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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witamy Wszystkich juŜ w Nowym 2010 Roku! Niech ten czas, który dał Wam
Bóg, nie będzie przez Was zmarnowany!
W tym numerze „Anioła” zapytamy: Co to znaczy być chrześcijaninem???
Myślę, Ŝe w kontekście Świąt BoŜego Narodzenia, trudnych sytuacji, które spotykają
ludzi wierzących – warto zadać sobie pytanie, co to znaczy DLA MNIE – Ŝe jestem
chrześcijaninem?
Zapraszam do lektury i własnych refleksji. Niech równieŜ czas spędzony przy
czytaniu naszego e-pisma – nie będzie zmarnowany!
Redakcja
Co znaczy być chrześcijaninem?
Chrześcijanin — to człowiek ochrzczony w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To człowiek
przyjęty do wspólnoty z Trójcą Przenajświętszą.
Czym jest królestwo BoŜe, o którym wciąŜ mówią
ewangelijne przypowieści? Królestwo BoŜe — to
sam Jezus. Inaczej to samo wyraził rosyjski
myśliciel,
Włodzimierz
Sołowjow:
„Religia
prawdziwa w Ŝyciu człowieka jest wszystkim albo
niczym”.
W chwilach uniesienia i zachwytu pełnienie
dobrych uczynków nas niemal nic nie kosztuje,
albo kosztuje niewiele. Ale w chwilach oziębłości i
pokusy nawet najmniejsze dobro moralne staje się
czymś wielkim i trudnym do wykonania. Św.
Teresa od Dzieciątka Jezus mobilizowała siebie
samą: „Niczego Jezusowi nie odmówię!”.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/warto/warto_13.html

Co znaczy być chrześcijaninem?
Wstęp listu do Harmoniosa
Postępuję wobec ciebie jak ci, którzy zobowiązani są
płacić moŜnym codzienne daniny i przez wiele dni nie są w
stanie uiścić naleŜności. Gdy tylko nadarzy im się okazja,
natychmiast spłacają dług. Tak teŜ ja regularnie powinienem
wysyłać do ciebie listy (dla chrześcijan bowiem obietnica jest
zobowiązaniem). Skoro jednak w minionym czasie, wbrew
swej woli, w ogóle do ciebie nie pisałem, teraz pragnę
uzupełnić braki. Zamierzam przesłać ci dłuŜsze pismo, tak, by odpowiadało temu, co
zazwyczaj znajduje się w kilku oddzielnych listach. (…)
Byłoby dobrze dla pisma wyznaczyć najpierw temat poŜyteczny dla duszy, po jego
ustaleniu natomiast zająć się nim. Jako główną podejmijmy więc kwestię: Co znaczy być
chrześcijaninem? Jej podjęcie zapewne nie będzie daremne.
Sens nazwy chrześcijanin
JeŜeli dokładnie zrozumiemy, co znaczy nazwa chrześcijanin, otrzymamy wielką
pomoc do Ŝycia cnotliwego, starając się przez godne postępowanie prawdziwie stać się tym,
co nasze określenie wyraŜa.
Gdy bowiem ktoś pragnie nazywać się lekarzem, retorem czy geometrą, nie chciałby
być oskarŜany o niewłaściwe uŜywanie takiego tytułu, gdyby kiedyś okazało się, Ŝe nie jest
tym, kim się określa. Przeciwnie, jeśli rzeczywiście pragnie nosić taką nazwę, będzie starał
się uwiarygodnić ją swoim sposobem Ŝycia, by nie uŜywać jej fałszywie.
Podobnie my, jeśli w naszych poszukiwaniach odnajdziemy prawdziwy sens nazwy
„chrześcijanin”, chcielibyśmy być tym, co imię to wyraŜa w odniesieniu do nas. Wtedy nie
będzie stosować się do nas opowiadanie o małpie, przytaczane wśród pogan.
Opowieść o małpie z Aleksandrii
Mówi się, Ŝe pewien kuglarz w Aleksandrii tak wyćwiczył małpę,
by zgrabnie wykonywała ruchy taneczne. NałoŜył jej maskę tancerza i
odpowiedni strój, wokół niej zaś ustawił grupę tancerzy i śpiewaków. Stał
się przez to sławny. Małpa bowiem poruszała się i wyginała w takt
muzyki, a ruchami i wyglądem potrafiła doskonale ukryć swą naturę. Gdy
publiczność była zadziwiona niezwykłością widowiska, jakiś dowcipny
widz wpadł na zabawny pomysł, by pokazać widzom, Ŝe małpa jest tylko
małpą.
Gdy bowiem wszyscy wznosili okrzyki i oklaskiwali zręczność małpy, poruszającej
się rytmicznie w takt muzyki i śpiewu, on, jak mówią, rzucił na scenę suszone owoce,
lubiane przez tego rodzaju zwierzęta. Gdy tylko małpa ujrzała migdały rozrzucone przed
tanecznym chórem, nie wahała się ani przez chwilę: nie myślała juŜ o tańcu ani oklaskach
czy teŜ o pięknym stroju. Pobiegła do migdałów i zaczęła zagarniać je pełnymi rękoma. Aby
zaś maska nie przeszkadzała jej w jedzeniu, natychmiast zdarła ją z siebie pazurami, niszcząc
swe sztuczne przebranie. Tym samym zamiast podziwu i pochwał wywołała u widzów
śmiech, a pod strzępami maski ukazał się jej szkaradny i śmieszny wygląd.
Znaczenie anegdoty
Nie wystarczyły małpie maska i przebranie, by uznać ją za człowieka; łapczywość
ujawniła bowiem jej naturę. Podobnie dzieje się z ludźmi, którzy dobrze nie ukształtowali
swej natury wiarą: skoro szatan podsunie im łakocie, szybko okazują się kimś innym, niŜ
wskazuje ich nazwa.
Na swym targu zła diabeł oferuje łakomym ludziom juŜ nie suszone figi, migdały
itp., ale próŜną chwałę, ubieganie się o zaszczyty, Ŝądzę zysku, szukanie przyjemności i inne

tego rodzaju rzeczy. Przez to łatwo dają się uwieść dusze postępujące jak małpy: to ci, którzy
tylko udają, Ŝe są chrześcijanami przez naśladowanie jedynie zewnętrzne, gdy jednak pojawi
się chwila namiętności, niszczą maskę umiarkowania, łagodności czy jakiejś innej cnoty.
Konieczne jest więc właściwe zrozumienie, czym jest „chrześcijaństwo”. Być moŜe w
ten sposób staniemy się tym, co określenie to wyraŜa, a nasza przemiana nie ograniczy się
jedynie do czystego wyznawania i przybrania nazwy, ale wobec Tego, który widzi rzeczy
ukryte (Mt 6,6), pokaŜemy, Ŝe jesteśmy inni, niŜ to się wydaje.
Św. Grzegorz z Nyssy, O NAŚLADOWANIU BOGA. PISMA ASCETYCZNE
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/grzegorz_nasladowanie01.html

Chrześcijanie nie odróŜniają się od innych ludzi ani jakimś
specjalnym terytorium,
ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują osobnych miast, nie mają
własnego języka, nie prowadzą jakiegoś osobliwego trybu Ŝycia.
Ich nauka nie jest owocem refleksji
czy poszukiwań filozofów goniących ustawicznie za nowościami:
nie wyznają oni, jak tylu innych Ŝadnego systemu filozoficznego.
Mieszkają w miastach jak komu wypadnie, i mimo, Ŝe w ubiorze ,
jedzeniu i innych sprawach idą za zwyczajami miejscowymi,
prowadzą tryb Ŝycia wspaniały i, jak wielu to wyznaje, niewiarygodny.
Mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jakby byli cudzoziemcami,
wykonują wszystkie obowiązki obywatela
i nie uchylają się od Ŝadnych cięŜarów,
ale czynią to jakby byli przejezdnymi gośćmi.
KaŜda obca ziemia jest ich ojczyzną , kaŜda ojczyzna ziemią obcą.
śyją w ciele, ale nie według ciała.
śyją na tej ziemi, ale czują się obywatelami nieba.
Są posłuszni ziemskim prawom, ale ich sposób Ŝycia
wynosi ich ponad wszelkie prawo. Kochają wszystkich,
a wszyscy ich nienawidzą. Są nieznani, a jednak ustawicznie padają
na nich wyroki. Posyła się ich na śmierć, a oni w tym znajdują Ŝycie.
Są ubogimi, a wzbogacają wielu… Są pogardzani,
a oni we wzgardzie znajdują chwałę…
Obrzuca się ich obelgami, a oni błogosławią;
traktuje się ich z lekcewaŜeniem,
a oni odwzajemniają się okazywaniem szacunku;
gdy się im wymierza karę cieszą się jakby im ktoś dawał Ŝycie.
Słowem chrześcijanie są dla świata
tym, czym dusza jest dla ciała. Bóg ich umieścił w tym zaszczytnym miejscu
i oni nie mogą stamtąd zdezerterować.
List do Diogneta z II w.

POCHYLAMY SIĘ NAD SŁOWEM BOGA…
Co to znaczy być chrześcijaninem?
Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się
do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i
przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, poniewaŜ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy,
Ŝeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się
zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś
powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus
mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego
rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać
mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo BoŜe! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw
poŜegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa BoŜego. (Łk 9:51-62)
Dobrze jest być duszpasterzem młodzieŜy jak to się przytrafiło właśnie mi na przykład,
poniewaŜ młodzieŜ stawia pytania fundamentalne, na przykład: co to znaczy być
chrześcijaninem? Co to właściwie znaczy? Jedną z odpowiedzi, którą bym powiedział dzisiaj
po lekturze Ewangelii: być chrześcijaninem to jest być kimś, kto nie niszczy, ale oŜywia; kto
nie zabija, ale oŜywia. PoniewaŜ w tym świecie dzieje się mnóstwo takich sytuacji, kiedy się
szerzy śmierć na róŜnych poziomach: przez zemstę, przez małoduszność, przez egoizm – jest
śmierć. Dotykamy śmiercią przez te wszystkie namiętności, którym się poddajemy.
Powołaniem chrześcijanina jest dawać Ŝycie i wyraźnie to widać dzisiaj w Ewangelii właśnie.
Gdy uczniowie chcą zesłać ogień na miasto, które nie przyjęło Chrystusa, on zabrania im
tego. I tuŜ zaraz potem mówi do człowieka pragnącego pójść za Jezusem: zostaw umarłym
grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo BoŜe, bo twoim powołaniem jest oŜywiać;
twoim powołaniem nie jest to, Ŝeby się koncentrować na śmierci, która się dokonuje w
świecie, zwłaszcza Ŝeby patrzeć bezradnie jej w oczy, ale Ŝeby głosić Ŝycie, Ŝeby dawać Ŝycie.
Po pierwsze wystrzegam się jako uczeń Chrystusa wszystkich tych momentów, w których
mógłbym szerzyć śmierć wokół siebie. A po drugie wciąŜ stawiam pytanie jak mogę oŜywiać
moją miłością, moim słowem mówionym o Ewangelii, o Bogu miłości obecnym w tym
świecie i tym jak kocham – jak mogę oŜywiać.
O. WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI OP
http://mateusz.pl/czytania/wj/084.asp

***
Dziękuję Ci po prostu za to, Ŝe Jesteś
za to, Ŝe nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna
za to, Ŝe nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, Ŝe Jesteś tak bliski i daleki, Ŝe we wszystkim inny
za to, Ŝe jesteś juŜ odnaleziony
i nie odnaleziony jeszcze
Ŝe uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, Ŝe nie czynimy niczego dla Ciebie,
ale wszystko dzięki Tobie
za to, Ŝe to, czego pojąć nie mogę - nie jest nigdy złudzeniem
za to, Ŝe milczysz.
Tylko my - oczytani analfabeci
chlapiemy językiem
ks. J. Twardowski

Co to znaczy być dojrzałym chrześcijaninem?
Być dojrzałym chrześcijaninem, to być nowym
człowiekiem. Czyli być człowiekiem, który Ŝyje
według Ducha, być człowiekiem przyobleczonym
w Chrystusa, być synem BoŜym w Jezusie
Chrystusie. Trzeba przeŜywać swoje
chrześcijaństwo jako osobową relację do Chrystusa
w Duchu Świętym. JeŜeli ktoś nie zdobędzie tego
osobistego stosunku do Chrystusa, jeŜeli nie będzie
przeŜywał siebie jako Ja w obliczu Chrystusowego
Ty, jeŜeli to nie jest tworzywem jego świadomości
w Ŝyciu, to trudno mówić o dojrzałym
chrześcijaninie. To jest próg, który trzeba przejść, Ŝeby wejść w perspektywę dojrzałego Ŝycia
chrześcijańskiego.
Kolejnym elementem dojrzałości jest relacja do Chrystusa jako
Osoby dokonująca się przez Słowo BoŜe. Elementem dojrzałości
chrześcijańskiej jest umiejętność kształtowania swojego Ŝycia,
rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji Ŝyciowych w
oparciu o Słowo BoŜe. Następnym elementem określającym
dojrzałe Ŝycie chrześcijańskie jest Ŝycie sakramentalne, Ŝycie
liturgią, ale w tym sensie, Ŝe liturgia jest miejscem mojego
osobowego spotkania z Bogiem, z Chrystusem. MoŜna nawet te
elementy sprowadzić do dwóch: Słowo BoŜe i liturgia, ale z
zaznaczeniem świadomości, Ŝe musi to być przeŜywane w
osobowej relacji ja - Ty, w duchu wiary i modlitwy. Prowadzić
Ŝycie chrześcijańskie dojrzałe oznacza prowadzić je we wspólnocie. Relacja do Chrystusa
prowadzi nas do relacji braterskich. Jesteśmy wspólnotą, bo gromadzi nas Chrystus.
Czwartym elementem istotnym to poczucie odpowiedzialności we wspólnocie za innych.
Obojętnie czy się uczę, czy zakładam rodzinę, czy jestem księdzem zawsze stoi przede mną
zadanie stawania się dojrzałym chrześcijaninem. Bóg udziela mi pomocy, by to zadanie
podejmować i wraz z innymi wspólnie rozwiązywać.
ks. Franciszek Blachnicki
http://www.oaza.franciszkanie.pl/Charyzmat/index.php?go=r50

Tam
Tutaj bez tam
zawsze będzie niezrozumiałe,
tak czy tak jest niedoskonałe.
By złamać szyfr ziemi
trzeba spojrzeć w niebo
bo bez tego
nie pojmie się niczego
ostatecznego.
Anna Florkiewicz
http://franciszkanska3.pl/247/tam_wiersz_anny_florkiewicz,5131.html

Konfrontacja…
RóŜnie w ciągu wieków interpretowano zdanie: Extra Ecclesiam salus nulla - poza
Kościołem nie ma zbawienia. Najbardziej niebezpieczne, moim zdaniem, jest takie
myślenie, które mówi nam, Ŝe wystarczy zapisać się do Kościoła, czyli ochrzcić się, a cała
reszta juŜ jest załatwiona.
Nic bardziej błędnego. Słowo „chrześcijanin” nie pochodzi od słowa „chrzest”, ale od słowa
„Chrystus”. Zatem chrześcijanin, to tak naprawdę człowiek chrystusowy, a nie tylko
ochrzczony. Prawdziwy chrześcijanin, to ktoś, kto trwa w relacji, w komunii z Chrystusem. I
to nie zewnętrznie poprzez róŜne formy religijności i poboŜne praktyki. NajwaŜniejsze jest
trwanie w miłości do innych ludzi, przyjaciół i nieprzyjaciół, moich rodaków i
obcokrajowców, katolików, innowierców i ateistów, a zwłaszcza do wzgardzonych,
bezbronnych i zagubionych. Nie jest moŜliwe bycie prawdziwym uczniem Chrystusa, jeśli
nie kochamy szczerze innych ludzi i to bardzo konkretnie, czyniąc dobro tym, którzy
aktualnie tego najbardziej potrzebują, niezaleŜnie, czy są naszymi przyjaciółmi czy wrogami.
Podobno Jurij Gagarin, kiedy wrócił ze swojej wyprawy w kosmos, stwierdził, Ŝe Boga nie
ma, bo Go w przestrzeni kosmicznej nie widział. Drogę do Boga nie mierzy się w
kilometrach czy latach świetlnych, w ilości spełnieniu praktyk religijnych czy długości
pacierzy. To droga w głąb, poprzez przeŜywanie swojego Ŝycia, oddając je z miłości do
innych. Tak Ŝył i Ŝyje Chrystus, a to On jest naszą Drogą do Boga, jedynym Pośrednikiem.
Wczytując się w nauczanie św. Jana moŜemy to wyraźnie dostrzec: „Kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, bo Bóg jest miłością”. „Kto miłuje, ten zna Boga, a kto nie miłuje, nie zna
Boga”.
Sobór Watykański w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, wprost mówi, Ŝe „ Nie
dostępuje zabawienia, choćby był wcielony do Kościoła , ten, kto nie trwając w miłości,
pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem” [KK 14].
CóŜ zatem, czy Kościół nie jest nam potrzebny? Wystarczy czynić dobro? To, co daje nam
Chrystus w Kościele, ma nam pomóc wzrastać w podobieństwie do Boga, ma nas uzdolnić
do kochania, tak, jak nas Bóg ukochał. Łączymy się w komunii z Chrystusem, aby Jego
moc była w nas i poprzez nas docierała do innych. Taka jest wola Boga, Jego zamysł
realizowany w Kościele i poprzez Kościół. Głupotą byłoby mówienie: „Chrystus – tak,
Kościół – nie”. Jednak, to, co ostatecznie czyni nas zjednoczonymi z Chrystusem, a więc –
chrześcijanami, to nasza postawa czynnej miłości w relacjach z innymi. Karl Rahner mówił o
anonimowych chrześcijanach, którzy poprzez dobroczynność są uczniami Jezusa, nawet o
tym nie wiedząc. To jest tak, jak w opowieści Jezusa o sądzie w Ewangelii Mateusza: „Byłem
głodny…, spragniony…, przybyszem…, nagi…, chory…, w więzieniu…, bo wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Ci anonimowi
chrześcijanie, według opisu św. Mateusza, będą bardzo zdziwieni. Oni po prostu czynili
dobro, nie mijali obojętnie ludzi w potrzebie, przeŜywali swoje Ŝycie w miłości i to bardzo
konkretnej, codziennej, czasami bardzo prostej.
MoŜna być fizycznie z dala od Kościoła i być blisko Chrystusa, a takŜe moŜna być
mocno praktykującym katolikiem a z Chrystusem nie mieć nic wspólnego, a nawet więcej,
moŜna gorszyć innych swoim antyświadectwem, siejąc nienawiść i pogardzając innymi, tymi
np., co nie chodzą do Kościoła lub robią dobre rzeczy bez współpracy z Kościołem. Po
owocach poznajemy drzewo, a chrześcijaństwo po miłości bliźniego. Czasami warto uczyć
się od „niedowiarków”, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być po prostu
człowiekiem, bo to chyba znaczy to samo. Niech dobro, czynione przez tych, którzy nie
działają pod naszą banderą, nie tylko nas nie gorszy, pobudza do zazdrości i zawiści, ale
niech nas bardziej cieszy, bo „kto trwa w miłości trwa w Bogu”. W końcu przecieŜ o to nam
wszystkim chodzi, Ŝeby ludzie byli blisko Boga.
o. Marcin Mogielski OP
http://www.liturgia.pl/node/7986

Terminy rekolekcji!!!!!

1-4 II 2010 r. w KonstancinieJeziornie
Rekolekcje dla dziewcząt ze szkół
ponadpodstawowych.
Temat:
Całym życiem z Aniołami chwalić Pana
5-7 II 2010 r. w Konstancinie-Jeziornie
Weekend dla dziewcząt z KSM-u.
Temat:
Być kobietą dzisiaj
22-25 II 2010 r. Częstochowa
Rekolekcje dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych.
Temat:
Całym życiem z Aniołami chwalić Pana
Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresy:
amroczek44@gmail.com
alaaniol@gmail.com

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!!!!

Jan Paweł II – mówi nam co to znaczy być chrześcijaninem!
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam!” Powtórzyliśmy przed chwilą te słowa, które od czasu
Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu stały się Apelem
Jasnogórskim Kościoła w Polsce. Powtarzam je wraz z wami, jako
papieŜ pielgrzymujący do mojej ojczystej ziemi. I powtarzam je
takŜe, kiedy jestem poza Polską, kiedy jestem w Rzymie. (…)
Słowa te w sposób prosty i mocny zarazem wyraŜają, co to
znaczy być chrześcijaninem - na ziemi polskiej - zawsze - ale w
sposób szczególny w tej przełomowej „milenijnej” epoce dziejów
Kościoła i narodu. Być chrześcijaninem - to znaczy czuwać. Tak
jak czuwa Ŝołnierz na straŜy albo jak czuwa matka przy dziecku,
albo jak czuwa lekarz przy chorym.
Czuwać - to znaczy strzec wielkiego dobra. Przy sposobności
tysiąclecia chrztu uświadomiliśmy sobie z nową siłą, jak wielkim
dobrem jest nasza wiara i jak wielkim dobrem jest całe to
dziedzictwo ducha, które z niej bierze początek w naszych dziejach. Czuwać – to znaczy
pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w
Ŝyciu kaŜdego człowieka po prostu przede wszystkim dlatego, Ŝe jest człowiekiem.
Dlatego, Ŝe został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego, dlatego, Ŝe został
odkupiony Krwią Chrystusową. Czuwać - to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za
siebie i bardzo często, z reguły, za drugich. Za rodaków. Za bliźnich.
Moi drodzy, trzeba tak czuwać, tak troszczyć się o kaŜde dobro człowiecze, bo ono jest dla
kaŜdego z nas wielkim zadaniem. Nie moŜna pozwolić na to, by marnowało się to, co
ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie, na tej ziemi.
Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie - woła św. Piotr (por. 1 P 5,8), a ja dzisiaj w godzinie
Apelu Jasnogórskiego powtarzam jego słowa. Bo jestem tutaj, aŜebym w tej godzinie czuwał
razem z wami, abym przypominał wam, jak głęboko odczuwam kaŜde zagroŜenie
człowieka, rodziny, narodu. ZagroŜenie to ma zawsze swe źródło w naszej ludzkiej słabości,
w słabej woli, w powierzchownym stosunku do Ŝycia. I dlatego, moi drodzy rodacy, w tej
godzinie szczególnej szczerości, w tej godzinie otwarcia serc przed naszą Matką, przed naszą
Jasnogórską Panią, mówię wam o tym, i zawierzam wam to. Nie ulegajcie słabościom! Nie
dajcie się zwycięŜyć złu, ale zło dobrem zwycięŜajcie! (por.Rz 12,21 ). Jeśli widzisz, Ŝe brat
twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagroŜeniu. Czasem trudno dźwigać drugiego
człowieka, zwłaszcza gdy, jak to się mówi, „leci
nam przez ręce”… ale czyŜ moŜna go opuścić?
PrzecieŜ sam Bóg, sam Chrystus zawierza nam
kaŜdego z naszych braci, naszych rodaków – i
mówi: „Coście jemu uczynili, Mnieście uczynili”
(por. Mt 25,40). StrzeŜcie się teŜ, abyście nie okazali
się winnymi grzechów cudzych! CięŜkie słowa
wypowiada Chrystus pod adresem czyniących
zgorszenie, a zwłaszcza zgorszenie maluczkich
(por. Mt 18,6-7). Pomyśl więc, drogi bracie i siostro,
w tej godzinie narodowej szczerości wobec Matki i
wobec Jej miłującego Serca, czy moŜe nie gorszysz,
czy moŜe nie nakłaniasz do złego, czy lekkomyślnie
nie bierzesz na swoje sumienie wad albo nałogów,
które przez ciebie zaciągają inni… młodzi… moŜe nawet twoje własne dzieci?

Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie! Czuwać zaś i pamiętać w ten sposób… to znaczy być
przy Maryi. Jestem przy Tobie! Nie mogę być przy Niej, przy Matce, przy Pani Jasnogórskiej,
nie czuwając i nie pamiętając w ten sposób. Jeśli zaś czuwam i pamiętam, to przez to samo
jestem przy Niej. A poniewaŜ Ona tak bardzo weszła w nasze serca - najłatwiej nam czuwać i
pamiętać o tym, co jest naszym dziedzictwem i naszym obowiązkiem, będąc przy Niej,
będąc przy Maryi. Jestem przy Tobie. I na pewno teŜ tym kieruje się od lat Ksiądz Prymas i
Episkopat Polski, gdy zaprasza i wzywa rodaków, aŜeby stawali się pomocnikami Maryi. To
jest nic innego, jak tylko przetłumaczenie na język Ŝycia codziennego, polskiego, Apelu
Jasnogórskiego: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Jestem przy Tobie – jestem z Tobą.
Moi Drodzy! Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą
modlitwą i naszym programem. Modlitwą i programem wszystkich.
W sposób szczególny niech będzie modlitwą i programem polskich
rodzin. Wiemy, Ŝe rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką
wspólnotą. Jest środowiskiem Ŝycia i środowiskiem miłości. śycie
całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zaleŜy od tego, czy
rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem Ŝycia i
środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić - a nie za wiele znaczy:
uczynić wszystko, co moŜna, aŜeby rodzinie stworzyć po temu
warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania,
opiekę nad poczynającym się Ŝyciem, poszanowanie społeczne
rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a
zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu... oto cały wielki, bogaty program, od którego
zaleŜy przyszłość człowieka i przyszłość narodu.
O jakŜe bardzo pragnę, drodzy rodacy, jakŜe bardzo pragnę tego, aŜeby w programie tym
wypełniał się z dnia na dzień i z roku na rok Apel Jasnogórski: modlitwa polskich serc.
O jakŜe bardzo pragnę, ja, który Ŝycie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby
rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. AŜeby przezwycięŜała wszystko, co ją osłabia i
rozbija - wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem Ŝycia i miłości. Modlę
się o to z wami w tej chwili, słowami Apelu Jasnogórskiego. I nadal modlić się pragnę. I
nadal modlić się przyrzekam. Nadal powtarzać: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam aŜeby to nasze wołanie przed Bogurodzicą sprawdziło się tam, gdzie od wierności tym
słowom wypowiadanym u kresu pierwszego tysiąclecia poprzez Apel Jasnogórski najwięcej
zaleŜeć będzie w nowym tysiącleciu...
Jan Paweł II, Jasna Góra, 5 czerwca 1979 roku
(Tekst zaczerpnięty z: "Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych
do rodaków", Wydawnictwo M, Kraków 1999 r.)
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