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MYŚL 
MIESIĄCA 

 
śyjmy cisi, skupieni i 
pe
ni uszanowania, 
aby nie zag
uszyć 
świętych kroków 

zbliŜającego się do 
nas Boga 

 
ks. Johann Pius Parsch 

KALENDARIUM  
 
 

 

3 grudnia – Św. Franciszka 
Salezego – wspomnienie 
 

6 grudnia – Św. Miko
aja 
Biskupa – wspomnienie 
 

8 grudnia – Niepokalanego 
Poczęcia NMP – uroczystość 
 

13 grudnia – Św. 	ucji 
Dziewicy i Męczennicy – 
wspomnienie 
 

24 grudnia – Wigilia 
Narodzenia Pańskiego 
 

25 grudnia – Narodzenie 
Pańskie – uroczystość 
 

26 grudnia – Św. Szczepana 
Męczennika  – święto  
 

27 grudnia – Św. Jana 
Aposto
a i Ewangelisty – 
święto 
 

28 grudnia – Św. Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa – 
święto 
 

29 grudnia – 5 dzień w 
oktawie Narodzenia 
Pańskiego – święto 
 

30 grudnia – 6 dzień w 
oktawie Narodzenia 
Pańskiego – święto 
 

31 grudnia – Św. Sylwestra I 
PapieŜa – wspomnienie 
 

1 stycznia – Świętej BoŜej 
Rodzicielki – uroczystość 
 

 

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE 
 

„Otoczmy troską Ŝycie” – tak brzmi has
o 
pracy duszpasterskiej na rok 2008/2009. – 
Z pewnością nie chodzi tu o wąsko 
rozumianą obronę Ŝycia nienarodzonych 
ani o zagroŜenia Ŝycia ludzkiego. Chodzi 
raczej o troskę o szeroko rozumiane 
wszystkie formy Ŝycia, które wysz
y z rąk 
Stwórcy. Obejmuje to troskę o Ŝycie 
środowiska naturalnego i Ŝycie cz
owieka 
w wymiarze fizycznym, psychicznym  
i duchowym. 
 
Kośció
 w Polsce zachęca nas, abyśmy  
w nowym roku duszpasterskim z troską 
pochylili się nad Ŝyciem. Na Ŝyciem 
w
asnym i Ŝyciem innych. śycie jest 
bowiem podstawowym darem, jaki cz
owiek 
otrzymuje od Boga. Dając Ŝycie, Stwórca 
wezwa
 nas, abyśmy z tym bezcennym 
darem coś dobrego i pięknego uczynili. Bo 
Ŝyje się tylko raz: tylko raz otrzymujemy od 
Boga niezwyk
ą szansę, aby dobrze rozegrać 
wspania
ą, ale jakŜe trudną przygodę Ŝycia.  
 
S
uga BoŜy Jan Pawe
 II bardzo często 
mówi
 o Ŝyciu i określa
 je jako wspania
y 
dar BoŜej dobroci: Niektórzy pytają czy 
warto Ŝyć, czy teŜ by
oby lepiej w ogóle się 
nie narodzić; wątpią, czy godzi się 
powo
ywać innych do Ŝycia, skoro być moŜe 
będą oni z
orzeczyć, Ŝe wypad
o im istnieć w 
okrutnym świecie, którego grozy nie moŜna 
nawet przewidzieć. Inni mniemają, Ŝe 
jedynie do nich naleŜą korzyści p
ynące  
z techniki, wykluczając pozosta
ych ludzi 
[...]. Jeszcze inni, zniewoleni mentalnością 
konsumpcyjną i poch
onięci ca
kowicie 
staraniem o ciąg
e zwiększenie dóbr 
materialnych, dochodzą w końcu do tego, Ŝe 
juŜ nie rozumieją duchowego bogactwa 
nowego Ŝycia ludzkiego i odrzucają je. [...] 
Kośció
 jednakŜe mocno wierzy, Ŝe Ŝycie 
ludzkie, nawet s
abe i cierpiące, jest zawsze 
wspania
ym darem BoŜej dobroci. Przeciw  
 

 

pesymizmowi i egoizmowi, które zaciemniają 
świat, Kośció
 opowiada się za Ŝyciem;  
w kaŜdym Ŝyciu ludzkim umie odkryć 
wspania
ość owego "Tak", owego "Amen", 
którym jest sam Chrystus. Owemu "Nie", które 
zalewa i gnębi świat, przeciwstawia to  Ŝyjące 
"Tak", broniąc w ten sposób cz
owieka i świat 
przed tymi, którzy czyhają na Ŝycie  
i zadają mu śmierć. 

Powo
anie do Ŝycia jest najbardziej 
podstawowym darem BoŜym, niejako 
fundamentem, który umoŜliwia przyjęcie 
kolejnych darów BoŜych. Z prawa do Ŝycia 
wynikają wszystkie inne, niezbywalne prawa 
cz
owieka. Dlatego Kośció
 z taką 
nieustępliwością broni godności i świętości 
ludzkiego Ŝycia od momentu poczęcia aŜ do 
naturalnej śmierci. W obliczu panoszenia się 
kultury śmierci, Kośció
 g
osi kulturę Ŝycia, 
przypominając, Ŝe Bóg jest jego Dawcą i Ŝe to 
On powo
uje cz
owieka do Ŝycia i On 
decyduje o jego początku i zakończeniu.  

Przedmiotem mi
ości i troski Boga jest ca
e 
stworzenie. Świadczy o tym Księga Mądrości,  
 

Czytaj dalej na. s.2 
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Jakub Kwieciński s. Agnieszki i Piotra 
2. Jakub Dolatowski s. Magdaleny i Krzysztofa 
3. Martyna Rymar c. Wiolety i Mariusza 
4. Natan Presz s. Aleksandry i Roberta 

 
 

1. PrzeŜywamy okres adwentu. Msza św. Roratnia od 
wtorku do piątku  godz. 1800.  

2. 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Msze św. o godz. 1000 i 1800. W Nowej Niedrzwicy Msza 
św. o godz. 1630. 

3. W tym roku nie będzie rekolekcji adwentowych z racji misji 
świętych, które odby
y się we wrześniu. Zapraszamy na 
spowiedź przedświąteczną 20.12. o godz. 1000. 

4. 24 grudnia Pasterki odprawione będą o godz. 2230 i 2400. W 
Nowej Niedrzwicy Pasterka o godz. 2100. 

5. We wtorek Uroczystość BoŜego Narodzenia.. Msze św. 
odprawiane będą wed
ug porządku niedzielnego. 

6. W środę drugi dzień BoŜego Narodzenia. Msze św. wed
ug 
porządku niedzielnego. Tradycyjnie w drugi dzień świąt taca 
przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

7. W salce katechetycznej moŜna nabyć: 

• Op
atki - ofiary z
oŜone za op
atki przeznaczone będą 
na ogrzewanie kościo
a. 

• Świece Wigilijnego Dzie
a Pomocy Dzieciom 

8. 31 grudnia ostatni dzień roku naboŜeństwo zakończenia 
roku o godzinie 1700 

 

Ciąg dalszy ze s.1 
 
której autor mówi do Boga: Mi
ujesz bowiem wszystkie 
stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyni
eś, bo 
gdybyś mia
 coś w nienawiści, nie by
byś tego uczyni
. 
JakŜeby coś trwać mog
o, gdybyś Ty tego nie chcia
? Jak 
by się zachowa
o, czego byś nie powo
a
? (Mdr 11,24-25). 
  Bóg jest więc mi
ośnikiem Ŝycia, kaŜdego Ŝycia.  
W sposób szczególny waŜne jest dla Niego Ŝycie 
cz
owieka. Dlatego zaprosi
 nas do wspó
pracy, 
zaproponowa
 nam swoją  przyjaźń. Oprócz Ŝycia 
naturalnego, które Bóg nam da
 za pośrednictwem 
naszych rodziców, zostaliśmy powo
ani do Ŝycia 
BoŜego. Jego początkiem by
 w nas sakrament Chrztu 
Świętego. Dzień chrztu to jeden z najwaŜniejszych dni  
w naszym Ŝyciu. I chyba jeden z najbardziej 
zapomnianych. Znamy na pamięć datę swych urodzin, 
nasz dzień imienin jest wielkim świętem dla nas  
i naszych przyjació
, ale ma
o kto z nas zna datę swojego 
chrztu. Na wspomnienie tego dnia nie bije nam Ŝywiej 
serce. Nie obchodzimy jego rocznicy, nie sk
adamy 
sobie z tej okazji Ŝyczeń.  

A przecieŜ dzień chrztu by
 dla nas początkiem 
nowego Ŝycia. W tym dniu narodziliśmy się dla Boga  
i Jego 
aski. Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni  
w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu 
w
ączeni zostaliśmy do spo
eczności Kościo
a. Obmycie 
wodą Chrztu zmaza
o z naszej duszy brzemię dawnej 
winy, która obciąŜa wszystkich ludzi. By
 to moment,  
w którym otworzy
o się nad nami niebo a Bóg 
wypowiedzia
 nad nami te same s
owa, które 
wypowiedzia
 nad swoim synem Jezusem Chrystusem: 
"Tyś jest mój syn umi
owany, tyś jest moja umi
owana 
córka, w Tobie mam upodobanie!"  

 
Bądźmy wdzięczni za dar Ŝycia. Szanujmy Ŝycie w
asne 
i innych. Niech zachętą dla nas będą s
owa b
. Matki 
Teresy z Kalkuty:  

 
śycie jest szansą, pochwyć ją,  
Ŝycie jest pięknem, podziwiaj je,  
Ŝycie jest snem, uczyń je prawdą,  
Ŝycie jest wyzwaniem, zmierz się z nim,  
Ŝycie jest obowiązkiem, wype
nij go,  
Ŝycie jest cenne, doceń je,  
Ŝycie jest mi
ością, ciesz się nią,  
Ŝycie jest tajemnicą, odkryj ją,  
Ŝycie jest obietnicą, spe
nij ją,  
Ŝycie jest smutkiem, pokonaj go,  
Ŝycie jest hymnem, wyśpiewaj go,  
Ŝycie jest walką, podejmij ją  
Ŝycie jest przygodą, rzuć się w nią  
Ŝycie jest szczęściem, zas
uŜ na nie  
Ŝycie jest Ŝyciem, obroń je. 

 
 sjk 
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Grudniowa Maryja 

jest Niepokalana, 

czystsza niŜ biel śniegu, 

przez Boga wybrana. 

Grudniowa Maryja  

tęskniąc, cicho czeka, 

by przyszed
 na ziemię 

Zbawiciel cz
owieka. 

Adwentowy lampion 

chętnie wezmę                    

w d
onie 

i na Roratach 

Maryi się sk
onię. 

Tak się w Nią zapatrzę, 

Ŝe swe serce zmienię, 

by i we mnie by
o 

BoŜe Narodzenie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Skończy
 się rok kościelny i wchodzimy powoli  
w Adwent – czterotygodniowe radosne oczekiwanie 
na Święta BoŜego Narodzenia, które przypominają 
nam czas przyjścia Mesjasza Jezusa Chrystusa. 
KaŜdy okres roku kościelnego ma swoje 
charakterystyczne naboŜeństwa. Podobnie jest  
i w Adwencie kiedy to odprawiane są tak zwane 
roraty. Jest to wczesna poranna Masza Święta ku 
czci Najświętszej Maryi Panny celebrowana 
dawniej tylko przy świetle świec. Nazwa pochodzi 
od pierwszych s
ów śpiewu na wejście: „Rorate 
coeli desupor (
ac.) – Spuście rosę, niebiosa”. 

 Podczas tej Mszy Świętej zapala się dodatkowo 
jedną świecę tak zwaną roratkę ozdobioną bia
ą 
wstąŜeczką symbolizującą Maryję. W Polsce 
początki odprawiania tej Mszy sięgają daleko bo aŜ 
do XIII wieku. 

  W czasie rorat szczególnie modlimy się do NMP 
i czcimy Ją bo to przecieŜ w
aśnie Ona zosta
a 
wybrana przez Boga by dać ludzkości Jezusa i to 
Ją Chrystus uczyni
 naszą Panią i Matką – Matką 
wszystkich wierzących, tworzących Kośció
. 

 Potwierdzeniem tego wszystkiego są s
owa 
Apokalipsy św. Jana: „Potem wielki znak ukaza
 się 
na niebie: Niewiasta obleczona w s
ońce i księŜyc 
pod jej stopami, a na jej g
owie wieniec z gwiazd 
dwunastu” (Ap 12, 1). Jan w swojej wizji zobaczy
 
Maryję odzianą w s
ońce, które jest jedynym 
źród
em świat
a, ciep
a i Ŝycia, poniewaŜ porodzi
a 
Jezusa, który sam mówi
 wprost, Ŝe jest dla nas 
świat
em i Ŝyciem. 

 KsięŜyc pod stopami Maryi to symbol grzechu, 
od którego by
a wolna i od którego to grzechu 
moŜemy i my być wolni dzięki Jezusowi. Natomiast 
korona z dwunastu gwiazd to znak Kościo
a 
dwunastu Aposto
ów, wys
anych przez Chrystusa 
na ca
y świat. KaŜdy cz
owiek naleŜący do 
Chrystusowego Kościo
a jest jakby ma
ą gwiazdką, 
upiększającą Jej niebieską koronę. 

 Maryja jest dla ludzi wzorem i idea
em Matki  
i być moŜe dlatego to w
aśnie z Nią chcemy 
spędzać czas adwentowego oczekiwania na 
narodziny Pana. 

 Szukajmy Jezusa poprzez Maryję, poprzez 
częste uczestnictwo w roratach aby mog
y się 
spe
nić s
owa z Księgi Przys
ów: „Kto mnie 
znajdzie, ten znajdzie Ŝycie i uzyska 
askę u Pana” 
(Prz 8, 35). 

A.G. 

CZEKAJMY Z MARYJĄ CZEKAJMY Z MARYJĄ CZEKAJMY Z MARYJĄ CZEKAJMY Z MARYJĄ 
NA JEZUSANA JEZUSANA JEZUSANA JEZUSA    
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Zatrzymaj się na chwilę… 

…i pomyśl, jak niewiele potrzeba. 
 

 Historia ta wydarzy
a się w pewnym mieście. Mama 
spacerująca ulicami z dwiema córkami, przechodzi
a 
obok sprzedawcy proponującemu przechodniom 
cukrową watę. Kobieta spe
ni
a prośbę swoich dzieci  
i kupi
a maluchom s
odki przysmak, po czym posadzi
a 
m
odszą pociechę w wózku i ruszy
a w stronę przejścia 
dla pieszych. Starsza z dziewczynek, delektując się 
podarunkiem sz
a w pewnej odleg
ości za mamą  
i siostrą. I naraz: na środku przejścia wata spad
a na sam 
środek brudnej jezdni! Krzyk, p
acz, zrozpaczone 
spojrzenie w stronę matki, która zdąŜy
a juŜ dojść do 
przeciwleg
ego chodnika. Na domiar z
ego świat
a dla 
pieszych zdąŜy
y się juŜ zmienić na czerwone. 
Samochody czeka
y, by mog
y ruszyć z miejsca i udać 
się w dalszą drogę. I wówczas z pierwszego pojazdu 
stojącego najbliŜej pasów wyszed
 jakiś pan. Nie 
zwaŜając na nerwowe uwagi i komentarze stojących za 
nim kierowców, spokojnie podszed
 do zap
akanego 
dziecka i razem z brudną  watą cukrową  
przetransportowa
 na drugą stronę, gdzie czeka
a 
zaniepokojona matka. Potem tak samo spokojnie wróci
 
do swojego auta i przy g
ośnych dźwiękach kilku 
zniecierpliwionych klaksonów odjecha
. 

 Co przeŜy
a bohaterka opisanej wyŜej historii, gdy 
zgubi
a ulubioną s
odycz, a na dodatek mama, z którą 
czu
a się bezpiecznie znajdowa
a się w pewnej 
odleg
ości?  OtóŜ w momencie, kiedy ca
y świat  tego 
dziecka zachwia
 się w posadach, przyszed
 ktoś 
Ŝyczliwy i uspokoi
. Dziewczynce wróci
a ufność. 
Zazna
a, bezpieczeństwa ochrony i wróci
a do 
równowagi. 

 Ta scenka kryje w sobie g
ęboką prawdę. Bądźmy 
pewni, Ŝe Bóg kryje się w takich ma
ych gestach tak, jak 
ukry
 się w Ŝ
óbku betlejemskim jako Dzieciątko.  
W pierwszym Liście do Tymoteusza (3.16) czytamy: Bo 
bezsprzecznie wielka jest tajemnica poboŜności: Ten, 
który, objawi
 się w ciele, zosta
 usprawiedliwiony  
w duchu… Czy jesteśmy otwarci na te s
owa? 
Drobnostki, które śmia
o moŜemy nazwać narzędziem 
Boga, pomagają bardziej, niŜ ma
ostkowość, która nas 
zbyt często zajmuje. Tak niewiele potrzeba, moŜe tylko 
uśmiechu…moŜe serca jednego, przyjaznego! - 
śpiewamy w jednej z piosenek religijnych. Warto te 
s
owa zamienić w czyny i przenieść w realia dzisiejszej 
codzienności. W
aśnie! Tak niewiele potrzeba: uśmiech, 
poświęcenie komuś pięciu minut, pob
aŜliwe s
owo, 
przyjacielski gest, uprzejme skinienie w kierunku 
antypatycznej osoby, ma
y gest hojności w stosunku do 
  

cz
owieka, który na to nie zas
uguje, odrobina 
cierpliwości dla nudnego starca, troszkę uwagi 
poświeconej natrętnej osobie, kartka wys
ana komuś, 
kogo juŜ wszyscy opuścili…KaŜdy z nas móg
by 
przytaczać nieskończoną ilość takich przyk
adów. 

MoŜe teraz w Adwencie,  warto g
ębiej zastanowić 
się nad realizacją spraw wyŜej opisanych? 
PrzeŜywamy okres liturgiczny, w którym bardzo 
często s
yszymy s
owo "czuwam". Co ono oznacza? 
Pięknie i dog
ębnie mówi
 o tym Jan Pawe
 II: Co to 
znaczy CZUWAM? To znaczy, Ŝe staram się być 
cz
owiekiem sumienia, (…) wypracowuję w sobie 
dobro, a ze z
a staram się poprawić, (…). Czuwam – 
to znaczy dalej: dostrzegam drugiego, nie zamykam 
się w sobie, w ciasnym podwórku w
asnych 
interesów… 

 Bądźmy zatem czujni i dostrzegajmy  drugiego 
cz
owieka. Nie zaniedbujmy drobnych poświęceń, czy 
nawet umartwień. One podtrzymują naszą wraŜliwość 
na sprawy BoŜe! 
 

(kropka.) 
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Po co przykazania kościelne ? 

1. Wielu z nas, przed przystąpieniem do Komunii świętej 
generalnej (dziś – uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu 
świętego) zdawa
o egzamin z „Katechizmu dla dzieci 
starszych” („duŜy katechizm”), który na początku ubieg
ego 
wieku zatwierdzi
 do uŜytku w diecezji p
ockiej b
. abp Antoni 
Julian Nowowiejski. Katechizm ten mówi
, Ŝe „oprócz 
przykazań Boskich jest jeszcze pięć przykazań kościelnych”, 
które nazywają się kościelnymi „bo je ustanowi
 Kośció
”. Na 
pytanie „kto Kościo
owi da
 w
adzę ustanawiania 
przykazań?” Katechizm odpowiada
: „w
adzę ustanawiania 
przykazań da
 Kościo
owi sam Pan Jezus”. 

2. Kośció
 zosta
 ustanowiony przez Chrystusa na sposób 
spo
ecznej i widzialnej wspólnoty. To wymaga norm  
i przepisów, aby jego hierarchiczna i organiczna struktura 
by
a widzialna, aby wykonywanie w
adzy sprawowania 
sakramentu by
o naleŜycie uporządkowane, aby wzajemne 
odniesienia wiernych by
y uk
adane wed
ug sprawiedliwości 
umocnionej mi
ością; aby wspólne przedsięwzięcia, 
podejmowane, do prowadzenia Ŝycia chrześcijańskiego 
doskonalej przez prawo kościelne by
y podtrzymywane, 
umacniane i popierane (por. Konstytucja Apostolska Jana 
Paw
a II promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, 
25.01.1983). 

Ustanawiane przez Kośció
 w ciągu wieków nakazy i zakazy 
są zakorzenione w ewangelicznym orędziu samego 
Chrystusa lub teŜ wyrastają z Jego nauczania.  Zadanie ich 
interpretacji Jezus powierzy
 Aposto
om i ich następcom, 
zapewniając im specjalną pomoc Ducha prawdy. „Kto was 
s
ucha, Mnie s
ucha” – mówi Jezus do Aposto
ów (	k 10,16). 
Jak świadczy nauczanie z czasów apostolskich, a więc Dzieje 
Apostolskie, Listy św. Paw
a i innych Aposto
ów, Kośció
 
ustanowi
 normy, zasady postępowania i wskazania dla 
swoich cz
onków, związane z kontekstem historycznym  
i kulturowym. Wraz z rozwojem Kościo
a poszerza
o się  
i doskonali
o prawo kościelne. Jest ono zawarte  
w rozporządzeniach papieŜy, biskupów, soborów 
powszechnych, synodów, w księgach pokutnych,  
w przepisach liturgicznych, w kodeksie prawa kanonicznego. 

Przykazania kościelne są nakazami Kościo
a, które 
określają minimum religijno-moralnych zobowiązań 
katolików. Ich katalog sięga czasów średniowiecza. Nowe 
sformu
owanie pięciu przykazań kościelnych dla Kościo
a 

w Polsce zosta
o zatwierdzone przez Kongregację Nauki 
Wiary 22 maja 2002 r. Obecnie brzmią one następująco : 

  I. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy 
     świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. 

 II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu 
      pokuty. 

III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym 
       przyjąć Komunię świętą. 

IV. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
       pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 
       powstrzymywać się od udzia
u w zabawach. 

 V. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościo
a. 
 
Te sformu
owania róŜnią się nieco od tych, których 
nauczyliśmy się na pamięć wiele lat temu. Zmieni
a się teŜ  
w pewnych przypadkach wyk
adnia Kościo
a co treści 
przykazań. Nie zmienia się jednak ich istota. 

3. Jak naucza Katechizm Kościo
a Katolickiego, przykazania 
kościelne odnoszą się „do Ŝycia moralnego, które jest 
związane z Ŝyciem liturgicznym i czerpie z niego moc. 
Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych og
oszonych 
przez w
adzę pasterską ma na celu zagwarantowanie wiernym 
niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysi
ku moralnego 
oraz wzrastania w mi
ości Boga i bliźniego” (KKK 2041). 

Prawdziwa moc tych przykazań nie zawiera się  
w zewnętrznym autorytecie, ani teŜ w czysto formalnym ich 
wype
nianiu. Cz
owiek g
ęboko wierzący, umocniony darem 
nowego Ŝycia w Chrystusie i nape
niony Duchem Świętym 
potrafi w pe
ni odczytać sens wszelkich przykazań. 

Zastanowię się: jakie jest moje pos
uszeństwo wobec 
przepisów Kościo
a? 

4. Zapamiętajmy: „Pięć przykazań kościelnych ma na celu 
zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha 
modlitwy, Ŝycia sakramentalnego, wysi
ku moralnego oraz 
wzrastania w mi
ości Boga i bliźniego” (KomKKK 431). 
 
 

Bp Roman Marcinkowski 
www.katecheza.plock.opoka.org.pl 

 Od d
uŜszego czasu dostrzegam potrzebę szerszego prezentowania 
podstawowych prawd katechizmowych. ZauwaŜam brak wiedzy na ten temat 
nie tylko uczniów ale i ich rodziców. Dlatego pragnę przedstawić niektóre 
wyjaśnienia opublikowane w diecezji p
ockiej w  tzw. Katechizmie P
ockim. 
W obecnym numerze rozpoczynamy wyjaśnianie Przykazań Kościelnych. 
Niech będzie to dla nas okazja do przemyślenia a moŜe nawet zrobienia 
rachunku sumienia. 
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Nauczanie 
Benedykta 

XVI 
     Po przeanalizowaniu róŜnych aspektów oczekiwania na 
paruzję Chrystusa, przejdźmy teraz do pytania: jaka jest 
podstawowa postawa chrześcijanina wobec spraw 
ostatecznych: śmierci, końca świata? Pierwszą postawą 
jest pewność, Ŝe Jezus zmartwychwsta
, jest z Ojcem,  
i w
aśnie dlatego jest z nami, na zawsze. Nikt nie jest 
silniejszy od Jezusa, poniewaŜ jest On z Ojcem, jest  
z nami. Jesteśmy zatem bezpieczni, wolni od strachu. By
o 
to zasadniczym owocem chrześcijańskiego przepo-
wiadania. Strach przed duchami, przed boŜkami by
 
rozpowszechniony w ca
ym staroŜytnym świecie. I dziś 
jeszcze misjonarze, wraz z wieloma dobrymi elementami 
religii naturalnych, odnajdują strach przed duchami, przed 
nieczystymi mocami, które nam zagraŜają. Chrystus Ŝyje, 
zwycięŜy
 śmierć i pokona
 wszystkie te moce. śyjemy  
w tej pewności, w tej wolności, w tej radości. Oto 
pierwszy aspekt naszego Ŝycia w odniesieniu do 
przysz
ości.  

      Po drugie pewność, Ŝe Chrystus jest ze mną. I tak, jak 
w Chrystusie zaczą
 się juŜ przysz
y świat, nadaje to takŜe 
pewność nadziei. Przysz
ość nie jest mrokiem, w którym 
nikt się nie orientuje. Tak nie jest. Bez Chrystusa równieŜ 
dziś przysz
ością świata jest ciemność, jest wielki strach 
przed przysz
ością. Chrześcijanin wie, Ŝe świat
o 
Chrystusa jest mocniejsze i dlatego Ŝyje nie  
w nieokreślonej nadziei, lecz w nadziei, która daje 
pewność i odwagę do stawiania czo
a przysz
ości. 

     I wreszcie trzecia postawa. Sędzia, który przychodzi 
ponownie – sędzia i zbawiciel zarazem – pozostawi
 nam 
zadanie Ŝycia na tym świecie zgodnie z Jego sposobem 
Ŝycia. Da
 nam swoje talenty. Dlatego naszą trzecią 
postawą jest odpowiedzialność za świat, za braci przed 
Chrystusem, a zarazem równieŜ pewność Jego 
mi
osierdzia. Obie te rzeczy są waŜne. Nie Ŝyjemy, jak 
gdyby dobro i z
o by
y jednakowe, poniewaŜ Bóg moŜe 
być tylko mi
osierny. By
oby to oszustwem.  
W rzeczywistości Ŝyjemy w wielkiej odpowiedzialności. 
Mamy talenty, otrzymaliśmy zadanie pracowania, aby ten 
świat otworzy
 się na Chrystusa, aby się odnowi
. Ale choć 
pracujemy i wiemy w swej odpowiedzialności, Ŝe Bóg jest 
prawdziwym sędzią, mamy równieŜ pewność, Ŝe jest to 
sędzia dobry, znamy Jego oblicze, oblicze 
zmartwychwsta
ego Chrystusa, Chrystusa ukrzyŜowanego 
dla nas. Dlatego moŜemy być pewni Jego dobroci  
i podąŜać naprzód z wielką odwagą. 
 

Katecheza 12 listopada 2008 
 

Zamyślenia  
 

Modlitwa - interes, terapia, czy 
miłosierdzie? 

 

 Podczas dyskusji o religii pad
o pytanie cz
owieka 
poszukującego: "Po co się modlicie, chcecie sobie coś 
za
atwić?" Rzeczywiście, często modlitwa jest prośbą  
o zdrowie, dobre oceny w szkole, pracę, pieniądze. Ja 
teŜ tak robię, ale z odpowiedzią Boga bywa róŜnie. 
Prosi
em o rozwój naukowy, a coraz częściej zajmuję się 
niepe
nosprawnymi intelektualnie, których przez d
ugie 
miesiące nie mogę nauczyć znaku krzyŜa. Chcia
em być 
wzorem dla innych, a niestety wciąŜ jestem daleki od 
świętości. Jak chyba kaŜdy wierzący  cz
owiek  prosi
em 
o znaki od Boga, tymczasem doświadczy
em 
kilkakrotnie pustki duchowej i juŜ nigdy nie chcia
bym 
czegoś takiego przeŜywać. Pan Bóg pokazuje, Ŝe kaŜda 
modlitwa jest wys
uchana, gdy jest zgodna z wolą BoŜą. 
A ta jest czasami trudna do przyjęcia.  

 Wychodząc ze świątyni moŜna us
yszeć s
owa: "Ale 
się wymodli
em?" Modlitwa jest najlepszą z terapii. 
Nawet najwybitniejszy psychiatra i psycholog nie potrafi 
tak ustawić psychiki cz
owieka jak rozmyślanie nad 
BoŜym pos
aniem. Zawsze podziwiam kap
anów  
i katechetów, których prawie nie widać na medytacji  
w kościele. Skąd oni biorą si
ę do swojej pos
ugi? Być 
moŜe, zgodnie z nakazem Chrystusa, modlą się  
w zaciszu domowym. Bo po ludzku patrząc, bez 
aski 
BoŜej, ewangelizacja przerasta moŜliwości cz
owieka. 

 Modlitwa to przede wszystkim "narzędzie" 
mi
osierdzia. W objawieniach św. siostry Faustyny 
Chrystus przypomina, iŜ moŜemy przez nią pomóc 
bliźniemu, obok czynu dobroci i przebaczenia. "Pomodlę 
się za pana" - takie s
owa s
ysza
em wielokrotnie z ust 
osób bliskich i takich, które wydają się być z dala od 
potocznego wizerunku świętości. To cieszy, ale  
i zobowiązuje. Po Ŝyciowych doświadczeniach i przemy-
śleniach nie wyobraŜam sobie dnia bez modlitwy  
w intencji zbawienia napotkanych osób. Nie stać mnie 
na wielkie dzie
a pomocy materialnej. Mimo 
wewnętrznych oporów staram się przebaczać tym co 
"nadepczą mi na odcisk", choć niestety w pierwszej 
chwili czasami powiem im kilka ostrych s
ów. 

 Trwając na rozmowie z Bogiem otrzymujemy czasami 
dobra Ŝyciowe, znajdujemy sens Ŝycia, ale przede 
wszystkim, przez mi
ość mi
osierną, zbawiamy świat. 
Czy moŜe być piękniejsze przes
anie Ŝycia? 
 

L. K. 
 


