t wyra¿ania
szlachetnych sk¹din¹d intencji, mia³ wp³yw potêpiony przez Koœció³ manicheizm, widz¹cy Ÿród³o grzechu we wszystkim, co cielesne.
Dziœ czystoœæ w ma³¿eñstwie rozumiana jest inaczej. Papie¿
Jan Pawe³ II w 2001 r. beatyfikowa³ pierwsz¹ parê ma³¿onków
Mariê Corsini i Luigiegio Beltrame Quattrocchich. Koœció³ podkreœla, ¿e powodem wyniesienia na o³tarze by³a œwiêtoœæ ich ¿ycia,
a nie zaniechanie kontaktów seksualnych po 21 latach ma³¿eñstwa.
O. Miros³aw Pilœniak, dominikanin, od lat zajmuj¹cy siê duszpasterstwem ma³¿eñstw i narzeczonych mówi: - “Podobnie jak
ksi¹dz jest najbardziej ksiêdzem, kiedy odprawia Mszê œw. albo
spowiada, tak m¹¿ jest najbli¿ej swej ¿ony, kiedy jednocz¹ siê w
akcie seksualnym. W oddaniu siê sobie w mi³oœci, ma³¿onkowie
upodobniaj¹ siê do Boga. Oczywiœcie, inne momenty ¿ycia, kiedy
siadaj¹ wspólnie do œniadania lub czekaj¹ na siebie, by wyjœæ razem
na przystanek, te¿ s¹ budowaniem ma³¿eñskiej jednoœci. Ale najintensywniejsz¹ form¹ jest zjednoczenie w akcie seksualnym.”
Ten wymiar jednoœci ma³¿eñskiej zostaje zachwiany, gdy jedna
ze stron negatywnie postrzega seks. - Czasem kobiety traktuj¹ ma³¿eñstwo jako coœ bardzo wznios³ego. A gdy przychodzi proza ¿ycia,
jakby zapomina³y o ma³¿eñskiej jednoœci. Zaczyna im siê wydawaæ,
¿e dzia³alnoœæ spo³eczna czy ¿ycie apostolskie s¹ piêkniejsze i
spychaj¹ sferê ¿ycia seksualnego na dalszy plan - mówi ks. Marek
Kruszewski, duszpasterz rodzin w diecezji warszawsko-praskiej.
Problemem jest te¿ niechêæ do wspó³¿ycia, gdy jedna z osób
czuje siê wykorzystywana i poni¿ana. Wspó³¿ycie wtedy jeszcze
bardziej przypomina o podziale, istniej¹cym miêdzy ma³¿onkami.
- W ¿yciu ma³¿eñskim s¹ okresy rezygnacji ze wspó³¿ycia - mówi
ks. Kruszewski. Mog¹ ³¹czyæ siê z chorobami czy uszanowaniem
okresu po³ogu kobiety, czy te¿ z okresem naturalnej p³odnoœci,
kiedy ma³¿onkowie rezygnuj¹ z seksu wi¹¿¹cego siê z poczêciem
nowego ¿ycia. - Kiedy obowi¹zek ma³¿eñskiego zbli¿enia nie jest
mo¿liwy do zrealizowania, wtedy mo¿na pielêgnowaæ ró¿ne
formy czu³oœci, buduj¹ce i wyra¿aj¹ce wzajemn¹ mi³oœæ - mówi
o. Pilœniak - ale w ma³¿eñskiej czystoœci nie ma miejsca na petting.

ma³¿onków jak gdyby wprowadzona zosta³a obca osoba. Prze¿ycie ma³¿eñskie traci na spontanicznoœci. Staje siê realizacj¹
wyobra¿eñ jednej osoby, zaœ druga prze¿ywa to jako poni¿enie.
Nieczystoœæ ma³¿eñska ³¹czy siê z antykoncepcj¹, bo wspó³¿ycie
rezygnuje z wspó³dzia³ania ze Stwórc¹ - podkreœla ks. Kruszewski.
Czystoœæ ma³¿onków jest przede wszystkim trosk¹ o dobro wspó³ma³¿onka i dobro zwi¹zku. Ma³¿onkowie powinni prze³amywaæ
siê do czystoœci przez rezygnacjê ze swoich zachcianek.
Trudno jest linijk¹ wymierzyæ granice ma³¿eñskiej czystoœci.
Dobrze jest patrzeæ inaczej: nie, co jeszcze mogê zrobiæ nieodpowiedniego, ¿eby nie dosz³o do grzechu, ale co mogê jeszcze
zrobiæ, by drugiej osobie okazaæ mi³oœæ - mówi o. Pilœniak.
Nie bez wp³ywu na prze¿ywanie ma³¿eñstwa pozostaje zachowanie czystoœci przedma³¿eñskiej. - Nie zgadzam siê z teori¹
„dopasowania” siê przed œlubem. Je¿eli dwoje ludzi potrafi
odmówiæ sobie wspó³¿ycia przedma³¿eñskiego, to zaprocentuje to
we wspólnym ¿yciu. Bêd¹ w stanie potem wiêcej sobie ofiarowaæ,
ich zwi¹zek nie rozpadnie siê przy pierwszym nieporozumieniu
- mówi Ewa Maciocha, seksuolog i psycholog z 20-letnim doœwiadczeniem. Seks jest pochodn¹ ca³ej osobowoœci cz³owieka,
psychicznej dojrza³oœci, preferowanych wartoœci, wykszta³conej
woli. Jeœli w m³odoœci ktoœ ma nieuporz¹dkowane ¿ycie seksualne,
to mo¿e zdarzyæ siê w ma³¿eñstwie rozdŸwiêk miêdzy ¿yciem
duchowym a seksualnym. S¹ pary, gdzie m¹¿ kocha ¿onê, uwa¿a j¹
za opiekunkê domowego ogniska, a chodzi do agencji towarzyskich.

Przedmałżeńska czystość

Renata i Tomasz s¹ ma³¿eñstwem od 7 lat. - Dochowaliœmy
czystoœci a¿ do œlubu - mówi Renata - i to procentuje. Nie jest dla
nas problemem zachowanie wstrzemiêŸliwoœci w czasie, kiedy
winniœmy j¹ zachowaæ. Zachowanie czystoœci przedma³¿eñskiej
i rozmowa na ten temat w narzeczeñstwie spowodowa³y, ¿e nie
us³ysza³am od mê¿a po œlubie: to twoja sprawa, czy mamy zabezpieczyæ siê, czy zaplanowaæ. M¹¿ nie zostawi³ mnie z tym
problemem, razem ze mn¹ anga¿uje siê w planowanie poczêæ.
Pewna kobieta, wrêcz zobligowa³a kap³ana do przypominania
m³odym ludziom, ¿e warto dochowaæ czystoœci. Dozna³a wielu
upokorzeñ od w³asnego mê¿a za to, ¿e uleg³a mu przed œlubem.
- Tak za jedn¹ chwilê przyjemnoœci trzeba potem wypiæ wiele
wiaderek goryczy - podsumowuje ks. Kruszewski.
Trudno jest mierzyæ odpowiedzialnoœæ zakochanej kobiety,
jeœli chodzi o gesty mi³oœci, na które zgadza siê czêsto dlatego, by
nie zraniæ ch³opaka albo zostaæ odrzucon¹. Myœl¹c o przysz³ym
¿yciu, pamiêtajmy, ¿e sfera seksualna jest tak atrakcyjna, i¿ mo¿e
przes³oniæ inne sfery osobowoœci i utrudniæ wzajemne poznanie zauwa¿a Jerzy Grzybowski, wieloletni moderator ruchu „Spotkania
Ma³¿eñskie”. Osoby, które zaczê³y od wspó³¿ycia, mog¹ mieæ
potem wiêksze trudnoœci w rozwi¹zywaniu wspólnych problemów.
Nie zapominajmy o zasadzie pierwszych skojarzeñ. Nawet jeœli to
pierwsze prze¿ycie, by³o „piêkne”, to w nastêpnych podœwiadome
jest odwo³ywanie siê do wczeœniejszych prze¿yæ, porównywanie,
Małżeńska powinność
W kaznodziejstwie wci¹¿ funkcjonuje pojêcie ma³¿eñskiej co mo¿e mieæ negatywny wp³yw na ma³¿eñsk¹ wiêŸ.
powinnoœci. Nie po to, by przypominaæ o ma³¿eñskim obowi¹zku Punkty krytyczne
jak o balaœcie, ale o pozostawaniu wiernym, tak¿e wtedy, kiedy
Monikê i Jerzego od œlubu dzieli jeszcze pó³ roku. Postanowili
wiernoœæ staje siê trudna, kiedy ma³¿onkowie pozostaj¹ w z³ych prze¿yæ go w czystoœci. To bardzo wa¿ne w budowaniu przysz³ego
relacjach. Nawet gdy po¿ycie jest trudne, to lepiej gdy jest, ni¿ gdyby ma³¿eñstwa. Nie jest ³atwo wytrwaæ, pokus jest du¿o. Pomaga mi
go w ogóle nie by³o - mówi o. Pilœniak. Lecz i tu nie ma miejsca czêsta spowiedŸ, modlitwa w intencji czystoœci - mówi Monika.
na domaganie siê od wspó³ma³¿onka po¿ycia wbrew jego woli.
W/g badañ OBOP-u, 46% ankietowanych katolików nie widzi
Ma³¿onek z 10-letnim sta¿em mówi: Parê razy mia³em wra¿enie nic z³ego w seksie przed ma³¿eñstwem i twierdzi, ¿e mo¿e byæ on
realizowania swej egoistycznej potrzeby. ¯ona mia³a ciê¿ki dzieñ. usprawiedliwiony. Zaœ 32 % uwa¿a to za z³o, które nie podlega
Jej potrzebê odpoczynku zignorowa³em. Ona zrobi³a to dla mnie. usprawiedliwieniu. Ewa Macocha uwa¿a, ¿e w rzeczywistoœci tylko
Mimo spe³nienia, nie czu³em siê z tym dobrze. - W takich sytuac- 10% par wchodzi w ma³¿eñstwo bez wczeœniejszego wspó³¿ycia.
jach wspólne prze¿ycie przestaje jednoczyæ - mówi o. Pilœniak. Wœród nich czêœæ okresowo stosowa³a petting czy masturbacjê.
Ma³¿eñska czystoœæ bywa trywializowana. Ho³duje siê zasadzie: Obecny œwiat jest bardzo nasycony erotyzmem. W ka¿dej gazecie
jeœli czystoœæ, to przed œlubem, a w ma³¿eñstwie wszystko wolno. mo¿na znaleŸæ porady na temat wspó³¿ycia. Przy takim zalewie
- Nieczystoœæ ma³¿eñska jest gdy wspó³ma³¿onek chce zaspokajaæ informacji wytwarza siê potrzeba spróbowania nowych doznañ.
siê przy pomocy drugiej osoby, traktuje j¹ instrumentalnie.
S¹ dwa trendy wœród m³odych. Jedni chc¹ „jak najwiêcej wzi¹æ”
Kolejnym przyk³adem niszczenia ma³¿eñskiej jednoœci jest z ¿ycia, drudzy widz¹ w czystoœci wartoœæ. Dzisiaj czystoœæ jest
ogl¹danie pornografii, niszcz¹cej prze¿ywanie zjednoczenia w trudniejsza ni¿ dawniej. Wp³ywa na to te¿ sposób szybkiego
ma³¿eñstwie. Dochodzi wtedy do nieczystoœci, poniewa¿ miêdzy komunikowania siê - mówi ks. Kruszewski. Techniki SMS-a czy
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e-maila sprzyjaj¹ rozbudzaniu wyobraŸni. W sferze seksualnej jest
wiele z³udzeñ, oczekiwañ, pragnieñ, ale te¿ wiele lêków i obaw.
Wspó³¿yciu przed œlubem sprzyja te¿ przyzwolenie spo³eczne.
W narzeczeñstwie pojechaliœmy do rodziny. Mieliœmy tam nocowaæ
- opowiadaj¹ Renata i Tomek. Byli zaskoczeni, ¿e nie chcemy spaæ
w jednym ³ó¿ku. Przecie¿ jesteœcie zarêczeni! - mówili. Renata
i Tomek s¹ przyk³adem, ¿e czystoœæ jest mo¿liwa. Na jej stra¿y
stoi naturalny wstyd. Mo¿na wzajemnie pomagaæ sobie wytrwaæ.
Wa¿ne, ¿e druga osoba „nie klei” siê, zachowuje dystans cielesny.
A jednoczeœnie okazuje, ¿e mnie akceptuje - mówi Tomek.
- W narzeczeñstwie nie praktykuje siê wspó³¿ycia na znak, ¿e
jesteœmy w drodze do ma³¿eñstwa - podkreœla o. Pilœniak - a to
wymaga umiejêtnoœci w budowaniu czystych relacji, unikania zbyt
intymnych sytuacji, trudnych emocjonalnie dla drugiej strony.
Na granice sprzyjaj¹ce w wytrwaniu w czystoœci wskazuj¹ Lidka
i Stawek Molakowie, animatorzy „Wieczorów dla Zakochanych”,
kursu przygotowuj¹cego do ma³¿eñstwa. M³odzi czêsto pytaj¹,
co wolno w narzeczeñstwie. Czy mo¿na siê ca³owaæ, a jeœli tak to
jak d³ugo. Granicê musi ustaliæ sobie ka¿da z par. Dla jednych
bêdzie ni¹ namiêtny poca³unek, dla drugich po³o¿enie rêki na
kolanie drugiej osoby. Ka¿dy ma inny próg wra¿liwoœci. Wa¿na

Boża instrukcja wolności

jest umiejêtnoœæ mówienia sobie o tych „punktach krytycznych”
- mówi Lidka, a jej m¹¿ dodaje: - Czêsto gest dziewczyny czy
ch³opaka nie wynika ze z³ych intencji, a druga strona staje przed
problemem jak zwróciæ uwagê, by bliskiej osoby nie uraziæ.
Z czego wiêc trzeba siê spowiadaæ? - Granica grzechu w narzeczeñstwie - mówi o. Pilœniak - zaczyna siê tam, gdzie pojawia siê
po¿¹dliwoœæ drugiej osoby. Czy w dzisiejszym rozerotyzowanym
œwiecie czystoœæ jest mo¿liwa? Najlepszym dowodem s¹ pary,
które niekiedy, rezygnuj¹ ze wspó³¿ycia w imiê oczyszczania
swojej mi³oœci. I to jest dla mnie radosne, a wœród nich wiele
dopiero wtedy poznaje wiarê katolick¹ i zaczyna siê nawracaæ.
Dobre prze¿ycie narzeczeñstwa daje szansê na zdrowe podejœcie
do seksu w ma³¿eñstwie. Kiedy pójdziesz do ³ó¿ka z ma³¿onkiem,
bêdziesz przez to nie tylko bli¿ej cz³owieka, ale i Boga, bo bêdziesz
realizowa³ powo³anie, jakie wyznacza ci sakrament ma³¿eñstwa mówi³ duszpasterz akademicki na Grochowie. Jeœli zrobisz to
jednak przed œlubem, to seks zawsze bêdzie ci siê kojarzy³ z nieczystoœci¹. A przecie¿ to Bóg, a nie diabe³ wymyœli³ seks. Tylko
trzeba umieæ z tego korzystaæ z poszanowaniem prawa Bo¿ego i
ludzkiej godnoœci. Œwierdzewska. Idziemy tyg. DW-P, nr 14, 2005.

Aborcja i eutanazja

Kobieta wychowana w œrodku Europy, w Holandii, lekarz,
organizuje p³ywaj¹cy pod holendersk¹ bander¹ statek, s³u¿¹cy do
dozwolonej w tym kraju aborcji. Twierdzi, ¿e nie ma nic przeciw
dziecku. Dla niej jednak cz³owiek to ten, kto stanowi o sobie. Dziwna
to definicja cz³owieka, wypracowana na rzecz prowadzonego dzie³a.
Nauka uzna³a za cz³owieka pierwsz¹ komórkê, powsta³¹ z
po³¹czenia plemnika i komórki jajowej. Zapis kodu genetcznego
ma pe³ny potencja³ potrzebny do rozwoju cz³owieka. Ta pierwsza
komórka jest cz³owiekiem. To stwierdzenie wspó³czesnej nauki,
która nie dostrzega innego momentu w procesie rozwoju, w którym
istnia³aby jakoœciowa zmiana odró¿niaj¹ca rozwijaj¹cy siê p³ód
od cz³owieka, potwierdza stanowisko Koœcio³a Chrystusowego,
który od pocz¹tku sta³ na stanowisku obrony poczêtego dziecka.
W ci¹gu ostatnich dwadziestu lat w Polsce wyj¹tkowo mocno
g³oszono prawdê, i¿ dziecko poczête jest cz³owiekiem, a jego niszczenie jest zabójstwem. Przyczyni³y siê do tego: wypowiedzi
autorytetów nauki w zakresie ginekologii i po³o¿nictwa, fatalne
doœwiadczenia i ustawy wrogów Narodu tak z czasów okupacji
hitlerowskiej jak i komunizmu oraz stanowisko Koœcio³a.
Ta œwiadomoœæ Polaków bêdzie wa¿nym elementem w uzgadnianiu prawodawstwa pañstwowego z prawem Unii Europejskiej.
Stosunek do nienarodzonego dziecka, bêdzie miernikiem wartoœci
proponowanego nam prawa. Jest nadzieja, ¿e ta mocna œwiadomoœæ
prawdy o poczêtym cz³owieku oprze siê z³emu prawu, nawet
wtedy, gdy do swej dyspozycji bêdzie mia³o w³adzê wykonawcz¹.
Zamach na nienarodzone dziecko jest zawsze ciosem w naród
niezale¿nie od tego, od kogo pochodzi. Ten, kto broni prawa do
aborcji jest wrogiem narodu. Dziœ, kiedy polscy rolnicy nie maj¹
komu sprzedaæ p³odów, ju¿ nikt nie mo¿e twierdziæ, ¿e na naszej
ziemi ludzie bêd¹ umieraæ z braku chleba. Istnieje jednak wiele
uk³adów, którym zale¿y, by Polska by³a krajem s³abym i nie licz¹cym siê w Europie. Kto zna historiê Polski ten doskonale wie, ile
wysi³ków podjêto, aby jej na mapie Europy nie by³o, a jeœli ju¿
istnia³a, by siê nie liczy³a ani z punktu widzenia ekonomicznego,
ani duchowego. Tylko krótkowidz nie dostrzega tych uk³adów.
Chrzeœcijanin dobrze wie, ¿e nie tylko nale¿y szanowaæ dziecko
od chwili jego poczêcia, ale trzeba otoczyæ je prawdziw¹ mi³oœci¹.
To mi³oœæ decyduje o obronie ¿ycia poczêtego. To ona maj¹c na
uwadze dobro matki w stanie b³ogos³awionym, otacza j¹ mi³oœci¹.
Akcent na sam¹ obronê ¿ycia jest ma³o doskona³y. Dziecko nie
tylko nale¿y urodziæ, ale i wychowaæ, a do tego trzeba znacznie
wiêcej œrodków i czasu ni¿ do ratowania dziecka w ³onie matki.
Matka winna mieæ pewnoœæ, ¿e poczête dziecko nie tylko urodzi,
ale i wychowa. W wielu wypadkach mo¿liwe jest to jedynie przy
systematycznej pomocy innych. Dziecko, w tym momencie, w

Przykazanie V

którym siê poczyna, nie jest spraw¹ tylko matki i ojca, jest œwiêt¹
spraw¹ spo³eczeñstwa, w którym ¿yje. Nikt nie mo¿e powiedzieæ:
to nie moja sprawa. Bo wobec potrzebuj¹cego nie mo¿na przejœæ
obojêtnie. Ten sposób myœlenia trzeba wypracowaæ. To zadanie
na najbli¿sze lata. Trzeba o tym mówiæ i organizowaæ pomoc dla
dzieci, których rodzice nie mog¹ sprostaæ wymaganiom, jakie
stawia im wychowanie dziecka na wartoœciowego Polaka.
Podwa¿enie prawa do ¿ycia poczêtego dziecka otwiera przed
prawodawstwem i spo³ecznoœci¹ furtkê do niszczenia ludzi z
punktu widzenia spo³ecznego nieu¿ytecznych. T¹ furtk¹ jest
eutanazja, prawo do uœmiercania ludzi ju¿ narodzonych, doros³ych.
Usi³uje siê wmówiæ spo³eczeñstwu, w imiê wolnoœci, prawo do
odbierania sobie ¿ycia wówczas, gdy jest po³¹czone z cierpieniem
i gdy traci sens. Samobójstwo by³o i jest. Dziœ wiadomo, ¿e czêsto
jest ono dowodem choroby. Na tej podstawie Koœció³ zgodzi³
siê na obecnoœæ kap³ana w pogrzebie samobójcy. Nigdy jednak
w kulturze chrzeœcijañskiej nie rozpatrywano prawa do samobójstwa. By³o ono wpisane w inne kultury, np. japoñsk¹.
Ewangelia wzywa do brania odpowiedzialnoœci za ten czyn.
Judasz nie by³ chory psychicznie. On nie wytrzyma³ przebaczaj¹cej
mi³oœci Jezusa. Jego tragiczna œmieræ stanowi ostrze¿enie, by nie
wchodziæ w kompromis ze z³em, bo taka droga mo¿e prowadziæ do
stresów, które nie tylko odbior¹ chêæ ¿ycia, lecz uka¿¹ œcie¿kê
ucieczki przed ciê¿arem decyzji w rozwi¹zanie najtragiczniejsze.
Próby wymuszenia prawnego zapisu mo¿liwoœci eutanazji,
(mo¿liwoœci zabijania ludzi bez odpowiedzialnoœci spo³ecznej),
przypominaj¹ prawodawstwo hitlerowców. Oni w imiê prawa
likwidowali miliony ludzi. Wiadomo te¿, ¿e prawo pozwalaj¹ce na
zabijanie ludzi zostaje natychmiast wykorzystane do niszczenia
najbardziej wartoœciowych niewygodnych w³adzy obywateli.
Nikt nie wie, jak potocz¹ siê dzieje Europy. Chrzeœcijanin musi
jednak wiedzieæ, czego od niego wymaga Bóg i winien liczyæ siê z
konsekwencjami przyjêtego prawa. Nie mo¿e byæ zaskoczony, gdy
stanie siê ofiar¹ prawa, gdyby ono uzna³o mo¿liwoœæ likwidowania
obywateli. Cywilizacja œmierci, o której coraz g³oœniej, oparta jest
na prawie do aborcji i eutanazji. Nie jest to jednak z punktu widzenia Boga dobre prawo, narusza bowiem Prawo Boga: Nie zabijaj!
Próby poprawiania prawa Bo¿ego s¹ zawsze niedorzeczne.
Ostatecznie bowiem ka¿dy cz³owiek, czy wierzy czy nie, i tak stanie
przed trybuna³em Boga i zostanie os¹dzony w/g Jego Prawa.
Nie znajdzie ¿adnego usprawiedliwienia. Bo nawet jeœli nie zna³
Dekalogu, to wiedzia³, ¿e nie nale¿y czyniæ drugiemu tego, czego
nie chcemy, by inni nam czynili. A w dniu s¹du, filozofia dorabiana do ludzkiego prawa, nie bêdzie mia³a ¿adnego znaczenia.
ks. Edward Staniek •ród³o 36/2003
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Odszedł ks. Jan Twardowski (1915-2006) Humor pomaga żyć
„Pan Bóg jest uśmiechnięty i ma poczucie humoru” − Wywiad z ks. J. Twardowskim przeprowadzony przez Milenê Kindziuk
powiedział tuż przed śmiercią ks. Jan Twardowski. (z ksi¹¿ki „Zgoda na œwiat“, Wydawnictwo „M“, Kraków 2001.)
Zmarł w środę 18 stycznia.
MK Napisa³ Ksi¹dz: „W koœciele trzeba siê od czasu do czasu

Urodzi³ siê w 1915 r. Mieszka³
z rodzicami, babci¹ i trzema
siostrami w Warszawie przy ul.
Elektoralnej, w czteropokojowym mieszkaniu. Ukoñczy³
Gimnazjum im. T. Czackiego.
Pierwsze wiersze opublikowa³
jako siedemnastolatek, w KuŸni
M³odych. W 1935 r. rozpocz¹³
studiowaæ filologiê polsk¹ na
Uniwersytecie Warszawskim.
W 1937 r. wyda³ pierwszy tomik
Powrót Andersena. PóŸniej
przez wiele lat pisa³ do szuflady.
W czasie wojny by³ w AK; bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania, kiedy zastanawia³ siê dlaczego
ocala³, skoro tak wielu kolegów i znajomych zginê³o zdarzy³o
siê coœ nieoczekiwanego. Przyœni³o mu siê, ¿e jest ksiêdzem.
Koniec wojny zasta³ go na KielecczyŸnie. Rodzinê odnalaz³
w Radomiu, u siostry. Potem rodzice przenieœli siê do Katowic.
On wróci³ do Warszawy, koñczyæ studia i wst¹pi³ do seminarium. Pracê magistersk¹ na UW obroni³ w 1947 r. a œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 4 lipca 1948 r. Wtedy napisa³: „w³asnego
kap³añstwa siê bojê / w³asnego kap³añstwa siê lêkam / i przed
kap³añstwem w proch padam / i przed kap³añstwem klêkam”.
Po wojnie sporadycznie drukowa³ w Tygodniku Powszechnym.
W 1959 r. ukaza³ siê pierwszy powojenny tomik Twardowskiego
Wiersze. Do 1970 r. by³ poet¹ nieznanym. W 1970 r, ukaza³y
siê Znaki ufnoœci, które przynios³y mu s³awê. PóŸniej by³y
Niebieskie okulary, Który stwarzasz jagody, Rwane prosto z
krzaka. Tom Nie przyszed³em pana nawracaæ przyniós³ mu
niebywa³y sukces. Odt¹d jego poezja by³a rozchwytywana.
Najbardziej znany wiersz: „Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak
szybko odchodz¹” ks. Twardowski zadedykowa³ znanej poetce
Annie Kamieñskiej, której nawracania siê by³ œwiadkiem.
W stanie wojennym nie zajmowa³ siê polityk¹. Poch³ania³a
go dzia³alnoœæ duszpasterska, rozmowy, spowiedzi, poezja.
Kiedy recenzenci porównywali jego poezjê to z ks. Bak¹,
to ze Skamandrytami, pisali o dialektyce, antynomiach, Pascalu,
Heraklicie, Heglu, powiedzia³: - Przerazi³em siê. Otworzy³em
tomik wierszy. Przeczyta³em: „polna myszka siedzi sobie,
konfesjona³ z¹bkiem skrobie”, „kto bibu³ê buchnie, temu ³apa
spuchnie”, „siostra Konsolata, bo k¹sa i lata” - i uspokoi³em siê.
Wiersze pisa³ g³ównie w czasie wakacji. Chêtnie odwo³ywa³
siê do innych poetów. Zna³ na pamiêæ ich utwory. Niekiedy
cytuj¹c, specjalnie zmienia³ ich sens. Wychodzi³y wtedy
parafrazy: gorzkie - „Miej serce i nie patrz w serce / odstraszy ciê
kochaæ”, lub zabawne - „wyæ albo nie wyæ - to wielkie pytanie”.
Z aluzji literackich s³yn¹³ te¿ jako wyk³adowca literatury
piêknej w warszawskim Seminarium Duchownym. „A pi³owaæ
ciê tak bêdê jak ten Kuba swoj¹ nogê” - powiedzia³ kiedyœ
na egzaminie do kleryka, dziœ biskupa, J. Zawitkowskiego.
Tajemnica sukcesu Jego poezji tkwi w prostocie. Sam ks.
Jan mówi³: - Wiersze s¹ moj¹ s³aboœci¹, zawsze chcia³em je
pisaæ, lecz nie umia³em. To wielka ³aska Pana Boga, ¿e ludzie
je czytaj¹. Jestem wzruszony, zw³aszcza teraz, kiedy chodzê
z torb¹, kijem i œmieræ ju¿ kiwa do mnie serdecznym palcem.
Kiedyś ks. Jan zobaczył na cmentarzu na grobie napis:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Ks. Jan
Twardowski“, a potem te same słowa na drugim i trzecim
grobie. „O Boże kochany, ile razy ja umarłem!“westchnął.
Nieraz umawiamy się z trzema lekarzami naraz, kur−
czowo trzymając się życia, które często jest płytkie i
samolubne, „od śniadania do kolacji“, jakby jego celem
samym w sobie było przetrwanie. Tymczasem, dopiero gdy
tracimy życie dla Jezusa Chrystusa wszystko zyskujemy.
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uœmiechaæ do Matki Najœwiêtszej, do kazania mizernego
kleryka, do podstarza³ej ³zy, która siê suszy w konfesjonale...“
Nie jest to profanacja sacrum?
JT W œwi¹tyni, nie powinno siê mieæ smutnych myœli. Jeœli
siê ktoœ wyspowiada, pogodzi z innym, pomyœli o nim dobrze,
pomodli za niego - to wszystko jest radosne. Trzeba to umieæ
dostrzc. Jest tak wiele niezwyk³ych, zaskakuj¹cych sytuacji.
Przecie¿ w Koœciele nawet lampka wieczna nie mo¿e równo
wisieæ - niekiedy tañczy jak para czerwonych goŸdzików...
MK Czajnik u Ksiêdza to „naci¹gacz“, ³acina - „prababcia
³acina“, nawet trawestacje s³ynnych dzie³ literackich s¹
humorystyczne: „koniec i bomba/ nie kocha³ - wiêc tr¹ba“ lub
„wyæ albo nie wyæ / to wielkie pytanie“. Sk¹d tyle humoru?
JT Humor pomaga ¿yæ. Chroni przed patosem, jest ratunkiem,
leczy, oczyszcza. Dzia³a na zasadzie paradoksu. Cz³owiek siê cieszy,
gdy pojawia siê coœ nieoczekiwanego, zaskakuj¹cego, a zarazem
mi³ego. To bardzo wa¿ne, by umieæ rozœmieszaæ innych, ale cz³owiek
powinien te¿ czasem umieæ zaœmiaæ siê z samego siebie. To pomaga
mieæ dystans, uzyskaæ w³aœciwe proporcje, wewnêtrzn¹ równowagê.
MK A czy Pan Jezus siê œmia³?
JT Na pewno. Przypominam sobie historiê Zacheusza, który wszed³
na drzewo, by zobaczyæ Jezusa. To przecie¿ by³o zabawne, szalenie
dowcipne. W ¿yciu Pana Jezusa zdarza³o siê wiele chwil radosnych.
MK Jest takie powiedzenie: smutny œwiêty to ¿aden œwiêty.
JT Myœlê, ¿e niezupe³nie prawdziwe. Radoœæ jest potrzebna, ale w
zasadniczych sprawach, w ³adzie wewnêtrznym, spokoju duchowym.
MK Na tym w³aœnie polega tak¿e œwiêtoœæ?
JT Œwiêtym jest, kto pozwala Bogu dzia³aæ przez siebie. Sam usuwa
siê do tego stopnia, ¿e pozwala dzia³aæ. Nie posiada³ pieniêdzy, nie
mia³ nic i nagle to wszystko otrzymuje. Bóg to sprawia przez niego.
Bóg zawsze pragnie dzia³aæ w œwiecie przez cz³owieka. Oczywiœcie,
mo¿na siê wyizolowaæ, wy³¹czyæ telefon, pozrywaæ kontakty z ludŸmi
i powiedzieæ z ulg¹: nareszcie jestem sam. Wtedy jednak Bóg nie mo¿e
przez takiego cz³owieka dzia³aæ. Myœlê, ¿e niekiedy niew³aœciwie
patrzymy na œwiêtych. Wielbimy wy³¹cznie cz³owieka, zapominaj¹c,
¿e przez niego nale¿y przede wszystkim wielbiæ Pana Boga.
MK Jest ró¿nica miêdzy radoœci¹ chrzeœcijañsk¹ a niechrzeœcijañsk¹?
JT Cz³owiekowi niewierz¹cemu trudniej o radoœæ. Widzi on mnóstwo
powodów do zw¹tpienia i rezygnacji, zw³aszcza w obliczu choroby,
nieszczêœcia, œmierci. Trudno mu dostrzec sens tego, co go w ¿yciu
spotyka. Niewierz¹cy mo¿e mêczyæ siê tym, ¿e nie ma kto mu
darowaæ winy, rozgrzeszyæ. Kiedyœ wyzna³ mi pewien mê¿czyzna,
¿e w czasie okupacji ktoœ przez niego zgin¹³. D³ugo drêczy³y go
wyrzuty sumienia i dlatego by³ nieszczêœliwy. Wierz¹cemu ³atwiej
jest dostrzec dobro w swoim ¿yciu, jakie by ono by³o. Niewierz¹cy
mo¿e siê cieszyæ czymœ przejœciowym, ale ta radoœæ zawsze bêdzie
podszyta beznadziejnoœci¹, poczuciem, ¿e to jest ziemskie i siê
skoñczy. Nawet mi³oœæ, jeœli tylko ziemska, nie jest trwa³a.
MK A cz³owiek wierz¹cy? Ma powody do radoœci?
JT Radoœæ wyp³ywa u niego z przekonania, ¿e ¿ycie ma zawsze sens,
¿e mi³osierdzie Bo¿e jest wiêksze od grzechu. Wiara daje nadziejê.
Dlatego, kto ma autentyczn¹ wiarê, nigdy nie jest smutny. Ponurzy
s¹ ci, którzy nie ¿yj¹ Bogiem, ci, dla których wiara nie jest wa¿na.
Cz³owiek wierz¹cy wierzy, ¿e i cierpienie jest potrzebne. Mo¿e go
nie rozumieæ, ale stara siê je przyj¹æ, spojrzeæ na nie w œwietle
wiary. Ma te¿ œwiadomoœæ, ¿e zawsze mo¿e siê wyspowiadaæ i
oczyœciæ z win i cieszyæ z faktu, ¿e Bóg mu przebaczy³.
MK Wiara pomaga wiêc cz³owiekowi byæ radosnym?
JT Wiara daje ci¹g³¹ nadziejê, a wiêc radoœæ. Pozwala dostrzec
œwiat³o, nawet w mroku. Wierz¹cy ufa te¿, ¿e dobro ma swój dalszy
ci¹g, swoje dalsze losy, ¿e zmierza w jakimœ wyznaczonym przez
Boga kierunku. Nie narzeka, gdy jest z³a pogoda, bo wie, ¿e to te¿
jest pogoda. Pogoda, któr¹ w danym dniu zes³a³ Bóg. Dostrzega
wiêcej dobra wokó³ siebie. Radoœæ chrzeœcijañska to dostrzeganie
dobra wokó³ siebie i œwiadomoœæ, ¿e jest siê na dobrej drodze.
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Słówko...

Zapraszam do wędrówki szlakiem dobrych wyborów
Wrzesieñ
Wêdrówka szlakiem dobrych wyborów.
Kiedy wyruszasz w dalek¹ podró¿,
przegl¹dasz map stosy, atlasów bez liku
-wiedz- s¹ drogowskazy- pod¹¿aj ich œladem
Zdobywasz szczyty, wêdrujesz pustyni¹,
przemierzasz stepy i morskie przestrzenie,
lecz nie zapomnij o wszystkich wartoœciach,
które wyznacza ludzkie sumienie.
Szukaj¹c celu i dbaj¹c o przysz³oœæ,
realizuj¹c marzenia i plany
- pamiêtaj! s¹ w œwiecie normy, zasady,
przestrzegaæ ich jesteœ zobowi¹zany!
Wêdruj¹c szlakiem dobrych wyborów,
wyznaczasz najlepsz¹ istnienia trasê,
a serce Twe ma³e lecz czyste i piêkne
jest na tej drodze najlepszym kompasem.

W Zespole Gminnych Œwietlic
Terapeutycznych w Serocku program
pracy dydaktyczno-wychowawczej
opieramy na Haœle Roku. Has³a te
wynikaj¹ z przemyœleñ i podsumowañ rocznej pracy z dzieæmi i
m³odzie¿¹. Pomagaj¹ nam one lepiej
ukierunkowaæ pracê na zauwa¿one
problemy oraz pe³niej wykorzystaæ
sta³e formy pracy ujête w naszym
ramowym programie jednostki.
Has³o roku szkolnego 2005/2006
to „Wêdrówka szlakiem dobrych
wyborów“. W tym roku nacisk po³o¿yliœmy na formê pracy, jak¹ jest
„kontakt“, a szczególnie „s³ówko“
formê zapo¿yczon¹ od œw. J. Bosco.
PaŸdziernik
W „s³ówku“ jedna z naszych wychowawczyñ,
Mowa
naszego cia³a
Sylwia Narwojsz, kieruje do podopiecznych
Mowa naszego cia³a
teksty, obrazuj¹ce w przystêpny sposób has³o
- ta sztuka naprawdê dzia³a
roku i tematy jakimi zajmujemy siê w poszcze- uœmiech lub ramion wzruszenie
gólnych miesi¹cach. Wierzê, ¿e ich prezentacja ma niesamowite znaczenie.
zainteresuje wielu. Jestem przekonana, ¿e Mimika, gest i postawa
„s³ówko“ w ciep³ej i prostej tonacji nadal bêdzie to wagi pañstwowej jest sprawa,
wspieraæ dzia³ania naszych podopiecznych.
bo mówi¹ wiêcej ni¿ s³owa:
Wspólne - /podopieczni, kadra, rodzice/ w nich prawda o nas siê chowa.
Dobre wybory, pomog³y ju¿ spe³niæ niektóre
Listopad
drobne dzia³ania, marzenia dzieciaków. Myœlê
Doskonalimy siebie
tu o: kawiarence w Œwiêto Latawca, biwaku w Doskona³oœæ to marzenie
Wyszkowie, Mistrzostwach Pi¹tek Pi³ki Halowej a marzenia spe³niaæ trzeba
Œwietlic w Nasielsku, czy o pomocnikach Œw. pracujemy wiêc wytrwale
Miko³aja i Spotkaniu Wigilijnym.
- czy to s³oñce czy ulewa.
Po dziewiêciu latach prowadzenia œwietlic Idea³ów nie ma w ¿yciu
po raz pierwszy mia³am przyjemnoœæ zobaczyæ lecz idea to wspania³a
naocznie, podczas Spotkania Wigilijnego, do aby doskonaliæ siebie
jak du¿ego grona osób - rodzin, nasze za³o¿enia w sferze ducha oraz cia³a.
trafiaj¹, s¹ przyjmowane, popierane.
Gdy do tego dodasz jeszcze
Najwiêksz¹ radoœci¹ jest dla mnie to, ¿e spo- m¹dr¹ g³ówkê i moc d³oni
tykam na swojej drodze ludzi, którzy rozumiej¹ zwiêkszysz bardzo szansê na to,
ideê wychowania w stylu œw. ks. Jana Bosco by idea³ swój dogoniæ.
„Proszê abyœ zatroszczy³ siê o
Grudzieñ - Moc naszych s³ów
to, aby Twoi ch³opcy byli pe³ni /skierowane do szerszego grona odbiorców/
radoœci". Myœlê tu równie¿ o tych „w domach ciep³o, œwi¹tecznie,
bardzo m³odych ludziach zwanych choinka wiruje œwiat³ami,
Wolontariuszami oraz o fakcie i¿ stosy prezentów piêtrz¹ siê wokó³
formê „s³ówko” przyjê³a nie tylko œwiat wype³niony jest ¿yczeniami“
Kadra Zespo³u, ale i Podopieczni. Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Dziêkujê za dyskretnie ofiarowane ciep³ych ciep³em naszych d³oni i serc,
„s³ówko” w trakcie Spotkania promieniej¹cych blaskiem pierwszej gwiazdki
Wigilijnego. Jest najpiêkniejszym i naszych oczu,
tekstem, jakiego kiedykolwiek pachn¹cych choink¹ wype³nionych dŸwiêkami
mog³abym siê spodziewaæ. To najpiêkniejszych kolêd.
naprawdê napawa radoœci¹.
Œwi¹t najpiêkniejszych i najradoœniejszych
Janina Orzepowska
¿yczy
Kierownik Zespo³u Kadra i Wychowankowie Z.G.Œ.T.w Serocku

Miejsce pochówku ks. Jana Twardowskiego
Wyznaczaj¹c na miejsce pochówku ks. Twardowskiego Œwi¹tyniê Opatrznoœci
Bo¿ej chcia³em wyró¿niæ œwiêtego poetê - powiedzia³ Prymas Polski. Kard. Glemp
podkreœli³, ¿e jest tradycja chowania wybitnych poetów w miejscach szczególnych.
“Je¿eli wynosiliœmy S³owackiego, Mickiewicza i Mi³osza to pochowanie ks.
Twardowskiego w œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej jest kontynuacj¹ tej tradycji".
“W noc jego œmierci mia³em jakby dotkniêcie jakiegoœ œwiat³a, ¿e to jest nie
tylko poeta, lecz cz³owiek œwiêty. St¹d moje przeœwiadczenie, ¿e œwiêtoœæ
nale¿y bardziej ods³oniæ. W³adze pañstwowe chcia³y, ¿eby ks. J. Popie³uszko
by³ pochowany na Pow¹zkach, by³by wówczas w³¹czony do szeregu. A przecie¿
on by³ œwiêty, a œwiêtoœæ odstaje od szeregu. Poeta-œwiêty te¿ odstaje od szeregu.
Œci¹ganie go do szeregu jest jakby zapominaniem o jego œwiêtoœci” - wyjaœni³.

Bez rodziny − samozagłada
Czy grudniowe marsze wolnoœci w Polsce by³y
przypadkowe? Jednoczeœnie we Francji masoneria
zwo³a³a manifestacje w obronie laickoœci pañstwa.
11 grudnia w Pary¿u manifestowano w obronie
rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa. Wyra¿ano poparcie
dla ustawy z 1905 r. Wielki mistrz Lo¿y Wielkiego
Wschodu we Francji powiedzia³: „publiczna obecnoœæ masonów, wynika³a z koniecznoœci obrony
zagro¿onych wartoœci laickich”.
W grudniu 1905 r. Francja wypowiedzia³a
konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹. Od l stycznia
1906 r. Francja jest pierwszym formalnie laickim
krajem w Europie (maksymalne wyparcie wiary
z ¿ycia codziennego i publicznego narodu). Pretekstem by³a sprawa Dreyfusa - oficera ¿ydowskiego
pochodzenia, nies³usznie oskar¿onego o szpiegostwo, za co obwiniono katolick¹ prawicê. Za
b³¹d polityków zap³aciæ mia³ Koœció³. Œrodowiska
lewicowo-masoñskie, maj¹c wiêkszoœæ w parlamencie, odsunê³y zakony od pracy w szko³ach,
upañstwowi³y dobra koœcielne, uderzy³y w rodzinê.
Ustawy antyrodzinne zapocz¹tkowa³y formaln¹
walkê z rodzin¹, z³o¿on¹ z ojca, matki i dzieci
(nawet Senat RP minionej kadencji przygotowa³
projekt ustawy o zwi¹zkach partnerskich na
prawach ma³¿eñstw. Na szczêœcie zabrak³o czasu
i odpowiedniej wiêkszoœci, by j¹ uchwaliæ).
Dziœ pasem transmisyjnym ataku na rodzinê s¹:
technika, ideologia i œrodki przekazu. Osi¹gniêcia
naukowe maj¹ przekonaæ, ¿e œwiat móg³by obejœæ
siê bez rodziny (ostatnio jeden z „naukowców"
z Po³udniowej Korei przyzna³, ¿e sfabrykowa³
dowody o sklonowaniu cz³owieka, a do jego
„osi¹gniêæ” ju¿ odwo³ywali siê politycy, ideologowie, a tak¿e autorytety naukowe i etyczne).
Do aborcji te¿ przekonywano kiedyœ jak do wyrwania zêba, usuwaj¹c w cieñ aspekty etyczne, a
dziœ wiemy, ¿e dziecko poczête cierpi jak doros³y
cz³owiek. Technika, wyprzedzaj¹c etykê, doprowadzi³a do dehumanizacji pocz¹tków ludzkiego
¿ycia, oderwania poczêcia od aktu ma³¿eñskiego,
od cia³a matki, co sta³o siê jedn¹ z przyczyn
rozpadu dotychczasowego modelu rodziny.
S³uchaj¹c w grudniu w polskim parlamencie
dyskusji na temat becikowego, wyda³o mi siê
oczywiste, ¿e PiS powinien uczyniæ wszystko,
by ocaliæ rodzinê przed lewicowymi dewiantami.
Nale¿y umocniæ prawa rodziny, zagwarantowaæ
rodzinie prawa rodzicielskie i wychowawcze.
Ustawy pañstwowe musz¹ chroniæ ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmierci, winny traktowaæ
ma³¿eñstwo jako zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety,
zapewniæ rodzinie godne ¿ycie, mieszkanie, opiekê
zdrowotn¹. Rodzina nie mo¿e zostaæ zdegradowana do pary partnerów, którzy tylko chc¹ ¿yæ
razem. Nie mo¿na te¿ pozwoliæ, aby jakakolwiek
instytucja zastêpowa³a rodziców w wychowaniu
dzieci. Polityka rodzinna ma promowaæ rodzinê,
pomnarzaæ bogactwo narodu, jakim s¹ dzieci.
Jan Pawe³ II podczas wizyty w Parlamencie RP
11 czerwca 1999 r. ¿yczy³ polskim politykom, by
„nie szczêdzili si³ w budowaniu pañstwa, które
otacza szczególn¹ trosk¹ rodzinê, ¿ycie ludzkie,
wychowanie m³odego pokolenia...". Ojciec Œwiêty
apelowa³ o umocnienie praw rodziny, o ustawow¹
ochronê ¿ycia ludzkiego i zapewnienie rodzinie
wp³ywów na wychowanie dzieci. Bez rodziny
czeka nas samozag³ada. senator Cz. Ryszka
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Jasełka w Kościele w Woli Kiełpińskiej W przedstawieniu
Ka¿dego roku przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w wielu
miejscach Polski trafiaj¹ na scenê przedstawienia przypominaj¹ce wydarzenia zwi¹zane z narodzinami Chrystusa, zwane
jase³kami. Ich nazwa pochodzi od staropolskiego jas³a, jase³ka,
oznaczaj¹cego ¿³ób, ¿³óbek, w którym zosta³ z³o¿ony nowonarodzony Chrystus. Sceniczne widowiska jase³kowe pojawi³y
siê siê w Polsce w II po³owie XVI w. i szybko sta³y siê popularne.
W naszej parafii tradycj¹ sta³y siê ju¿ jase³ka, w których bior¹
udzia³ uczniowie. 8 stycznia 2006 r., po Mszy œw. o godz. 1030,
w koœciele parafialnym w Woli Kie³piñskiej, zaprezentowane
zosta³o widowisko jase³kowe: “Misterium Bo¿onarodzeniowe”.

8

wziêli udzia³ uczniowie z klas IV i V
Szko³y Podstawowej w Woli Kie³pñskiej. Próby rozpoczê³y siê
kilka tygodni wczeœniej pod okiem katechetki Wioletty Furczak.
Na treœæ widowiska sk³ada³y siê sceny z Pisma Œwiêtego, a wiêc
opowieœæ o szukaniu przez Œwiêt¹ Rodzinê noclegu, pok³on
pasterzy w stajence betlejemskiej, odwiedziny Trzech Króli.
Dzieci z ³atwoœci¹ wcieli³y siê w postacie z Pisma Œwiêtego.
W¹tki biblijne przeplata³y siê z melodiami popularnych kolêd
i pastora³ek, œpiewanych i granych przez uczniów ze Szko³y w
Woli Kie³piñskiej. Po obejrzeniu przedstawienia wszystkie dzieci
znajduj¹ce siê w Koœciele zosta³y obdarowane cukierkami.
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Andrzejkowy turniej
26 listopada 2005 r. w Smogorzewie odby³y
siê miêdzyparafialne andrzejkowe rozgrywki
halowej pi³ki no¿nej wœród ministrantów.
Na siedem startuj¹cych dru¿yn ministranci
naszej parafii zajêli drugie miejsce przgrywaj¹c tylko jednym punktem. Gratulujemy.

Z parafii

Szopki z Jadwisina i Woli Kiełpińskiej

W œwiêta Bo¿ego Narodzenia mieliœmy okazjê podziwiaæ piêkne
szopki wykonane przez dzieci ze szko³ podstawowych z Woli Kie³piñskiej i Jadwisina.
Inicjatywa wykonania szopek wysz³a od katechetek Wioletty Furczak i Agnieszki Kula.
Szopki, których by³o grubo ponad szeœædziesi¹t sztuk, prezentowane by³y przez
ca³y okres Bo¿ego Narodzenia w lewej bocznej kaplicy koœcio³a pod obrazem
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, w pobli¿u ¿³óbka. Za swoje prace wszystkie
dzieci otrzyma³y nagrody. W szkole w Jadwisinie nagrody ok. 20 dzieciom wrêczy³
ks. proboszcz Mieczys³aw Zdanowski. By³y to czekolady i pami¹tkowe dyplomy.
Oko³o czterdzieœci parê dzieci z Woli Kie³piñskiej otrzyma³o nagrody 8 stycznia
po Mszy œw. o godz. 1030. By³y to s³odycze, kalendarze i figurki anio³ków.

Adres internetowy parafii Jubileusz naszej gazety

Ciepłe siedzenia na ławkach
Chodz¹c po kolêdzie ks. proboszcz
Mieczys³aw Zdanowski us³ysza³ od jednej
z parafianek, ¿e ³awki w koœciele zim¹
bardzo namarzaj¹ i trudno w nich wysiedzieæ przez ca³¹ Mszê œwiêt¹.
Zamówi³ wiêc zaraz wykonanie siedzisk
na wszystkie ³awki w koœciele. Zdejmowalne pokrowce na siedziska, zamykane
na suwak s¹ koloru bordowego. £adnie
harmonizuj¹ z wystrojem wnêtrza koœcio³a.
Wewn¹trz nich znajduje siê pianka izolacyjna. Siedzisko nie przesuwa siê podczas
siadania bo mocowane jest do ³awki na
rzepy. Pokrowce mo¿na, zdejmowaæ, praæ
lub czyœciæ chemicznie.
Dziêkujemy serdecznie zaanga¿owanej
w sprawy parafii pani, za trafiony pomys³
i ksiêdzu za jego szybk¹ realizacjê.
Redakcja

Zmieni³ siê adres internetowy naszej parafii.
Ze wzglêdu na ma³¹ pojemnoœæ dotychczasowego konta wykupiono now¹ domenê.
Nowym adresem strony internetowej jest:
www.parafia-antoni.pl
Mo¿na siê tak¿e bezpoœrednio ze strony
po³¹czyæ z kancelari¹ parafii, pod adresem
kancelaria@parafia-antoni.pl
redakcj¹ gazety parafialnej, pod adresem
gazetka@parafia-antoni.pl
i z odpowiedzialnym za stronê techniczn¹
admin@parafia-antoni.pl
Za kancelariê odpowiada ks. W. Zaleœkiewicz, za stronê merytoryczn¹ i gazetê, M.
Kurtycz, a za stronê techniczn¹ M. Wroniak

Opłatek grup parafialnych

Oddajemy do r¹k pañstwa 50 jubileuszowy
ju¿ numer gazety parafialnej “Antoni”. To
ju¿ osiem pe³nych lat, jak jesteœmy z Wami.
Dokumentujemy mniej lub bardziej udolnie
¿ycie naszej parafii. Kiedy rozpoczynaliœmy
nasz¹ pracê w najœmielszych marzeniach nie
oczekiwaliœmy, ¿e to siê tak rozwinie, i ¿e
wytrwamy tak d³ugo. A tu nie tylko, ¿e jesteœmy w stanie systematycznie wydawaæ
gazetê, ale uda³o siê w miêdzyczasie wydaæ
ksi¹¿kê, folder i widokówki o parafii. Nasza
redakcja ma te¿ pewien wk³ad przy ci¹gle
doskonalonej stronie internetowej. Wszystkie
te dzia³ania /szczególnie zwi¹zane z drukiem/ nie by³yby mo¿liwe bez Pañstwa
wsparcia materialnego, i bezinteresownego
zaanga¿owania wielu ludzi.

Ksi¹dz proboszcz Mieczys³aw Zdanowski obchodzi 1 stycznia imieniny. Z tej okazji
wszystkie grupy parafialne z³o¿y³y Ksiêdzu na Mszy œw. o godz. 1030 ¿yczenia.
Po Mszy œwiêtej, /ju¿ tradycyjnie/ odby³ siê na plebanii op³atek, dla wszyskich chêtnych
cz³onków grup parafialnych. By³y ¿yczenia dla jubilata, œpiewanie kolêd i dzielenie
siê op³atkiem. Spotkanie to jest tak¿e okazj¹ do zobaczenia ilu ludzi bezinteresownie pracuje na rzecz parafii, uœwiadomienia sobie drzemi¹cej w nas si³y i nabrania
energii do pracy na ca³y nowy rok.
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2 lutego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego.
Ofiary zebrane w kościołach przeznaczono na ten cel.

Ci, którzy sieją Światło...

Zeńskie zakony kontemplacyjne w Polsce

Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego ma przypominaæ, ¿e klasztory to
centra ¿ycia duchowego, od wieków kszta³tuj¹ce chrzeœcijañskie
korzenie Europy. Trudno sobie wyobraziæ historiê Europy bez
monastycyzmu, klasztornych bibliotek, bez benedyktyñskiego
trudu przywracania pamiêci staro¿ytnego dziedzictwa. Nie ma
Europy bez wielkich karmelitów, œw. Dominika, œw. Ignacego
Loyoli, œw. Franciszka, bez jej wielkich misjonarzy i wybitnych
umys³ów, które dojrzewa³y w zaciszach koœcielnych budowli.
Trudno sobie te¿ wyobraziæ wspó³czesny œwiat bez zakonów.
Wydaj¹ siê, pozornie niepotrzebne - bo jak zmierzyæ wartoœæ
czegoœ, co wymyka siê wspó³czesnym sposobom klasyfikowania?
Nie da siê wymiernie okreœliæ
wartoœci kontemplacji, ca³kowitego oddania swego ¿ycia Bogu
czy poœwiêcenia pracy hospicyjnej, s³u¿bie tym, nad którymi ju¿
nikt nie chce siê pochyliæ. Nie da
siê tego uj¹æ w bilanse zysków i
strat. I tu, paradoksalnie, tkwi
najwiêksza si³a oddzia³ywania
klasztorów. Przez nie dokonuje siê
bowiem, jak w ¿adnym innym
miejscu, dotkniêcie Tajemnicy.
Ludzie pytaj¹: „Po co to robisz?
Dlaczego spalasz siê, nic z tego,
po ludzku bior¹c, nie maj¹c?”.
OdpowiedŸ jest jedna: Robiê to dla Kogoœ, komu warto wszystko
ofiarowaæ. Dla Kogoœ, o Kim czêsto œwiat zapomina. Kto swoj¹
mi³oœci¹ chce zapaliæ œwiat. Obok niej nie da siê przejœæ obojêtnie.
Siostra zakonna, zakonnik, kap³an id¹cy ulic¹ lub korytarzem
szko³y czy szpitala to nie tylko symbole obecnoœci Boga w zapêdzonym do granic mo¿liwoœci œwiecie - to te¿ znaki zapytania
dla wielu, czasem znaki sprzeciwu, protestu. To nic, ¿e czasem
padnie obel¿ywe czy pogardliwe s³owo, wulgarny ¿art. Coœ w
sumieniu zadrga, zakwili. Mo¿e ten g³os ucichnie zaraz, ale malutka rysa na twardym pancerzu opasuj¹cym serce pozostanie...
- Po co klasztory kontemplacyjne? - pytaj¹ ¿yj¹cy doraŸn¹
chwil¹ ludzie. - Czy to nie strata czasu, marnowanie ludzkiego
potencja³u? Nikt nic z tego nie ma... Nieprawda. One siej¹ Œwiat³o.
To przystanie, gdzie zbola³y, poraniony cz³owiek mo¿e odnaleŸæ
siebie i Boga. OdnaleŸæ sens. Radykalizm ewangeliczny jest
bardzo potrzebny œwiatu - bardziej ni¿ kiedykolwiek. Przemawia
do wyobraŸni mocniej ni¿ s³owa. Jest potrzebny sekularyzowanym
spo³eczeñstwom, o czym œwiadczy przyk³ad ogarniêtej neopogañstwem Francji, gdzie lawinowo powstaj¹ wspólnoty ¿ycia
konsekrowanego, sk³adaj¹ce siê g³ównie z m³odych ludzi.
Mo¿e Bóg daje kolejny znak? Mo¿e duchowe odrodzenie Europy,
jak kiedyœ, tak w³aœnie siê zacznie?... ks. Pawe³ Siedlanowski

W Polsce jest ok. 40 tys. osób konsekrowanych. W ¿eñskich
zakonach kontemplacyjnych jest 1617 sióstr, w 15 wspólnotach,
¿yj¹cych w 81 klasztorach. Maj¹ 90 nowicjuszek i 52 postulantki.
Najwiêcej sióstr maj¹ karmelitanki bose - (501 w 27 domach),
bernardynki - (205 w 8 domach) i klaryski od wieczystej adoracji
- (192 w 7 domach). Najmniej jest sióstr szensztackich od
wieczystej adoracji (3), z rodziny monastycznej z Betlejem (10)
i redemptorystek (14). Najwiêcej nowicjuszek maj¹ karmelitanki
bose - 47, wizytki - 14 i klaryski od wieczystej adoracji - 12.
Œrednia liczba sióstr w zakonach w Polsce wynosi 174,
a w zakonach klauzurowych 111. Iloœæ klauzurowych
sióstr w ostatnich latach stale choæ powoli wzrasta. W
1997 r. by³o 1533 siostry, natomiast w 2002 r. ju¿ 1607.
Tak¿e œrednia wieku sióstr klauzurowych zmniejszy³a
siê z 43,5 lat w 1997 r. do 42,3 lat w 2002 r. Warto przy
tym zauwa¿yæ, ¿e œrednia wieku wszystkich zgromadzeñ
¿eñskich w Polsce jest wy¿sza i wynosi 45,3 lat.
S¹ zakony, gdzie nast¹pi³ niewielki spadek, np.
benedyktynki (ze 161 sióstr w 1997 r. do 155 w 2002 r),
bernardynki (z 219 do 205). S¹ te¿ zakony, gdzie nast¹pi³
wyraŸny wzrost np. karmelitanki bose, (z 406 sióstr w
1997 r. do 501 w 2002 r.). Karmelitanki bose s¹ pod
wzglêdem liczebnoœci na 11 miejscu wœród wszystkich 149
¿eñskich zgromadzeñ zakonnych w Polsce, natomiast pod
wzglêdem nowicjuszek na drugim.
Pierwszym ¿eñskim zakonem w Polsce by³y - benedyktynki.
Ich pierwszy klasztor za³o¿y³ w XI w. dla swej córki Boles³aw
Chrobry. Najstarszy istniej¹cy do dziœ klasztor ¿eñski pochodzi
z 1216 r., nale¿y do benedyktynek i znajduje siê w Stani¹tkach.
Najm³odszym zakonem klauzurowym w Polsce jest rodzina
monastyczna z Betlejem: za³o¿y³y pierwszy monastyr w 1998 r.
Wœród polskich zakonnic kontemplacyjnych jest jedna œwiêta,
klaryska - œw. Kinga, oraz 4 b³ogos³awione: benedyktynka b³.
Kolumba Gabriel, klaryski b³. Salomea i b³. Jolanta oraz klaryska
- kapucynka b³. Mieczys³awa Kowalska - mêczenniczka II wojny.
Benedyktynki szukaj¹ Boga poprzez kult liturgiczny i ¿ycie
wspólne, sakramentki nieustannie, w dzieñ i w nocy, adoruj¹
Najœwiêtszy Sakrament, zmieniaj¹c siê przy tabernakulum co
godzinê, bernardynki w modlitwie skupiaj¹ siê na przeb³aganiu
Boga za grzechy œwiata, kamedu³ki wypraszaj¹ ³aski poprzez
¿ycie w odosobnieniu, milczeniu i pokutê, karmelitanki bose
modl¹ siê za ca³y Koœció³, a zw³aszcza za kap³anów i teologów.
Celem redemptorystek jest naœladowanie Jezusa, bycie Jego ¿yw¹
pami¹tk¹, przypominanie œwiatu o bezgranicznej Bo¿ej mi³oœci.
Wyró¿niaj¹ce siê egzotycznym, ró¿owym habitem, s³u¿ebnice
Ducha Œwiêtego od wieczystej adoracji s³u¿¹ce misyjnemu dzie³u
Koœcio³a przez modlitwê, s¹ ga³êzi¹ misyjnej rodziny zakonnej
za³o¿onej przez œw. A. Jansena, do której nale¿¹ czynne zgromadzenia werbistów i werbistek. Siostry szensztackie od wieczystej
adoracji s¹ modlitewnym zapleczem Ruchu Szensztackiego.
Polskie mniszki kontemplacyjne pracuj¹ na misjach za granic¹,
(69 sióstr), wœród nich: 4 dominikanki klauzurowe, 5 kamedu³ek,
46 karmelitanek bosych, 10 klarysek i 4 wizytki. Karmelitanki
bose za³o¿y³y 6 klasztorów poza Polsk¹ a klaryski 2 klasztory.
Zakony kontemplacyjne prowadz¹ te¿ dzia³alnoœæ czynn¹, np,
benedyktynki rozdaj¹ ¿ywnoœæ, udzielaj¹ lekcji jêzyków obcych
a w klasztorach w Stani¹tkach i ¯arnowcu prowadz¹ muzeum.
Bernardynki i klaryski szyj¹ szaty liturgiczne, wypiekaj¹ hostie,
zajmuj¹ siê introligatorstwem. Siostry w klasztorach pracuj¹ w
kuchni, gospodarstwie, pralni, ogrodzie, podejmuj¹ katechizacjê.
Prze³o¿one zakonów tworz¹ Konferencjê Wy¿szych Prze³o¿onych
¯eñskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Za³o¿y³ j¹ w 1956 r.,
Prymas Stefan Wyszyñski dla przyjêcia jednolitej strategii wobec
przeœladowañ, d¹¿¹cych do ca³kowitego wyeliminowania zakonów
z ¿ycia spo³ecznego. Wtedy po raz pierwszy prze³o¿one opuœci³y
klauzurê. Konferencjê zatwierdzi³a Stolica Apostolska w 1994 r.
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Klasztory kontemplacyjne proszą o pomoc
Od kilku lat ¿eñskie klasztory kontemplacyjne w Polsce prze¿ywaj¹ trudnoœci materialne. Zmiany w naszym kraju po 1989 r.
zmieni³y ich sytuacjê ekonomiczn¹. O ile wczeœniej siostry mog³y
utrzymaæ siê dziêki w³asnej pracy - wypiekaniu komunikantów,
szyciu i haftowaniu szat liturgicznych, zajêciach gospodarczych,
dziœ, wobec du¿ego wzrostu cen energii, sta³o siê to niemo¿liwe.
Musz¹ te¿ znaleŸæ powa¿ne œrodki na utrzymanie i konserwacjê
klasztorów i koœcio³ów, bêd¹cych czêsto wybitnymi dzie³ami
sztuki i zabytkami najwy¿szej klasy. Zadania te przewy¿szaj¹
materialne mo¿liwoœci sióstr klauzurowych. Dlatego co roku,
przed obchodami Dnia ¯ycia Konsekrowanego, 2 lutego, mieliœmy
okazjê je wesprzeæ. Niech ofiarowanie nawet niewielkiej sumy
bêdzie wyrazem wdziêcznoœci i szacunku dla tych odwa¿nych
kobiet, które wyrzek³y siê dóbr i ofiarowa³y siê wraz z Chrystusem
za zbawienie œwiata, za nasz naród, rodziny, ka¿dego z nas.
Konto - zakony klauzurowe 42124020341111001001235842
Bank PEKAO S.A.

Gazeta Parafii Zegrze w Woli Kie³piñskiej „Antoni“; nr 1/50; Wielki Post 2006 r.

Wielkopostny dialog K ą c i k c i o c i J a s i (Janina Pakie³a)
M³ody Cz³owiek - Dlaczego w
XXI wieku mamy poœciæ? A w ogóle, co to znaczy poœciæ?
Jezus - 40 dni Wielkiego Postu to towarzyszenie w moim samotnym cierpieniu, to przygotowanie siê do prze¿ywania tajemnicy
Zmartwychwstania. Poszczenie nie oznacza tylko rezygnacji z
jakiegoœ posi³ku, ale jest to tak¿e wyrzeczenie siê ró¿nych rzeczy,
np.: ulubionych potraw, programów telewizyjnych, gier komputerowych, muzyki, niektórych znajomoœci... Z tego wszystkiego
mo¿esz zrezygnowaæ w ró¿nych intencjach, np. zgody w rodzinie,
zdrowia dla chorej osoby czy za czyjeœ nawrócenie...
MC - Rozumiem, Jezu, ale s³ysza³em jeszcze o ja³mu¿nie...
Jezus Wielki Post to czas „wychodzenia poza siebie“. Ka¿dy mój
uczeñ wezwany jest do spogl¹dania „nowym“ okiem wokó³ siebie
i dostrzegania drugiego cz³owieka. Ja³mu¿na to nie tylko „grosik“
dany dla ubogich, ale to równie¿ ofiarowany drugiej osobie czas.
Ja³mu¿na to dar serca, dar mi³oœci.
MC - W mojej klasie organizujemy loteriê i pieni¹dze, które
zbierzemy przeka¿emy dla dzieci w Boliwii.
Jezus - Wspania³y pomys³! Pamiêtaj, ¿e troszcz¹c siê o innych,
troszczysz siê o Mnie. Zastanów siê, co jeszcze mo¿na zrobiæ,
aby pomóc biednym, zarówno tym daleko, jak i tym dooko³a
ciebie. Jaki bêdzie dar twojego serca?...
MC - Modlitwa? Przecie¿ modlê siê codziennie!
Jezus - Cieszê siê, ¿e pamiêtasz o spotkaniu ze Mn¹. Ale czy nie
zakrad³a siê do Twojej modlitwy byle-jakoœæ? Pragnê, aby Wielki
Post by³ czasem „odkurzenia rozmowy“ ze Mn¹.
MC - Jezu, chcê iœæ z Tob¹. Widzê, ¿e Wielki Post to czas mi dany
i zadany. Nie chcê zmarnowaæ tych dni i pragnê odkryæ Ciê na
nowo w moim sercu, modlitwie, w drugim cz³owieku.
Jezus: Bêdziesz mia³ ku temu niejedn¹ okazjê. Nie tylko przez
postanowienia wielkopostne, czytanie Biblii, ale tak¿e w czasie
rekolekcji, sakramentu pojednania czy uczestniczenia w Drodze
Krzy¿owej, Gorzkich ¯alach. Czekam na Ciebie i zapraszam na
wspólne wielkopostne wêdrowanie.
ks. Mariusz Frukacz

Sprawdź swoje wiadomości z religii
1. Jak dzieli siê Pismo œwiête?
a) Ewangelie i 30 innych ksi¹g
b) Stary Testament - 46 ksi¹g i Nowy Testament - 27 ksi¹g
c) Stary Testament - 41 ksi¹g i Nowy Testament - 32 ksiêgi
2. Które z powy¿szych zdañ nale¿¹ do prawd wiary?
a) cz³owiek jest œmiertelny b) Maryja jest Matk¹ Jezusa
c) Jest jeden Bóg
3. Ile jest przykazañ Bo¿ych
a) 10
b) 11
c) 7
4. Wypisz warunki Sakramentu Pokuty ........................................
5. Które z wymienionych Sakramentów mo¿na przyj¹æ tylko raz?
a) Chrzest
b) Ma³¿eñstwo
c) Kap³añstwo
6. Wypisz Dary Ducha œwiêtego......................................................
7. Przypomnienie sobie grzechów od ostatniej Spowiedzi œw. to:
a) rachunek sumienia b) ¿al za grzechy c) zadoœæuczynienie
8. Ile razy mo¿na przyj¹æ Sakrament Bierzmowania?
a) raz
b) dwa razy
c) wielokrotnie
9. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliœmy ³askê uœwiêcaj¹c¹?
a) na bierzmowaniu b) na chrzcie œw. c) w komunii œw.
10. Znak widzialny poprzez który Jezus daje nam ³askê Bo¿¹ to:
a) modlitwa
b) ¿ycie
c) sakrament
11) Które z poni¿szych wydarzeñ jest cudem Jezusa?
a) przejœcie przez M. Czerwone b) wskrzeszenie £azarza c)manna
Prawid³owe rozwi¹zanie oraz punktacja s¹ na nastêpnej stronie.

Lourdes

Na pami¹tkê pierwszego objawienia
siê Matki Bo¿ej Bernadecie 11 lutego obchodzony jest Œwiatowy
Dzieñ Chorego. We wszystkich koœcio³ach odprawiane s¹ Msze œw.
w intencji chorych, i udzielany sakrament namaszczenia chorych.
Objawienia Matki Bo¿ej mia³y miejsce w Lourdes, francuskim
miasteczku w górnych Pirenejach, licz¹cym ok. 17 tys. mieszkañców. Co roku przybywa tu 5 mln. pielgrzymów ze wszystkich
kontynentów. Od czasów objawieñ jest maryjn¹ metropoli¹ œwiata.
11 lutego 1858 r. w Lourdes panowa³ o¿ywiony ruch. By³ to
bowiem t³usty czwartek, dzieñ zabawy i sma¿enia tradycyjnych
we Francji „crepes“ podobnych do naszych naleœników. Lecz w
domu Franciszka Soubirous, który mieszka³ z ¿on¹ i czworgiem
dzieci, zabrak³o nawet drewna na opa³, by ugotowaæ skromny
posi³ek. Najstarsza córka Bernadetta mia³a 14 lat. By³a niezwykle
dobra, cicha i ³agodna. Mimo astmy, na któr¹ chorowa³a, wybra³a
siê z najm³odsz¹ siostr¹ i s¹siadk¹ do lasu po ga³¹zki na opa³.
Kiedy zosta³a w tyle ujrza³a z³oty ob³ok w zag³êbieniu ska³y,
a w nim przepiêkn¹ kobietê, uœmiechaj¹c¹ siê do niej. Upad³a
i zaczê³a odmawiaæ ró¿aniec, a Pani z ni¹. Od tej pory, gdy tylko
jej pozwolono, przybiega³a do groty by spotkaæ siê z piêkn¹ Pani¹.
Z Bernadett¹ przychodzi³o coraz wiêcej ludzi, ale Matkê Bo¿¹
widzia³a tylko ona. Podczas spotkañ dziewczynka modli³a siê
i rozmawia³a z Pani¹, która powiedzia³a: „Jestem Niepokalane
Poczêcie“ i prosi³a o odprawianie pokuty za grzeszników.
W czasie widzeñ zdarza³y siê cuda. 25 lutego, podczas odmawiania ró¿añca, Matka Bo¿a poprosi³a Bernadettê, by napi³a siê
wody ze Ÿród³a i umy³a siê w nim. Poniewa¿ w grocie nie by³o
wody, dziewczynka rozdrapa³a ziemiê. Pod palcami ukaza³a siê
woda. Zród³o to bije do dziœ i ma cudowne w³aœciwoœci. Obecnie
przed grot¹ znajduj¹ siê krany, sk¹d pielgrzymi czerpi¹ wodê i
baseny przeznaczone do uzdrawiaj¹cych k¹pieli. Wielu chorych
po obmyciu siê doœwiadczy³o ³aski uzdrowienia. Niektórzy wioz¹
cudown¹ wodê bliskim, wierz¹c, ¿e ul¿y ich cierpieniom.
Bernadetta w wieku 22 lat wst¹pi³a do klasztoru w Nevers,
gdzie swym œwiêtobliwym ¿yciem zyska³a ogólny szacunek.
14 czerwca 1925 r. Pius XI og³osi³ j¹ b³ogos³awion¹, a 8 grudnia
1933 r. w Rzymie w Bazylice œw. Piotra zosta³a kanonizowana.

Krzyżówka

Gazeta Parafii Zegrze w Woli Kie³piñskiej „Antoni“; nr 1/50; Wielki Post 2006 r.

11

Nie dyskryminować nauki religii

ró¿nych formach religia siê pojawia. Cz³owiek jest po prostu istot¹
religijn¹ i têskni za transcendencj¹, za Bogiem. Zjawisko religii nie
Wywiad z ks. bp. Stanis³awem Wielgusem
(...) Przed kilkoma dniami m³odzie¿ gimnazjalna z Inicjatywy zanika - wprost przeciwnie, staje siê coraz potê¿niejsze, st¹d rola
Uczniowskiej, wspierana przez Federacjê Anarchistyczn¹, prote- religii w ka¿dej kulturze, nie tylko chrzeœcijañskiej, jest bardzo
stowa³a - le¿¹c krzy¿em - przed Ministerstwem Edukacji, przeciw wa¿na i nie mo¿na jej pomijaæ. Jest te¿ wzgl¹d praktyczny: w Polsce
“katolicyzacji” szkó³. Jako powód podano zapowiedŸ powo³ania na siedmiu uniwersytetach, w tym kilku pañstwowych, s¹ wydzia³y
Narodowego Instytutu Wychowania, który opiera³by siê w teologiczne, na których uzyskuje siê dyplomy równoprawne z
swej pracy na wartoœciach p³yn¹cych z chrzeœcijañstwa. Jak dyplomami z innych dziedzin. Mamy doskona³ych specjalistów w
zakresie nauczania religijnego: wybitnych teologów, biblistów,
Ksi¹dz Biskup skomentowa³by ten protest?
- Trockistowska, lewacka, anarchistyczna ideologia, której erupcja historyków. Co roku wielu ludzi w ca³ej Polsce wybiera studia
mia³a miejsce w Europie Zachodniej w 1968 r, nie przesta³a teologiczne. Winni mieæ szansê dobrego przygotowania do
istnieæ. Has³a w rodzaju „precz ze wszystkim, co nas ogranicza”, wybranego kierunku studiów i wybrania religii na maturze.
a wiêc z religi¹, Koœcio³em, przykazaniami, Dekalogiem, cnotami, Niektórzy ludzie, i to zwi¹zani z edukacj¹, stwierdzaj¹, ¿e postulat
ascez¹, wartoœciami chrzeœcijañskimi - ci¹gle wracaj¹. S¹ potê¿ne wprowadzenia religii na maturze jest nieuzasadniony, poniewa¿
miêdzynarodowe si³y pe³ne pieniêdzy, arogancji i nienawiœci do problematyka religijna jest wyk³adana na jêzyku polskim. Takie
chrzeœcijañstwa, które prowokuj¹ i finansuj¹ takie zachowania. stwierdzenie to kpina. Kilka uwag na marginesie nie za³atwi
- Ostatnio prasa donios³a, ¿e jest Ksi¹dz Biskup zwolennikiem kszta³cenia w tak donios³ej dziedzinie jak teologia, która istnieje
wprowadzenia religii jako przedmiotu do wyboru na egzaminie od 2 tysiêcy lat, rozwija siê i jest wyk³adana na najznakomitszych
maturalnym. Czy w kontekœcie tego i podobnych protestów uniwersytetach. Tego rodzaju argumentacja nie ma racji bytu.
nie obawia siê Ksi¹dz Biskup zarzutu o „katolicyzacjê" szkó³? - Przeciwnicy religii na maturze twierdz¹, i¿ katecheci nie s¹
- Na ostatnim zebraniu Rady Naukowej Konferencji Episkopatu licencjonowanymi egzaminatorami pañstwowymi...
Polski 13 stycznia 2006 r. podjêto problem rangi lekcji religii w - Warto zapytaæ, dlaczego tak siê sta³o. Otó¿, kiedy osoby dziœ
nauczaniu szkolnym, wskazuj¹c na przedziwne programowe powo³uj¹ce siê na ten argument przygotowywa³y listê przedmiotów
rozstrzygniêcia: religii nie mo¿na zdawaæ na maturze, ale mo¿na maturalnych, religia na niej siê nie znalaz³a. Dlatego katecheci nie
np. zdawaæ wiedzê o tañcu, jako odrêbny przedmiot. Zarzut o mogli zacz¹æ szkoleñ w celu uzyskania licencji. Chcê podkreœliæ,
katolicyzacji szko³y lewacy formu³uj¹ od 1990 r. Nienawidz¹ ¿e na liœcie przedmiotów maturalnych s¹ przedmioty niewyk³adane
wszystkiego, co chrzeœcijañskie. To zrozumia³e z uwagi na ich w szko³ach ponadgimnazjalnych, jak wiedza o tañcu czy jêzyk
ideowe korzenie, ale nie oznacza, ¿e maj¹ racjê. Nawet niewierz¹cy, szwedzki. To prawdziwy paradoks, ¿e nauka religii, w której bierze
ale obiektywny i rozumny w swoich s¹dach cz³owiek zgodzi siê udzia³ zdecydowana wiêkszoœæ uczniów, jest w ten sposób
Rozmawia³ ks. Adam £ach
z tym, ¿e nauczanie religii poza funkcj¹ formacyjn¹, moraln¹ i dyskryminowana.
œwiatopogl¹dow¹ spe³nia nies³ychanie wa¿n¹ funkcjê intelektualn¹
i ogólnokulturow¹. Czy cz³owiek, który nie zapozna³ siê w trakcie
Śpieszmy się (ks. Jan Twardowski)
porz¹dnie prowadzonych wyk³adów (a nie w formie dygresji w
Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
ramach innych przedmiotów) z doktryn¹ i Twoja ocena z religii zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
moralnoœci¹, wiedz¹ biblijn¹, histori¹ koœcio³a Punktacja zadañ ze strony 11.
tylko to co niewa¿ne jak krowa siê wlecze
i filozofi¹ chrzeœcijañsk¹, bêdzie w stanie Zadanie odpowiedŸ
najwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje
pkt
1
b
1
zrozumieæ kulturê euroatlantyck¹?
potem cisza normalna wiêc ca³kiem nieznoœna
2
c
1
Nie bêdzie rozumia³ ani malarstwa, architektury,
jak czystoœæ urodzona najproœciej z rozpaczy
3
a
1
literatury europejskiej, ani te¿ moralnoœci czy
kiedy myœlimy o kimœ zostaj¹c bez niego.
4
4
procesów historycznych w Europie. Tylko fana- rachunek sumienia, ¿al za grzechy, Nie b¹dŸ pewny ¿e czas masz bo pewnoœæ niepewna
tyk, ignorant b¹dŸ cz³owiek o wyj¹tkowo z³ej mocne postanowienie poprawy, zabiera nam wra¿liwoœæ tak jak ka¿de szczêœcie
woli mo¿e kwestionowaæ nauczanie religii spowiedŸ œwiêta, zadoœæuczynienie przychodzi jednoczeœnie jak patos i humor
5
a,c
2
chrzeœcijañskiej w szkole europejskiej. Religia
jak dwie namiêtnoœci wci¹¿ s³absze od jednej
6
7
odgrywa³a i odgrywa fundamentaln¹ rolê w m¹droœci, rozumu, umiejêtnoœci, rady, tak szybko st¹d odchodz¹ jak drozd milkn¹ w lipcu
ka¿dej kulturze. Œwiat jak twierdz¹ myœliciele, mêstwa, pobo¿noœci, bojaŸni Bo¿ej jak dŸwiêk trochê niezgrabny lub jak suchy uk³on
7
a
1
dzieli siê na naturê i kulturê. Kultura, (efekt
¿eby widzieæ naprawdê zamykaj¹ oczy
8
a
1
œwiadomego dzia³ania) obejmuje cztery
chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ
9
b
1
dziedziny: naukê, sztukê, moralnoœæ i religiê.
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸno
10
c
1
11
b
1
Przewidywania marksistów, pozytywistów,
Nie pisz o tym zbyt czêsto lecz pisz raz na zawsze
scjentystów i innych, ¿e religia w miarê rozwoju skala ocen
a bêdziesz tak jak delfin ³agodny i mocny
pkt- niedostateczny
nauki bêdzie zanikaæ, by³y fa³szywe. Uczone 0-6
Spieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
7-8 pkt- mierny
gremia stwierdzaj¹ jednoznacznie -œwiat pulsuje 9-12 pkt- dostateczny
i ci co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹
religijnoœci¹ w ró¿nej postaci. Nie mówiê, 13-16 pkt- dobry
i nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœci
¿e staje siê coraz bardziej chrzeœcijañski, ale w 17-21 pkt- bardzo dobry
czy pierwsza jest ostatni¹ czy ostatnia pierwsz¹
Na terenie Parafii dzia³aj¹:

W niedzielê i œwiêta nakazane
830, 1030, 1600
W œwiêta bêd¹ce dniem pracy
1030, 1800.
w dni powszednie
1800, 1830.
Kancelaria Parafialna na plebanii czynna w dni powszednie 1630-1730
Chrzest w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca - na Mszy œw. o godz. 1030
SpowiedŸ przed i w czasie Mszy œw. - w niedzielê i w dni powszednie
O wyjeŸdzie z wizyt¹ do chorych powiadamiamy ksiêdza przed lub
po Mszy œwiêtej albo w godzinach urzêdowania w kancelarii.
Nowa strona internetowa parafii:
www.parafia-antoni.pl
Msze œwiête:
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Akcja Katolicka, Asysta Parafialna
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
Ruch Rodzin Nazaretañskich
Chór i Schola Parafialna
Ko³a ¯ywego Ró¿añca
Ko³o Ministrantów
koœcielny J. Zdunowski: 782-67-65

„Antoni“ ukazuje siê 6 x w roku
w I Niedzielê Wielkiego Postu
w Niedzielê Palmow¹
w Bo¿e Cia³o
Wniebowziêcie NMP - 15 sierpnia
w III Niedzielê PaŸdziernika
w ostatni¹ niedzielê Adwentu
organista E. Dymek: 768-11-38
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