JESIEŃ 2015
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Za oknem robi się coraz bardziej kolorowo i możemy
cieszyć się pięknym jesiennym słońcem. A że robi się też coraz chłodniej, mam nadzieję, że znajdziecie
czas, by przy kubku gorącej herbaty zajrzeć do jesiennego Anioła. Tym razem zapraszam Was do
zgłębienia tajemnicy powołania. I nie chodzi mi o powołanie do życia zakonnego czy kapłańskiego. Nie
tym razem.  Chodzi o powołanie każdego człowieka do… Właśnie, do czego jesteśmy powołani? I co
to właściwie jest powołanie? Definicja tego pojęcia, która najbardziej do mnie przemawia (bo jest jakby
odzwierciedleniem tego, czego sama doświadczałam i doświadczam) mówi, że powołanie jest nie
Bożym planem, który trzeba wypełnić od A do Z, nie nagłym Bożym pomysłem, który spada na nas jak
grom z jasnego nieba, ale darem, który jest wpisany w osobę od samego początku, złożony w jej sercu i
który powoli ta osoba odkrywa. Powołanie, realizowane przez każdego w niepowtarzalny sposób,
prowadzi nas do pełni wzrostu i rozwoju na każdej płaszczyźnie, do pełni życia, a także do tej PEŁNI,
którą jest Bóg sam. To właśnie On zaprasza Cię dzisiaj do tej jedynej i niepowtarzalnej przygody,
jaką jest życie z NIM.
s. Martyna
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Adres redakcji: martynacsa@gmail.com
Zapraszam bardzo serdecznie do współpracy. Zachęcam do nadsyłania ciekawych artykułów
i Waszych osobistych świadectw. Polecam w modlitwie wszystkich Czytelników
1
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Wasz entuzjazm jest zaraźliwy
Papież Franciszek
(Spotkanie z młodzieżą z regionów Abruzji i Molise przed
sanktuarium w Castelpetroso)

Droga Młodzieży, dobrego popołudnia!
Dziękuję wam za liczną i radosną obecność.
Dziękuję biskupowi Pietrowi Santorowi za posługę
w duszpasterstwie młodzieży; i dziękuję tobie, Saro, że
zechciałaś wyrazić nadzieje i niepokoje młodzieży
z regionu Abruzji i Molise. Entuzjazm i klimat święta,
który potraficie tworzyć, są zaraźliwe. Entuzjazm jest
zaraźliwy. Czy wiecie, skąd pochodzi to
słowo: entuzjazm? Pochodzi z greckiego i oznacza
«mieć w sobie coś Bożego» lub «być w Bogu».
Entuzjazm, kiedy jest zdrowy, wykazuje to: że
człowiek ma w sobie coś Bożego, i wyraża to
z radością. Jesteście otwarci — z tym entuzjazmem —
na nadzieję i spragnieni pełni, pragniecie dać sens
swojej przyszłości, całemu swojemu życiu, dostrzec
drogę odpowiednią dla każdego z was i wybrać tę,
która wam przyniesie pogodę ducha i ludzkie
spełnienie... co to znaczy? Nie trwać w bezruchu —
młody człowiek nie może trwać w bezruchu! — i iść.
Wskazuje to, że trzeba iść w kierunku czegoś; bo ktoś
może się poruszać, a nie być człowiekiem, który idzie,
lecz «tułaczem», który tuła się, tuła, tuła się po życiu...
Lecz życie nie jest po to, by «się po nim tułać», jest po
to, by «iść przez nie», i to jest waszym wyzwaniem!
Z jednej strony, poszukujecie tego, co liczy się
naprawdę, co trwa w czasie i jest definitywne,
poszukujecie odpowiedzi, które oświecą wasze umysły
i rozpalą wasze serca nie tylko na jeden poranek czy na
krótki odcinek drogi, lecz na zawsze. Światło w sercu
na zawsze, światło w umyśle na zawsze, serce
rozpalone na zawsze, definitywnie. Z drugiej strony,
boicie się popełnić błąd — to prawda, ten kto idzie,
może zbłądzić — odczuwacie lęk przed nadmiernym
zaangażowaniem — czuliście go wiele razy — pokusę,
by zostawić sobie drogę odwrotu, która w razie
potrzeby będzie mogła przed wami otwierać wciąż
nowe sytuacje i możliwości. Idę w tym kierunku,
wybieram ten kierunek, lecz zostawiam otwarte te
drzwi: jak mi się nie spodoba, zawrócę i sobie pójdę.
Ta prowizoryczność nie jest dobrą rzeczą; nie jest
dobrą rzeczą, bo sprawia, że umysł staje się mroczny,
a serce zimne.

Współczesne społeczeństwo i jego dominujące
wzorce kulturowe — na przykład «kultura tego, co
prowizoryczne»
—
nie
stwarzają klimatu
sprzyjającego dojrzewaniu trwałych wyborów
życiowych z trwałymi więziami, zbudowanymi na skale
miłości, odpowiedzialności, a nie na piasku
chwilowych emocji. Dążenie do indywidualnej
niezależności posuwa się do tego, że kwestionuje się
wszystko i ze względną łatwością anuluje się ważne
i dokonane po długim namyśle wybory, drogi życiowe
obrane w sposób wolny, z zaangażowaniem
i oddaniem. Zwiększa to powierzchowność w braniu
na siebie odpowiedzialności, ponieważ występuje
ryzyko, że w głębi duszy będzie ona traktowana jako
coś, od czego w każdym razie można się uwolnić. Dziś
wybieram to, jutro wybieram coś innego... jak wiatr
zawieje, tak i ja idę; lub kiedy kończy się mój
entuzjazm, moja chęć, zaczynam inną drogę... i tak
wygląda to «tułanie się» po życiu, typowe dla
labiryntu. Ale droga nie jest labiryntem! Kiedy
zaczynacie błądzić w labiryncie, idę tu, idę tam...
zatrzymajcie się! Szukajcie nici, by wyjść z labiryntu;
szukajcie nici: nie można spalać życia, tułając się.
Jednakże, drodzy młodzi, serce istoty ludzkiej dąży
do wielkich rzeczy, do ważnych wartości, do
głębokich przyjaźni, do więzi, które pośród życiowych
prób się umacniają, a nie zrywają. Istota ludzka dąży
do miłości i do tego, żeby być kochana; i to na zawsze.
Kultura tego co prowizoryczne nie wzmaga naszej
wolności, lecz pozbawia nas naszego prawdziwego
przeznaczenia, najprawdziwszych i najbardziej
autentycznych celów. To życie w kawałkach. Smutno
jest dojść do pewnego wieku, spojrzeć na przebytą
drogę i stwierdzić, że składa się z różnych kawałków
bez ciągłości, bez wyraźnego kształtu: wszystko jest
prowizoryczne... Nie pozwólcie sobie odebrać
pragnienia, by budować w waszym życiu rzeczy
wielkie i trwałe! To wam pozwala iść naprzód. Nie
zadowalajcie się małymi celami! Dążcie do szczęścia,
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miejcie do tego odwagę, odwagę wyjścia poza siebie
i pełnej walki o swoją przyszłość razem z Jezusem.

Sami nie możemy sobie poradzić. W obliczu presji
wydarzeń i mód sami nie zdołamy znaleźć właściwej
drogi, a nawet gdybyśmy ją znaleźli, nie mielibyśmy
wystarczającej siły, by wytrwać, by pokonać
wzniesienia i nieprzewidziane przeszkody. I tu
rozbrzmiewa zachęta Pana Jezusa: «Jeśli chcesz...
chodź za Mną». Zaprasza nas, by nam towarzyszyć
w drodze, nie po to, by nas wykorzystać, by uczynić
z nas niewolników, lecz by nas wyzwolić. W tej
wolności zaprasza nas, by nam towarzyszyć w drodze.
Tak to jest. Tylko razem z Jezusem, modląc się do
Niego i idąc za Nim, znajdujemy jasność wizji i siłę,
by ją realizować. On kocha nas na zawsze, wybrał nas
na zawsze, na zawsze oddał się każdemu z nas. Jest
naszym obrońcą i starszym bratem i będzie naszym
jedynym sędzią. Jak pięknie jest móc stawiać czoło
różnym życiowym wydarzeniom w towarzystwie
Jezusa, mieć z sobą Jego Osobę i Jego przesłanie! On
nie pozbawia niezależności lub wolności; przeciwnie,
wspierając naszą kruchość, pozwala nam, byśmy byli
naprawdę wolni, wolni, aby czynić dobro, silni, aby w
tym trwać, potrafiący przebaczać i prosić
o przebaczenie. To jest Jezus, który nam towarzyszy,
taki jest Pan!
Jest słowo, które chętnie powtarzam, bo często
o nim zapominamy: Bogu nie przykrzy się
przebaczanie. I to jest prawda! Tak wielka jest Jego
miłość, że zawsze jest blisko nas. To nam się przykrzy
prosić o przebaczenie, ale On przebacza zawsze, za
każdym razem, kiedy o to prosimy.
On przebacza ostatecznie, wymazuje nasz grzech
i zapomina o nim, jeśli zwracamy się do Niego
z pokorą i ufnością. On nam pomaga nie tracić otuchy
pośród trudności, nie uznawać ich za nie do przebycia;
wówczas, ufając Mu, na nowo zarzucicie sieci na

zadziwiający i przeobfity połów, będziecie mieli
również odwagę i nadzieję, by stawić czoło
trudnościom powodowanym przez skutki kryzysu
gospodarczego. Odwaga i nadzieja są przymiotami
wszystkich, lecz w szczególny sposób cechują ludzi
młodych: odwaga i nadzieja. Przyszłość jest
z pewnością w rękach Boga, w rękach przezornego
Ojca. Nie oznacza to negowania trudności
i problemów, lecz widzenie ich, właśnie ich, jako
rzeczy tymczasowe i możliwe do pokonania.
Trudności, kryzysy z pomocą Boga i przy dobrej woli
wszystkich mogą być pokonane, przezwyciężone,
przemienione.
Nie chcę kończyć, nie poświęcając paru słów
problemowi, który was dotyczy, problemowi, którym
żyjecie obecnie: bezrobociu. To smutne, że są młodzi
ludzie «ani ani». Co to znaczy «ani ani»? Nie uczą się,
bo nie mogą, nie mają środków, ani nie pracują. To
jest wyzwanie, któremu jako wspólnota musimy
sprostać. Musimy działać, aby sprostać temu
wyzwaniu! Nie możemy zgodzić się na stracenie
całego pokolenia młodych ludzi, którzy nie mają
wielkiej godności, jaką daje praca! Praca daje nam
godność i my wszyscy musimy robić co możliwe, aby
nie stracić całego pokolenia młodzieży. Musimy być
bardziej twórczy, aby młodzi poczuli radość, którą
daje godność płynąca z pracy. Pokolenie bez pracy jest
przyszłą porażką ojczyzny i ludzkości. Musimy z tym
walczyć. I pomagać sobie wzajemnie w szukaniu dróg
wyjścia, pomocy, solidarności. A młodzi są odważni,
powiedziałem to, młodzi mają nadzieję i — trzecia
rzecz — młodzi potrafią być solidarni. A to
słowo solidarność jest słowem, którego dzisiejszy
świat nie lubi słuchać. Niektórzy myślą, że to jest
brzydkie słowo. Nie, to nie jest brzydkie słowo, to jest
słowo chrześcijańskie: znaczy iść naprzód z bratem, by
pomagać pokonywać problemy. Odważni, pełni
nadziei i solidarni.
Zgromadziliśmy się przed sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej, wzniesionym w miejscu, gdzie dwom
dziewczynom z tej ziemi, Fabianie i Serafinie, w 1888
r., kiedy pracowały na polu, objawiła się Matka Boża.
Maryja jest matką, zawsze nam pomaga: kiedy
pracujemy i kiedy szukamy pracy, kiedy mamy jasne
myśli i kiedy błądzimy w ciemnościach, kiedy
modlitwa rodzi się spontanicznie i kiedy serce jest
oschłe: Ona zawsze czeka, by nam pomóc. Maryja jest
Matką Boga, naszą Matką i Matką Kościoła. Wielu
mężczyzn i kobiet, młodych i starszych, zwracało się
do Niej, by Jej dziękować i błagać o łaskę. Maryja
prowadzi nas do Jezusa, a Jezus daje nam pokój.
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Uciekajmy się do Niej z nadzieją na Jej pomoc,
z odwagą i nadzieją. Niech Pan błogosławi każdego
z was na waszej drodze, w waszym wędrowaniu
z odwagą, nadzieją i solidarnością.
Proszę was bardzo o modlitwę za mnie: proszę was
o to! I nie zapominajcie: trzeba «iść przez życie»,
nigdy nie «tułać się po życiu»! Dziękuję!
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowie
nia/mlodziez-molise_05072014.html

Świętość dla każdego!
Przed wielu laty wybrałem się ze znajomymi
w Tatry. Był listopad, a nam pierwszą noc wypadło
spędzić w Murowańcu na Hali Gąsienicowej. Pokój
w schronisku dzieliliśmy z dwoma studentami
Akademii Rolniczej i, jak to zwykle bywa w takich
wypadkach, wywiązała się między nami rozmowa.
Zahaczyliśmy też o problem świętości...
— Chyba każdy człowiek chce zostać święty −
powiedziałem − i dlatego szuka różnych sposobów,
aby ten cel zrealizować... Reakcja na te słowa była
piorunująca. Jeden ze studentów był wyraźnie
poruszony. Wyglądało na to, że pierwszy raz w życiu
spotkał kogoś, kto poważnie potraktował dążenie do
świętości. Nie mogło się mu to pomieścić w głowie.

Świętość nieobecna?
Tamta rozmowa ciągle jest we mnie żywa.
Uświadomiła mi bowiem, że jedną z największych
współczesnych herezji jest przekonanie o tym, że
świętość jest praktycznie na świecie nieobecna.

Owszem można żywić podziw dla wielkich postaci
z zamierzchłej przeszłości, ale dziś jej realizowanie
wydaje się zupełnie niemożliwe. Na tym polega nasza
duchowa schizofrenia. Z jednej strony wykonujemy
różne praktyki religijne, chodzimy do kościoła,
modlimy się, a z drugiej odrzucamy podstawowy cel
tych wszystkich zabiegów. „Świętość?! To zupełnie
nie dla mnie!” — zdajemy się mówić i w dodatku
wydaje się nam, że jest to wyraz wielkiej pokory.
Taka
postawa
spowodowana
jest
dość
powszechnym niezrozumieniem pojęcia świętości.
Niejednokrotnie kojarzy się nam ona z doskonałością
moralną, a ponieważ ta wydaje się nam
rzeczywistością odległą i niedostępną (zbyt dobrze
znamy
wszystkie
nasze
grzechy,
słabości
i ograniczenia), świętość też wydaje się być poza
naszym zasięgiem. Kiedy jednak sięgniemy po Pismo
Święte, od razu natrafimy na teksty, które przeczą tej
intuicji.
W Księdze Kapłańskiej znajdujemy słowa Jahwe
skierowane do Izraelitów: Bądźcie świętymi, bo ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! (19, 2b). Nie ma tu
słowa o tym, że wezwanie to dotyczy jakichś
szczególnie wybranych osób, ale wszystkich.
W przypadku żydów odpowiedź na to wezwanie miała
być realizowana przez respektowanie i przestrzeganie
Bożego Prawa, rozpisanego na setki szczegółowych
przepisów i rytuałów. Coś z takiego pojmowania
świętości istnieje niestety wśród tych chrześcijan,
którzy uważają, że świętość osiąga się niejako własną
pracą: przez wyzbycie się każdego grzechu
i wyplenienie każdej swojej niedoskonałości. Nowy
Testament jednak zupełnie odrzuca takie podejście.
Wiara czy uczynki?
Święty Paweł, który doskonale znał Prawo
żydowskie, bo sam był przez wiele lat faryzeuszem,
stwierdza: Izrael,
który
zabiegał
o
Prawo
usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł (Rz 9,
31
a).
Według
niego
podstawowy
błąd
Izraelitów polegał właśnie na tym, że nadzieję na
zbawienie pokładali oni w swoich uczynkach, a nie w
Bogu. Apostoł Narodów pisze: Bracia, z całego serca
pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga. Bo
muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku
Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie
pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej
drogi
usprawiedliwienia,
nie
poddali
się
usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga (Rz 10, 13).
Myślę, że te same słowa święty Paweł mógłby
skierować do tych chrześcijan, którzy i dziś próbują
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szukać świętości przez wykonywanie pobożnych
uczynków. Takiej postawie autor Listu do Rzymian
przeciwstawia usprawiedliwienie z wiary, które polega
na darmowym przyjęciu świętości oferowanej
człowiekowi przez Boga Ojca dzięki ofierze
Chrystusa, który wykupił nas spod władzy Prawa.
Święty Paweł pisze: Sprawiedliwość zaś osiągana
przez wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim:
Któż wstąpi do nieba? (Rz 10, 6 a). A zatem pierwszy
krok ku niebu i świętości to wiara, że ich osiągnięcie
jest dla nas możliwe. Co więcej − według autora Listu
do Rzymian − słowo zbawiające jest blisko ciebie, na
twoich ustach i w sercu twoim (Rz 10, 8). I dalej
dodaje on: A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM,
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił
z martwych − osiągniesz zbawienie (Rz 10, 8b-9).
Słowo „zbawienie” można tu potraktować jako
synonim świętości, bo człowiek zbawiony jest
człowiekiem świętym. Parafrazując przytoczone
słowa, można powiedzieć, że świętość jest blisko
ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, jeżeli uznasz
fakt jej oferowania w każdej chwili twojego życia
przez Tego, który za ciebie cierpiał, został zabity
i zmartwychwstał.
Przyjęcie daru świętości jest równoznaczne
z pragnieniem życia pod panowaniem Jezusa. Tylko
wtedy oferowana przez Niego moc zbawcza może
zadziałać. Natomiast chęć przyjęcia Jego łask bez
uznania Go jako Pana jest sprowadzeniem religii do
wymiarów czysto konsumpcyjnych. To tak, jakby
chcieć przyjmować lekarstwo bez uznania autorytetu
lekarza i odrzucić jego pozostałe zalecenia. Można
oczywiście tak postępować: jednocześnie leczyć
wątrobę i nadużywać alkoholu, ale nie trzeba być
znawcą medycyny, aby wiedzieć, że taka terapia nie
może być skuteczna.

Może i nam czasem przydałoby się podobnie
adresować korespondencję: do świętych w Krakowie,
Poznaniu czy Pcimiu... Może utrwalenie takiego
zwyczaju byłoby dobrym sposobem uświadamiania
sobie, że świętość jest wprost na wyciągnięcie ręki,
a dokładniej na odległość do kratek konfesjonału, jeśli
obecnie nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.
Pozostaje pytanie, czy w takim razie każdy z nas
może liczyć na wyniesienie do chwały ołtarzy, albo
czy zamiast literek przed nazwiskiem, które miałyby
oznaczać poziom naszego wykształcenia, możemy
pisać: św.?
Sprawa nie jest taka prosta. Człowiek, który za
życia posługiwałby się takim tytułem w przekonaniu
o własnej doskonałości, budziłby wiele uzasadnionych
wątpliwości. To prawda, że świętość jest
bezinteresownym darem Boga. Nasza nań odpowiedź
jest jednak zadaniem na całe życie. Nie można zatem,
będąc w pół drogi, uzurpować sobie prawa do laurów
zwycięzcy. Święci kanonizowani to ludzie, którzy
potrafili dzięki Bożej łasce w pełni odpowiedzieć na
dar świętości. A ich droga powinna być dla nas
nieustannym przypomnieniem o tym, że i w naszym
przypadku jest to możliwe.
Cezary Sękalski
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/swietosc_dlak_gop.html

Do świętych w Krakowie, Poznaniu, Pcimiu
Skoro świętość jest dostępna
wszystkim
chrześcijanom, każdego, kto tę prawdę przyjmuje,
można nazywać świętym. Święty Paweł jest tu bardzo
konsekwentny, swoje Listy adresuje w następujący
sposób: Do wszystkich przez Boga umiłowanych,
powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie (Rz
1, 7a), albo: Do tych, którzy zostali uświęceni
w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze
wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia
Pana
naszego
Jezusa
Chrystusa,
ich
i naszego [Pana] (1 Kor 1, 2b). Nie przeszkadza mu to
jednak w wytykaniu licznych grzechów jego świętych
adresatów. Podobnie rzecz się ma z listami do Efezjan
(por. Ef 1, 1), Filipian (Flp 1, 1) i Kolosan (Kol 1, 2).

ALGORYTM ŚWIĘTOŚCI
Rozpoczynając swoje istnienie zaproszeni jesteśmy
przez Stwórcę do realizacji Jego odwiecznego planu
wyrażającego się w osobistym powołaniu każdego
z nas do świętości, czyli inaczej mówiąc do
nieustającej szczęśliwości zbawionych, do pełni życia
i obcowania z Bogiem w przyjaznym „twarzą
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w twarz”. Choć dla wielu z nas ta wizja naszej
eschatologicznej
przyszłości
brzmi
niezwykle
zachęcająco, to mimo to, uznajemy, że nie jest ona
adresowana bezpośrednio do mnie czy do Ciebie, tylko
do bliżej nieokreślonych innych osób, żyjących
w innych warunkach, innym otoczeniu, z inną historią
życia, obdarzonych innymi niż mamy talentami,
umiejętnościami.
Czasami potrafimy wyobrazić sobie, że moglibyśmy
być wielkim świętymi, gdyby dane nam było dokonać
wielkich, spektakularnych czynów lub zaistnieć na
arenie międzynarodowej. Pozwalamy wtedy rozwijać
się w nas wielkim pragnieniom i marzeniom, które nie
mają najczęściej szans na spełnienie. Zrezygnowani
dochodzimy wtedy do konkluzji, że być może
wezwanie do świętości w naszym „tu i teraz” może nas
samych nie dotyczyć. Nieraz zdarza się przecież
usłyszeć, „że gdyby Bóg chciał abym był/ była świętą
to stworzyłby mi do tego odpowiednie warunki”.
Zapominamy, a może nie chcemy widzieć iż Bóg nam
te warunki stworzył, udzielił darów i wskazówek,
cierpliwie czeka z potrzebnymi łaskami, aby wspomóc
nas, będących w drodze do Niego.
Większość z nas na starcie swojego życia otrzymała
w sakramencie Chrztu Świętego zadatek darów Ducha
Świętego. To jest owo ziarno, które ma wydać plon na
wieczność. Od naszej odpowiedzi na wspomagające
nas nieustannie łaski Boże, od naszych codziennych
małych i dużych decyzji zależy, na ile owe ziarno
darów przyniesie owoc w postaci osobistej świętości
i świętości naszych bliźnich. Warto o tym pamiętać, bo
zbyt często zapominamy, że w tej drodze do Boga
odpowiadamy nie tylko za samych siebie ale i za
innych.
Bez życia według miary darów Ducha Bożego, bez
kierowania się na co dzień darami mądrości, rozumu,
rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej
nie rozwiniemy w sobie owych cnót, które na krótki
moment kanonizacji czy beatyfikacji zmarłych
w opinii świętości osób, stają się przedmiotem naszego
krótkotrwałego podziwu i zachwytu. Nie pojawią się
też w naszym życiu owoce świętości, takie jak miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. To właśnie ich
posiadanie jest warunkiem pełnego życia według
błogosławieństw ewangelicznych - życia które zaczyna
się tu na ziemi i przemienione będzie trwało
w wieczności.

Kiedy po przeżyciach i uniesieniach religijnych
wracamy do naszej trudnej i nieraz bolesnej
rzeczywistości wydaje się nam niemożliwością życie
na co dzień według wezwania z Ewangelii
błogosławieństw czytanej w Uroczystość Wszystkich
Świętych. A przecież Jezus Chrystus ogłaszając
program życia według błogosławieństw zwracał się do
tłumów, do każdego z osobna i do wszystkich razem
i nie żądał od słuchających (a wiec i od nas) niczego,
co z wykorzystaniem przez z nich Bożej łaski, światła
Ducha Świętego przekraczałoby ich możliwości czy
predyspozycje. Nie wzywał i nie zapraszał też do życia
i Jego naśladowania od święta czy jedynie na pokaz.

W Apokalipsie Świętego Jana mowa jest
o nieprzeliczonej rzeszy świętych z wszystkich
pokoleń, narodów, ras i języków. Są oni niejako
potwierdzeniem, że Słowo Boga jest gwarantem
rzeczywistości przyszłych. Tak więc to co wydaje się
nam być niemożliwe, jest możliwe i bardzo wiele
zależy od naszego roztropnego i dokonanego
w wolności wyboru, podjętych decyzji i wiernego
potwierdzania tych wyborów i decyzji w kolejnych
etapach życia.
Bóg powołał nas do życia, bez naszego udziału, ale
bez naszego udziału nie może nas zbawić. Takich
wyborów, odkrycia owego algorytmu i postępowania
według jego zasad dokonało już wielu ogłoszonych
uroczyście przez Kościół świętych i błogosławionych,
takich wyborów dokonywali Ci wobec których
rozpoczęto postępowanie beatyfikacyjne i takich
wyborów dokonała rzesza świętych, nie wyniesionych
oficjalnie na ołtarze. Być może niektórych z nich było
nam dane poznać osobiście, o innych może tylko
słyszeliśmy lub czytaliśmy.
Warto więc może w najbliższych dniach przyjrzeć
się naszym głównym życiowym celom i metodom
jakie stosujemy aby je osiągnąć. Popatrzmy na ile
w wyborach kierujemy się wskazaniami Ewangelii, na
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ile w naszym życiu inni mogą dostrzec owe
wspomniane owoce świętości. Jeśli nasz model życia
i nasze osiągnięcia do tej pory skupiały się bardziej na
tym aby mieć a nie być, to tylko od nas będzie
zależało,
czy
zechcemy
rozpocząć
układać
i przebudowywać nasze życie na nowo. Czy do
budowy domu naszego życia użyjemy trwałych
wartości czy też oprzemy się na przemijających
modach i niesprawdzonych nowinkach? Czy będziemy
pragnąć wielkości wedle naszej miary, czy raczej
szukać będziemy tego co jest dobre w oczach Boga.?
W tym miejscu przypomina się znane stwierdzenie
św. Franciszka Salezego "Bóg wymaga raczej
spełnienia najdrobniejszego obowiązku, jaki nam
wyznaczono, niż najżarliwszego pragnienia czynienia
rzeczy, do których nas nie powołano".
Bóg jako jeden ze swoich darów daje nam czas na
refleksję i na podjęcie decyzji. Nie wiemy tylko ile
tego darowanego czasu nam pozostało, dlatego nie
warto zwlekać i postarać się wykorzystać dany nam
czas do możliwie najlepszej odpowiedzi na jaką
oczekuje Miłosierny Ojciec. W Uroczystość
Wszystkich Świętych warto poprosić tych znanych
i mniej znanych świętych, domowników domu Ojca
o pomoc i modlitewne wsparcie w ramach tajemnicy
świętych obcowania w przemianie naszego życia
i utrwalenia w nas pragnienia życia wiecznego.

Jeśli to wezwanie do budowania życia na trwałych
wartościach ewangelicznych zlekceważymy lub
uznamy, że będziemy mieli na wszystko odpowiednio
dużo czasu, albo we własnych oczach nie mamy sobie
nic do zarzucenia lub naprawy albo pogłębienia, to
może okazać się, że nasze owoce świętości wymagać
będą oczyszczenia i udoskonalenia w przedsionku
nieba jakim jest czyściec. W tym wypadku sami
z siebie nie będziemy już mogli nic zrobić, ani
naprawić. Będziemy mogli jedynie liczyć na pomoc
i pamięć żyjących krewnych, przyjaciół. W tych
dniach, na taką szczególną pomoc oczekują być może
nasi zmarli bliscy, krewni, przyjaciele, koledzy,
znajomi, sąsiedzi. Kiedy będziemy ustawiać na ich
grobach znicze i kwiaty, niech nie zabraknie z naszej
strony daru wybaczenia, serdecznej modlitwy, daru
komunii świętej w ich intencji. Bez tych darów
duchowych znicze i kwiaty będą służyły bardziej
zaspokojeniu naszej próżności niż ich rzeczywistym
potrzebom. Ten dar miłosierdzia dla dusz cierpiących
w czyśćcu nie będzie nam na pewno zapomniany,
a nam uświadomi na ile żyjemy według powołania do
świętości. Zastosujmy w naszym życiu małą
wskazówkę z Reguły Św. Benedykta z rozdziału o
narzędziach dobrych uczynków „Nie pragnąć, aby nas
nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy; lecz
świętymi zostać, by nazwa ta odpowiadała prawdzie.”
Barbara Karpińska
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/algorytmsw.html
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Powołania, świadectwo prawdy
Papież Franciszek
(Przesłanie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania
11 maja 2014 - IV niedziela wielkanocna)
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Ewangelia opowiada, że „Jezus obchodził
wszystkie miasta i wioski. (...) A widząc tłumy, litował
się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie
mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów:
'Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo'” (Mt 9, 35-38). Te słowa nas zaskakują,
ponieważ wszyscy wiemy, że trzeba najpierw zaorać,
posiać i uprawiać, aby móc potem, w odpowiednim
czasie, zebrać obfity plon. Jezus natomiast mówi, że
„żniwo jest wielkie”. Kto zatem pracował, żeby
osiągnąć taki rezultat? Odpowiedź jest tylko jedna:
Bóg. Oczywiście polem, o którym mówi Jezus, jest
ludzkość, jesteśmy nim my. A skuteczne działanie,
którego efektem jest „obfity owoc”, to łaska Boga,
jedność z Nim (por. J 15, 5). Modlitwa, której Jezus
oczekuje od Kościoła, dotyczy zatem prośby o to, by
wzrastała liczba osób, które służą Jego królestwu. Św.
Paweł, który był jednym z tych „współpracowników
Boga”, niestrudzenie poświęcał się sprawie Ewangelii
i Kościoła. Ze świadomością człowieka, który
osobiście doświadczył, że zbawcza wola Boga jest
niezgłębiona, a inicjatywa łaski jest źródłem każdego
powołania, Apostoł przypomina chrześcijanom
z Koryntu: „Wy jesteście uprawną rolą Bożą”
(por. 1 Kor 3, 9). Dlatego w naszym sercu rodzi się
najpierw zdumienie obfitym plonem, którym tylko
Bóg może obdarzyć; następnie wdzięczność za miłość,
która nas zawsze uprzedza; wreszcie uwielbienie za
dzieło dokonane przez Niego, które wymaga od nas
dobrowolnego przyłączenia się do działania razem
z Nim i dla Niego.
2. Wielokrotnie modliliśmy się słowami Psalmisty:
„On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy
Jego ludem, owcami z Jego pastwiska” (Ps 100 [99],
3); a także: „Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela
— na wyłączną swoją własność” (Ps 135 [134], 4).
Otóż, jesteśmy „własnością” Boga nie w sensie
posiadania, które zniewala, ale dzięki silnej więzi,
która nas jednoczy z Bogiem i między nami, zgodnie
z paktem przymierza, które trwa na wieki, „ponieważ
Jego miłosierdzie trwa na wieki” (por. Ps 136 [135]).

W opowiadaniu o powołaniu proroka Jeremiasza, na
przykład, Bóg przypomina, że czuwa nieustannie nad
każdym, aby urzeczywistniło się w nas Jego Słowo.
Występuje tu obraz gałązki drzewa migdałowego,
które pierwsze ze wszystkich zakwita, zwiastując
odradzanie się życia na wiosnę (por. Jr 1, 11-12).
Wszystko od Niego pochodzi i jest Jego darem: świat,
życie, śmierć, teraźniejszość, przyszłość, ale —
zapewnia Apostoł — „wy [jesteście] Chrystusa,
a Chrystus — Boga” (1 Kor 3, 23). Tak oto wyjaśnione
jest, w jaki sposób należymy do Boga: poprzez
niepowtarzalną i osobistą więź z Jezusem, którą od
początku naszego odrodzenia do nowego życia
umożliwił nam chrzest. To Chrystus zatem nieustannie
pobudza nas swoim Słowem, abyśmy Mu zaufali,
miłując Go „całym sercem (...), całym umysłem i całą
mocą” (por. Mk 12, 33). Dlatego każde powołanie,
przy wielości dróg, wymaga zawsze wychodzenia poza
siebie, aby skupić swoje życie na Chrystusie i Jego
Ewangelii. Czy to w życiu małżeńskim, czy w różnych
formach konsekracji zakonnej, czy w życiu
kapłańskim trzeba wyzbywać się sposobów myślenia
i postępowania niezgodnych z wolą Bożą. Jest to
„'wyjście', które skierowuje nas na drogę adoracji Pana
i służenia Mu w braciach i w siostrach” (Przemówienie
do Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych,
8 maja 2013 r.). Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani
do adorowania Chrystusa w naszych sercach
(por. 1 P 3, 15), aby mógł nas dosięgnąć impuls łaski,
zawarty w ziarnie Słowa, które musi w nas wzrastać
i przemieniać się w konkretną służbę bliźniemu. Nie
powinniśmy się lękać: Bóg z pasją i umiejętnie
opiekuje się dziełem, które wyszło spod Jego rąk,
w każdej fazie życia. Nigdy nas nie opuszcza! Zależy
Mu na tym, by urzeczywistnił się Jego zamysł
w stosunku do nas, a w każdym razie zamierza go
realizować za naszą zgodą i przy naszej współpracy.
3. Także dzisiaj Jezus żyje i wędruje w naszych
realiach zwyczajnego życia, aby zbliżyć się do
wszystkich, poczynając od ostatnich, i uzdrowić nas
z naszych ułomności i chorób. Teraz zwracam się do
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osób, które są gotowe wsłuchiwać się w głos
Chrystusa, rozbrzmiewający w Kościele, aby
zrozumieć, jakie jest ich powołanie. Zachęcam was do
słuchania Jezusa i pójścia za Nim, do pozwolenia, aby
wasze wnętrze zostało przemienione przez Jego słowa,
które „są duchem i są życiem” (J 6, 63). Maryja,
Matka Jezusa i nasza, mówi także do nas: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Przyniesie
wam pożytek włączenie się z ufnością w drogę
wspólnotową, która potrafi wyzwolić w was i wokół
was najlepsze energie. Powołanie jest owocem, który
dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości
wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie
nawzajem w kontekście autentycznego życia
kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z
siebie ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z
serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego
ludu, w doświadczeniu miłości braterskiej. Czyż Jezus
nie powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali” (J 13, 35)?
4. Drodzy bracia i siostry, życie według tej
„wysokiej
miary
zwyczajnego
życia
chrześcijańskiego” (Jan Paweł II, List apostolski Novo
millennio ineunte, 31) oznacza niekiedy, że trzeba iść
pod prąd i można także napotykać przeszkody, poza
nami i w nas. Sam Jezus nas przestrzega: dobre ziarno
Słowa Bożego często zostaje skradzione przez Złego,
stłumione przez udręki, zagłuszone przez troski i ułudy
światowe (por. Mk 13, 19-22). Wszystkie te trudności
mogłyby nas zniechęcić, skłaniając do wycofania się
na drogi pozornie wygodniejsze. Jednak prawdziwa
radość
powołanych
polega
na
wierzeniu
i doświadczeniu tego, że On, Pan, jest wierny i z Nim
możemy iść, być uczniami i świadkami miłości Boga,
otworzyć serce na wielkie ideały, na wielkie rzeczy.

„My, chrześcijanie, nie zostaliśmy wybrani przez Pana
do małych rzeczy, idźcie wciąż dalej, w stronę rzeczy
wielkich. (...) poświęćcie swoje życie wielkim
ideałom!” (Homilia w czasie Mszy św. dla
bierzmowanych, 28 kwietnia 2013 r.). Was, biskupi,
kapłani,
zakonnicy,
wspólnoty
i
rodziny
chrześcijańskie, proszę, abyście na to ukierunkowali
duszpasterstwo powołaniowe, towarzysząc młodym
ludziom na drogach świętości, które, ze względu na to,
że
są
indywidualne,
wymagają
„prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest
dostosować się do rytmu poszczególnych osób. Winna
ona łączyć całe bogactwo propozycji dostępnych dla
wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy
indywidualnej i grupowej oraz z nowszymi formami
udostępnianymi przez stowarzyszenia i ruchy uznane
przez Kościół (Jan Paweł II, List apostolski Novo
millennio ineunte, 31).
Uczyńmy zatem z naszych serc „żyzną glebę”, aby
słuchać Słowa, przyjąć je, żyć nim i w ten sposób
przynosić owoce. Im bardziej potrafimy jednoczyć się
z Jezusem przez modlitwę, Pismo Święte, Eucharystię,
sakramenty celebrowane i przeżywane w Kościele,
przez życie w braterstwie, tym bardziej będzie
wzrastała w nas radość ze współpracy z Bogiem w
służbie
królestwa
miłosierdzia
i
prawdy,
sprawiedliwości i pokoju. A żniwo będzie obfite,
proporcjonalnie do łaski, którą pokornie potrafimy w
sobie przyjąć. Tego życząc i prosząc was o modlitwę
za mnie, z serca udzielam wszystkim mojego
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 15 styczeń 2014 r.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowie
nia/powolania2014_11052014.html
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Przyjmij tajemnicę,
odkryj przygodę
Podstawowym celem formacji świeckich katolików
jest coraz pełniejsze odkrywanie przez nich własnego
powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć
nim w wypełnianiu własnej misji. (...) Wierni świeccy,
w rzeczywistości, „są wezwani przez Boga, aby
wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem
ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata
na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten
sposób przykładem zwłaszcza swego życia,
promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali
innym Chrystusa”.
Papież Jan Paweł II
Wiele lat temu, podczas kursu na temat sprzedaży
motywacyjnej, prelegent narysował wielką górę
lodową na tablicy. Blisko szczytu naszkicował falującą
linię oznaczającą powierzchnię oceanu. Potem wskazał
na wielką masę poniżej poziomu fal i zapytał: „Co to
jest?”. Ktoś odpowiedział: „Dół góry lodowej”.
Prelegent powiedział: „Tak, ale bardziej precyzyjnie
można powiedzieć, że jest to niewidoczny potencjał
góry lodowej. Widzimy tylko dziesięć procent góry
lodowej, ale dziewięćdziesiąt procent jej powierzchni
pozostaje dla nas pewną tajemnicą, czyż nie?”.
Jesteśmy w dużym stopniu podobni do tej góry
lodowej. Ty i ja wykorzystujemy jedynie odrobinę
tego potencjału, jaki Bóg zaszczepił w nas. Wyobraź
sobie, jak nasze życie zmieniłoby się, jak wiele
zyskałby świat, gdybyśmy zaczęli używać pozostałych
dziewięćdziesięciu procent naszych błogosławieństw,
darów, charyzmatów i talentów, które leżą pod
powierzchnią naszej osobowości.
Ludzie, którzy są daleko od Kościoła, cierpią na
„mentalność góry lodowej”, gdy chodzi o Kościół —
widzą jedynie ułamek tego, co Kościół ma do
zaoferowania; nie mają pojęcia, o ile więcej piękna
i wspaniałości leży pod powierzchnią, czekając tylko
na odkrycie.
Niedługo po rekolekcjach, które zmieniły moje
życie, Jill, moja znajoma sprzed lat, spotkała się ze
mną na śniadaniu. Gdy tak rozmawialiśmy o tym, co
ostatnio zdarzyło się w naszym życiu, powiedziałem
jej
o
moim
doświadczeniu
nawrócenia
i podsumowałem
najważniejsze
wydarzenia

z rekolekcji. Jill wspomniała wtedy, że chociaż była
wychowana jako luteranka, niektórzy z jej krewnych
byli katolikami i od czasu do czasu zastanawiała się,
czy również nie przejść na katolicyzm. To
wprowadziło nas do głębszej rozmowy o Kościele
i wierze.
Kilka
miesięcy
później
Jill
rozpoczęła
przygotowanie do Obrzędu Chrześcijańskiego
Wtajemniczenia Dorosłych w katolickiej parafii.
Jeszcze przed przyjęciem do Kościoła została
entuzjastyczną nowicjuszką katolickiej ewangelizacji.
Pewnego wieczoru zadzwoniła, żeby zapytać, czy nie
miałbym chęci porozmawiać z jej przyjacielem
Michaelem, który oddalił się od Kościoła. Miało to
miejsce zaledwie kilka miesięcy po moim nawróceniu,
więc pomysł, żeby rozmawiać o wierze z kimś
zupełnie nieznajomym, wprawił mnie trochę
w zakłopotanie. Mimo to zgodziłem się z nim
porozmawiać. Pomyślałem, że po prostu będę mówił
prosto z serca i ufał, że Bóg podsunie mi to, co mam
powiedzieć.
Następnego dnia Michael zadzwonił. Perspektywa
rozmawiania o tak delikatnej sprawie, jak wiara,
z kimś obcym trochę mnie krępowała, ale z Bożą
pomocą rozmowa toczyła się naturalnie. Po
czterdziestu pięciu minutach tej telefonicznej rozmowy
powiedział: „Wracam. Już od lat miałem potrzebę, aby
to zrobić, i jestem przekonany, że dobry Bóg zaprasza
mnie z powrotem”. Był to ekscytujący moment.
Michael podjął decyzję, która zmienia życie, a ja
byłem wdzięczny i zawstydzony tym, że Duch Święty
pozwolił mi być narzędziem w jego powrocie do
Kościoła. Jill zadzwoniła, dziękując za rozmowę
z Michaelem. Wspomniała o tym, jak podekscytowany
był swoim powrotem do Kościoła, bo odszedł od
niego, kiedy jego dzieci były jeszcze bardzo małe.
Jednak kiedy Jill zadzwoniła dwa dni później, jej głos
brzmiał bardzo ponuro. Zaczęła od stwierdzenia:
„Dziękuję jeszcze raz za pomoc Michaelowi, ale mam
dla ciebie złe wieści. Michael zmarł dziś rano”. Będąc
w kompletnym szoku, zapytałem z niedowierzaniem:
— „Ten sam facet, z którym rozmawiałem przez
telefon dwa dni temu?” — „Tak, właśnie zmarł” —
powtórzyła Jill. Trudno mi było pojąć, że ten miły
gość zmarł tak nagle. Jill mówiła dalej: „Ale dzwonię
do ciebie w innej sprawie. Nie tylko po to, żeby
przekazać ci tę wiadomość, ale wiesz, teraz musimy
pomóc jego rodzinie. Oni również nie chodzili do
kościoła od lat, ale chcą, żeby Michael miał katolicki
pogrzeb. To wszystko jest trochę skomplikowane.
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Ksiądz powiedział, że może zorganizować czuwanie
w domu pogrzebowym, ale nie może odprawić
pochówku z powodu innego zobowiązania tego
samego popołudnia. Powiedział, że człowiek świecki
mógłby odmówić modlitwy pogrzebowe przy grobie,
więc czy mógłbyś to zrobić dla rodziny?”. Myślałem,
że Jill żartuje. Niemniej jednak zgodziłem się pomóc
w jakikolwiek sposób się da. Chciałem się jednak
upewnić u mojego duszpasterza co do nauczania
Kościoła w sprawie przewodniczenia pogrzebowi
przez osobę świecką. Zatem następnego ranka, po
Mszy Świętej poszedłem do zakrystii i spytałem ks.
Douga, czy jest to dozwolone. Kiedy potwierdził, że
tak, zrobiło mi się gorąco.
„Więc co mam robić i którego modlitewnika użyć?”
— spytałem. — „Czy będę musiał skropić trumnę
i grób wodą święconą, aby je pobłogosławić?” Po
kilku prostych radach ks. Douga zadzwoniłem do Jill,
żeby powiedzieć, że poprowadzę modlitwy
pogrzebowe. Znowu wydawało mi się to wypychaniem
mnie poza obszar, w którym czuję się bezpiecznie, ale
wyglądało na to, że rodzina Michaela nie miała żadnej
lepszej opcji.
„Poczekaj, jest jeszcze jedna dziwna sprawa do
załatwienia”
— powiedziała Jill. — „Syn Michaela, Keith,
wczoraj w nocy trafił do więzienia. Został oskarżony
o morderstwo. Jego siostra, Heather, prosiła, czy ty i ja
moglibyśmy się udać z nią do więzienia, żeby
powiedzieć Keithowi, że jego tato umarł”.
Powiedziałem żonie, co się stało, a potem nie bez
trudu wsiadłem do samochodu i udałem się do
więzienia okręgowego w centrum Phoenix. Poziom
adrenaliny w żyłach mi wzrastał, ale czułem również
mdłości i zdenerwowanie.
W
więzieniu
Jill
wyjaśniła
urzędnikowi
okoliczności nagłej śmierci Michaela i przedstawiła
mnie jako duchowego doradcę rodziny. Przed
wejściem do strefy, gdzie trzymano więźniów,
musiałem zdjąć zegarek i obrączkę ślubną, i włożyć je
do koszyka razem z moim portfelem; miałem się
zgłosić po moje rzeczy, wychodząc z budynku. W tym
momencie poczułem się nagi i niejako bezbronny.
Kiedy szliśmy wąskimi, szarymi korytarzami,
kręciło mnie w brzuchu. Bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej czułem się nieswojo. Wprowadzono nas do
dużego pokoju z kilkoma stołami i ławkami
w piknikowym stylu. Okna zabezpieczone były

ciężkimi stalowymi kratami. Strażnik polecił nam
usiąść i czekać przy jednym ze stolików. Po
najdłuższych dziesięciu minutach w moim życiu
usłyszeliśmy szczęk krat i stalowych drzwi. Strażnik
wprowadził Keitha do pokoju i przyprowadził go do
naszego stołu. Jego siostra usiadła cicho na jednym
końcu ławki, Jill w środku, a ja na drugim końcu. Jego
siostra szlochała i drżącym głosem powiedziała
swojemu bratu, że ich tato zmarł na atak serca. Kiedy
przekazywała mu te straszliwe wieści, Keith spojrzał
na mnie i powiedział: „A ty, kim do diabła jesteś?”.
Czując się natychmiast zupełnie nie na miejscu,
powiedziałem: „Jestem tylko facetem, który rozmawiał
z twoim tatą o Kościele kilka dni temu. I twój tato
właściwie postanowił powrócić do Kościoła
Katolickiego. To, czy jesteś winny, czy nie, to nie
moja sprawa, ale jest tu ksiądz, który służy jako
duszpasterz i jest dostępny, jeśli chciałbyś się z nim
spotkać. Twój ojciec powiedział mi, że zostałeś
wychowany po katolicku, więc proszę, żebyś spotkał
się z księdzem, porozmawiał z nim, a wszystko,
o czym będziecie rozmawiali będzie zupełnie poufne.
Twój tato chciał zaprosić cię z powrotem do Kościoła,
ponieważ sam właśnie podjął decyzję o powrocie”.
Św. Tomasz z Akwinu pisał: „Aby kogoś nawrócić,
idź, weź go za rękę i prowadź”. I to właśnie zrobiłem
w więzieniu okręgowym. Czułem, że zrobiłem to,
czego oczekiwał ode mnie Michael. Zaprosiłem jego
syna, Keitha, aby powrócił do Domu, do Boga
i Kościoła.
Jill, Keith i jego siostra rozmawiali razem przez
około piętnaście minut, a potem strażnik odprowadził
Keitha z powrotem do jego celi, a my opuściliśmy
więzienie.
Dwa dni później przybyłem na pogrzeb Michaela
i zająłem miejsce z tyłu. Grupa krewnych i przyjaciół,
z których nikogo nie znałem, przyszła wyrazić swój
szacunek dla Michaela. Za około pół godziny
przyjechał ksiądz; przeczytał kilka krótkich modlitw,
a potem skierował słowa pocieszenia do rodziny.
Kiedy czuwanie się skończyło, zdałem sobie sprawę,
że nie było Jill, i miałem nadzieję, że być może
spotkamy się na cmentarzu.
Kiedy szedłem już w kierunku grobu z rodziną
Michaela i jego przyjaciółmi, na próżno rozglądałem
się, szukając Jill. Trumna Micheala leżała pod
szerokim czarnym baldachimem. Z wodą święconą w
jednej ręce i sakramentarzem w drugiej, zacząłem
czytać modlitwy pogrzebowe, tak jak ks. Doug
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nauczył mnie kilka dni wcześniej. Potem przyszedł
czas na mowę pogrzebową. Chociaż nigdy nie
spotkałem Michaela osobiście, rodzina poprosiła mnie,
abym ją wygłosił. Zdecydowałem, że oprę mowę na
jego decyzji o powrocie do Kościoła. Powiedziałem:
„Myślę, że przesłanie, które Michael chciałby do was
wszystkich skierować, jest takie, że Bóg ma wspaniały
plan na życie każdego z was. Micheal chciałby
zachęcić was, abyście wrócili do Domu, do Kościoła,
tak jak on planował to zrobić”. Gdy ceremonia przy
grobie dobiegła końca i wszyscy rozeszli się do swoich
samochodów, aby pojechać na stypę, zostaliśmy tylko
Heather i ja. Kiedy Heather po raz ostatni żegnała się
ze swoim tatą, Jill w końcu przyjechała. Wyskoczyła
ze zgniecionego samochodu, płacząc spazmatycznie.
„Wszystko mnie ominęło! Nie zdążyłam na pogrzeb
Michaela. Miałam wypadek samochodowy” —
powiedziała. Wydało mi się, że okoliczności zatoczyły
pełne koło: Jill najpierw pomagała innym, a teraz sama
potrzebowała pocieszenia i wsparcia.
Później, w ten sam weekend, myślałem o tym
wszystkim, co wydarzyło się od czasu mojego
śniadania z Jill: jej przyjęcie do Kościoła, moja
rozmowa telefoniczna z Michaelem, wizyta u Keitha w
więzieniu, mowa pogrzebowa na cmentarzu i,
w końcu, wypadek Jill. „Życie z Bogiem jest
z pewnością nieprzewidywalne” — pomyślałem.
Życie jest tajemnicą, jak ta góra, o której
wspomniałem wcześniej w tym rozdziale. Nigdy nie
możemy być pewni, co leży pod powierzchnią naszych
codziennych doświadczeń. Tak wiele planów rozwija
się nie tak, jak oczekujemy, a życie się komplikuje.
Jednak z Bogiem mamy cel, a nasza wiara daje nam
nadzieję. Z Bogiem naprawdę wszystkie rzeczy są
możliwe. Kiedy idziemy za zachętami Ducha
Świętego, często jesteśmy zaproszeni do tego, aby
dzielić się Jego miłością z innymi ludźmi, czasami
bardzo wieloma, w misji pomagania katolikom, by
powrócili do Domu.

i pomaga wzrastać w męstwie. Wychodzenie poza
swój obszar bezpieczeństwa jest aktem zaufania
Duchowi Świętemu oraz jest okazją, aby wykorzystać
trochę swojego ukrytego potencjału.
Głosimy naszego Pana poprzez przykład naszego
życia, szukając okazji do mówienia i nie marnując ani
jednej okazji. W wielkim stopniu nasze zadanie polega
na czynieniu drogi do Chrystusa radosną i atrakcyjną.
Jeśli będziemy się tak zachowywać, to zachęcimy wielu
do tego, aby pójść tą drogą i przynosić radość i pokój
Pana innym ludziom.
Francis Fernandez, Rozmowy z Bogiem
MYŚLI DO REFLEKSJI
• Kiedy ktoś prosi Cię, abyś pomodlił się za niego
lub za kogoś w potrzebie, módl się właśnie wtedy,
natychmiast! Nie tylko pomoże im to w podjęciu
natychmiastowej modlitwy, ale również w jakiś
tajemniczy sposób pomoże też Tobie pamiętać, aby
modlić się za nich później.
• Kiedy spotykasz ludzi, którzy mówią Ci o swoich
problemach i obawach w życiu, miej odwagę zapytać
ich: „W jaki sposób mogę się pomodlić za ciebie?”.
Często niosą wielkie brzemiona i Twoja propozycja
modlitwy za nich okaże im miłość i współczucie. Aha,
no i nie zapomnij rzeczywiście modlić się za nich!
Tom Peterson
Rozdział V książki:
Katolicy, powróćcie do Domu.
Niezwykły Boży plan na Twoje życie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/wojciech2014_peterson0
1.html

Dzisiaj, i każdego dnia, nasz Pan wzywa Ciebie
i mnie, abyśmy używali swoich szczególnych
talentów, w naszych konkretnych zawodach
i miejscach zamieszkania, do służenia Mu poprzez
życie i dzielenie się naszą wiarą z tymi, którzy nas
otaczają. Dzisiaj tak mocno się akcentuje
podejmowanie decyzji na podstawie uczuć, na
niewychodzenie z obszaru, na którym czujemy się
bezpiecznie. Jednak robienie czasami tego, co jest
konieczne, nawet jeśli sprawia nam to dyskomfort, nie
tylko buduje charakter; wzmacnia również naszą wiarę
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Przemówienie Jana Pawła II
podczas Światowych Dni Młodzieży
w Toronto 2002
Drodzy młodzi,
1. Wysłuchana przez nas strona Błogosławieństw jest
wielką kartą chrześcijaństwa. Spójrzmy oczyma serca
scenie owego dnia: na górze otacza Jezusa tłum ludzi,
mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, zdrowi i chorzy,
przybyli z Galilei, ale także z Jerozolimy, Judei, miast
Dekapolu, z Tyru i Sydonu. Wszyscy oczekują
jednego słowa, jednego gestu, który mógłby przynieść
im pociechę i nadzieję.
W dzisiejszy wieczór my także zebraliśmy się, by
oddać się słuchaniu Pana. Patrzę na was z wielką
miłością: przybyliście z różnych regionów Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Ameryki Środkowej, Ameryki
Południowej, Europy, Afryki, Azji i Oceanii.
Słyszałem wasze radosne głosy, wasze okrzyki, wasze
śpiewy i dostrzegłem głębokie pragnienie waszych
serc: chcecie być szczęśliwi!
Drodzy młodzi, liczne i nęcące są propozycje, które
was zewsząd przyciągają: wielu mówi wam o radości,
którą można osiągnąć przez pieniądze, przez
powodzenie i władzę. Przede wszystkim mówią wam
o radości, która wiąże się z powierzchowną i złudną
przyjemnością zmysłową.
2. Drodzy przyjaciele, na waszą młodzieńczą wolę
bycia szczęśliwymi stary Papież, obciążony latami,
lecz jeszcze młody sercem, odpowiada słowem, które
nie należy do niego. Słowo to zabrzmiało dwa tysiące
lat temu. Dzisiaj usłyszeliśmy je ponownie:
"Błogosławieni…" Słowem kluczowym nauczania
Jezusa jest głoszenie radości: "Błogosławieni…".
Człowiek został stworzony dla szczęścia. Wasze

pragnienie szczęścia jest więc uzasadnione. Chrystus
ma odpowiedź na wasze oczekiwanie. Żąda On od
was, byście Mu zaufali. Prawdziwa radość jest
zdobyczą, której nie osiąga się bez długiej i trudnej
walki. Chrystus ma tajemnicę zwycięstwa.
Wiecie, kto Go poprzedził. Opowiada o tym Księga
Rodzaju. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę w raju,
w Edenie, ponieważ chciał, aby byli szczęśliwi.
Niestety, grzech zburzył Jego pierwotne plany. Bóg
nie ustąpił jednak wobec tej porażki. Zesłał swojego
Syna na ziemię, aby przywrócić człowiekowi
perspektywę jeszcze piękniejszego nieba. Ojcowie
Kościoła podkreślali, że Bóg stał się człowiekiem, aby
człowiek mógł stać się Bogiem. To jest decydujący
przełom, jaki Wcielenie odcisnęło na historii ludzkiej.
3. Gdzie więc toczy się walka? Odpowiedź daje nam
sam Chrystus: "On, istniejąc w postaci Bożej - napisał
św. Paweł - nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi…, uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci" (Flp 2, 6-8).
Była to walka aż do śmierci, a Chrystus wygrał ją nie
dla siebie, ale dla nas. Z tej śmierci wypłynęło życie.
Grób na Kalwarii stał się kolebką nowej ludzkości
kroczącej ku prawdziwemu szczęściu. "Kazanie na
Górze"
wytycza
mapę
tej
drogi.
Osiem
Błogosławieństw to drogowskazy, które wskazują nam
kierunek wędrówki. Jest to droga pod górę, lecz Jezus
pokonał ją jako pierwszy. I jest gotów przemierzyć ją
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ponownie z nami. Pewnego dnia oświadczył: "Kto
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach" (J 8,
12). A kiedy indziej dodał: "To wam powiedziałem,
aby radość Moja w was była i aby radość wasza była
pełna" (J 15, 11).
Tylko krocząc razem z Chrystusem można osiągnąć
radość, prawdziwą radość! Właśnie z tego powodu
jeszcze dzisiaj kieruje On do was wezwanie do
radości: "Błogosławieni…"
Przyjmując teraz Jego chwalebny Krzyż, ten Krzyż,
który wraz z młodymi przemierzył drogi świata,
pozwólcie, aby w ciszy waszego serca zabrzmiało to
pocieszające i wymagające słowo: "Błogosławieni…"

często pogrążonym w przemocy i terrorze.
W ubiegłym
roku
z
dramatyczną
jasnością
zobaczyliśmy tragiczne oblicze ludzkiego zła.
Zobaczyliśmy, co dzieje się, kiedy rządzą nienawiść,
grzech i śmierć. (2001 – atak na World Trade Center –
przyp.red.)
Lecz dzisiaj głos Jezusa rozbrzmiewa na naszym
zgromadzeniu. Jest to głos życia, nadziei,
przebaczenia. Głos sprawiedliwości i pokoju.
Wsłuchujmy się w ten głos!

(Procesja z Krzyżem Roku Świętego).
4. Zgromadzeni wokół Pańskiego Krzyża, patrzymy na
Niego: Jezus nie ograniczył się do głoszenia
Błogosławieństw, On nimi żył! Patrząc na nowo na
Jego życie, czytając ponownie Ewangelie, dziwimy
się: tym najuboższym z ubogich, najszlachetniejszym
spośród cichych, człowiekiem o najczystszym
i najbardziej miłosiernym sercu jest właśnie Jezus.
Błogosławieństwa są niczym innym jak tylko opisem
twarzy, Jego twarzy!
Równocześnie Błogosławieństwa przedstawiają to,
czym winien być chrześcijanin. Są one portretem
ucznia Jezusowego, obrazem tych, którzy przyjęli
Królestwo Boże i chcą, aby ich życie było zgodne
z wymogami Ewangelii. Do tych ludzi przemawia
Jezus, nazywając ich "błogosławionymi".
Radość obiecana przez Błogosławieństwa jest
prawdziwą radością samego Jezusa: radością
poszukiwaną i odnalezioną w posłuszeństwie Ojcu
i w darze z samego siebie dla innych.
5. Młodzi ludzie z Kanady, Ameryki i każdej części
świata! Patrząc na Jezusa, dowiecie się, co to znaczy
być ubogim w duchu, cichym i miłosiernym; co to
znaczy szukać sprawiedliwości, być czystego serca
i pokój czyniącym.
Z oczyma utkwionymi w Niego będziecie mogli
odkryć drogę przebaczenia i pojednania w świecie

6. Drodzy Przyjaciele, Kościół spogląda dzisiaj na was
z ufnością i spodziewa się, iż będziecie ludem
Błogosławieństw.
Błogosławieni jesteście, jeżeli, jak Jezus, jesteście
ubodzy duchem, dobrzy i miłosierni; jeżeli
rzeczywiście szukacie tego, co słuszne i prawe; jeżeli
jesteście czystego serca, pokój czyniącymi, miłującymi
ubogich i ich sługami. Wtedy to wy jesteście
błogosławieni!
Jedynie Jezus jest prawdziwym Nauczycielem, jedynie
Jezus wypowiada niezmienne orędzie, które
odpowiada na najgłębsze tęsknoty ludzkiego serca,
ponieważ jedynie On wie, "co jest w każdym
człowieku" (por. J 2, 25). Dzisiaj wzywa was, byście
byli solą i światłością świata, byście wybrali dobroć,
żyli w sprawiedliwości, byście stawali się narzędziami
miłości i pokoju. Jego wezwanie zawsze wymagało
wyboru między dobrem a złem, między światłem
a ciemnością, między życiem a śmiercią. To samo
zaproszenie kieruje On dzisiaj do was, którzy
zebraliście się tutaj, nad brzegami jeziora Ontario.
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7. Jakie hasło wybiorą strażnicy poranka? Wierzyć
w Jezusa oznacza przyjąć to, co On mówi, nawet, gdy
przeczy to temu, co mówią inni. Oznacza to
odrzucenie złudy grzechu, jakkolwiek byłaby ona
pociągająca, aby stanąć na trudnej drodze cnót
ewangelicznych.
Młodzi ludzie, którzy mnie słuchacie, odpowiedzcie
Panu mocnymi i wielkodusznymi sercami! On na was
liczy. Nie zapominajcie: Chrystus potrzebuje was do
spełnienia swego planu zbawienia! Chrystus
potrzebuje waszej młodości i waszego szlachetnego
entuzjazmu, aby Jego głoszenie radości rozbrzmiewało
w nowym tysiącleciu. Odpowiedzcie na to Jego
wezwanie, ofiarując swoje życie w służbie waszych
braci i sióstr. Zaufajcie Chrystusowi, ponieważ On ufa
wam.

8. Panie Jezu Chryste, ogłoś jeszcze raz swe
Błogosławieństwa w obecności tych młodych ludzi,
zebranych w Toronto na Światowym Dniu Młodzieży.
Spójrz na nich z miłością i posłuchaj ich młodych serc
gotowych do zaryzykowania swoją przyszłością dla
Ciebie. Wezwałeś ich, aby byli "solą dla ziemi
i światłem świata". Ucz ich nadal prawdy i piękna
wizji, którą głosiłeś na Górze. Spraw, by byli
mężczyznami i kobietami Błogosławieństw! Niech
światło Twojej mądrości zajaśnieje nad nimi, aby
słowem i czynem mogli szerzyć w świecie światło i sól
Ewangelii.
Spraw, by całe ich życie było jasnym odbiciem Ciebie
który jesteś prawdziwą Światłością, przybyłą na ten
świat, aby każdy, kto w nią wierzy, nie umarł, ale miał
życie wieczne (J 3, 16)!
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Człowiek z miłości stworzony
i do miłości przeznaczony
(fragmenty)

1. Człowiek zaskoczony sam sobą
Człowiek jest nieskończenie większy
od swojej wiedzy na własny temat.
Człowiek jest w stanie w sposób rozumny i wolny
poradzić sobie z własnym życiem i wiernie
zrealizować swoje powołanie, jeśli znajduje
prawdziwe i pogłębione odpowiedzi na podstawowe
pytania: skąd się wziąłem? Dlaczego istnieję? Dokąd
czy do kogo zmierzam? W oparciu o jakie więzi
i o jakie wartości mogę zrealizować moje pragnienia
i cele, które sobie wyznaczam? Co daje mi trwałe
szczęście i dlaczego przyjemność nie jest dla mnie
największym dobrem ani nie przynosi mi trwałej
radości? Nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także
ludziom dorosłym łatwiej jest rozumieć świat wokół
siebie niż samego siebie. Po wielu tysiącach lat
historii ludzkości nadal pozostajemy zaskoczeni
naszą własną tajemnicą i mamy poważne trudności
w poznaniu prawdy o sobie. Dzieje się tak z trzech
przynajmniej powodów.
Po pierwsze, człowiek jest najbardziej złożoną
i skomplikowaną istotą, jaka istnieje w znanej nam,
widzialnej części kosmosu. Każdy z nas jest
nieskończenie większy i nieskończenie bardziej
złożony od wszystkiego, co jest w stanie odkryć
i pomyśleć na temat samego siebie. To właśnie
bogactwo naszego człowieczeństwa sprawia, że grozi
nam redukcjonizm antropologiczny. Poznawszy
niektóre cechy i wymiary ludzkiej rzeczywistości,
możemy ulec przekonaniu, że poznaliśmy już
i zrozumieliśmy całego człowieka.
Po drugie, nauki humanistyczne, do których należy
antropologia, ulegają wpływowi panującej w danym
okresie ideologicznej mody w patrzeniu na
człowieka,
a
także
naciskom
politycznej
„poprawności”, która wypacza nasze myślenie
i poznanie. W naukach ścisłych zjawisko to występuje
w mniejszym stopniu, ale też jest obecnie, jak
potwierdzają to choćby kontrowersje naukowców w
kwestii globalnego ocieplenia. Naciski ideologiczne

i polityczne
sprawiają,
że
w
cywilizacji
ponowoczesności i liberalizmu „poprawne” jest
dostrzeganie w człowieku głównie ciała, emocji
i subiektywnych przekonań. O wiele mniejszą uwagę
w analizie fenomenu człowieka zwraca się na
pozostałe wymiary człowieczeństwa, a zwłaszcza na
sferę moralną, duchową, religijną, na sferę wartości,
aspiracji i ideałów.
Po trzecie, trudności w poznaniu rzeczywistości
człowieka wynikają z tego, że w tym przypadku
badający podmiot jest tożsamy z badanym
przedmiotem, a to oznacza, że badacz — czyli
człowiek — musi z konieczności stać się sędzią we
własnej sprawie. Jest to wyjątkowo trudne zadanie.
Trudność ta wynika między innymi z tendencji
każdego z nas do unikania stresu związanego
z dysonansem kognitywnym. Dla przykładu, jeśli ktoś
z antropologów, psychologów czy pedagogów jest
człowiekiem uzależnionym, opuścił małżonka albo jest
nieuczciwy w pracy zawodowej, to raczej nie będzie
chciał analizować w człowieku sfery moralnej,
zjawiska sumienia czy takich zdolności, jak miłość,
odpowiedzialność,
wierność
czy
uczciwość.
O człowieku, o jego naturze, możliwościach
i ograniczeniach, a także o sensie jego życia
mamy skłonność
myśleć
według
własnego
postępowania, a nie w oparciu o analizę
rzeczywistości. Każdy z nas w jakimś stopniu
tworzy sobie prywatną antropologię, opartą na
własnym życiorysie i dostosowaną do własnego
sposobu postępowania.
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2. ...stworzony z Miłości
Ludzkie ciało zostało wzięte z materii,
ale człowiek został stworzony z Miłości.
Według klasycznej definicji człowieka określamy
samych siebie jako istoty rozumne i wolne. Definicja
ta jest niewystarczająca i ułomna z dwóch
powodów. Po pierwsze, mamy poważne problemy
z naszą zdolnością myślenia i z naszą wolnością.
Czasem używamy myślenia w sposób nielogiczny,
magiczny, życzeniowy. Niektórzy ludzie wręcz
manipulują własną świadomością i nałogowo oszukują
samych siebie (na przykład alkoholicy czy narkomanii
w czynnej fazie uzależnienia). W nierozumny sposób
potrafimy korzystać nie tylko z naszej zdolności
myślenia, ale także z naszej wolności, czyli zdolności
podejmowania decyzji. Często okazujemy się naiwni
już w samym myśleniu na temat wolności. Wielu ludzi
sądzi, że wolny jest ten, kto robi to, co zechce.
Tymczasem gdyby faktycznie tak było, to najbardziej
„wolne” byłoby niemowlę, gdyż ono kieruje się tym,
czego w danym momencie chce jego ciało albo czego
chcą jego emocje. Są też i tacy ludzie, którzy sądzą, że
wolny jest ten, kto do niczego się nie zobowiązuje.
Tymczasem — w przeciwieństwie do zwierząt, roślin
czy minerałów - ludzie potrafią się do czegoś
zobowiązać i w tym właśnie przejawia się nasza
wolność. Zwierzęta kierują się popędem, instynktem,
nawykiem i dlatego nie są w stanie do niczego się
zobowiązać. Wolność polega na podejmowaniu
zobowiązań, a nie na ucieczce od nich. Jeszcze inni
mylą wolność zewnętrzną, polityczną, z wolnością
osobistą. Zapominają o tym, że także w wolnych
krajach żyją miliony ludzi, którzy stracili swoją
wolność, na przykład uzależnieni od substancji
chemicznych, od popędów, od lenistwa, od pieniędzy,
władzy, hazardu, komputera czy Internetu. Gdyby
istotą człowieczeństwa była rozumność i wolność, to
moglibyśmy poddać w wątpliwość człowieczeństwo
osób bezmyślnych i zniewolonych.
Definicja człowieka jako kogoś rozumnego
i wolnego jest ułomna także z drugiego, jeszcze
ważniejszego powodu. Otóż definicja ta nie mówi nam
nic o tym, co w świetle antropologii biblijnej jest
podstawową prawdą o człowieku, a mianowicie, że
być człowiekiem to być kimś stworzonym z Miłości
i kochanym. Patrząc na człowieka poprzez pryzmat
jego zdolności myślenia i decydowania, nie
znajdziemy
odpowiedzi
na
podstawowe
pytania: dlaczego człowiek cierpi nie tylko wtedy,
gdy jest krzywdzony, ale już wtedy, gdy nie jest

kochany? Dlaczego człowiekowi nie wystarczy do
szczęścia
młodość,
zdrowie,
sława
i bogactwo? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam
Pismo Święte: Stworzył więc Bóg człowieka na swój
obraz, na obraz Boży go stworzył (Rdz 1, 27). A Bóg
jest miłością! (por. (1 J 4, 16). Każda definicja
człowieka, która nic nie mówi o miłości, zawsze
okaże się ułomna i niewystarczająca. Tego typu
definicja nie wystarcza bowiem człowiekowi do tego,
by mógł on zrozumieć samego siebie oraz odkryć
źródło swojej niezwykłej godności oraz sens swojego
istnienia.
Nowy Testament dopełnia nam prawdę o nas
z Księgi Rodzaju, gdyż ukazuje nam Boga, który
w swoim
Synu
kocha
nas
tak
bardzo
i nieodwołalnie, że nie przestaje nas kochać nawet
wtedy, gdy Jego Syna w ludzkiej naturze poniżymy
i zabijemy. Bóg tak bardzo nas ukochał, że nasz los
stał się dla Niego ważniejszy niż Jego własny los! Bóg
tak nas ukochał, że zawierzył nam własnego Syna,
bylebyśmy pewni Jego miłości (por. J 3, 16). Biblia nie
pozostawia nam żadnych wątpliwości co do tego, że
być człowiekiem to być kochanym przez Boga
nieodwołalnie i za każdą cenę (por. J, 15, 13). Ta
definicja człowieka to nie jakaś poetycka przenośnia
lecz dosłowność! Bóg rzeczywiście kocha człowieka
nad życie. Jego Syn - Ukrzyżowany, Zabity
i Zmartwychwstały powrócił do nas nie po to, by się
mścić lecz po to, by nas upewnić, że On —
najbardziej skrzywdzony — jest Tym, który
najbardziej kocha i który chce zbawić każdego
człowieka (por. Rz 8, 35-39). Nikt z nas nie mógłby
wymyślić Boga, który aż do tego stopnia kocha
człowieka.
Taka właśnie jest podstawowa prawda o człowieku,
która nam, chrześcijanom, została objawiona
w Chrystusie i której mamy być świadkami wobec
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całego świata. Człowiek to ktoś kochany! To ktoś
kochany
na
zawsze!
Tu
właśnie
tkwi
nieprzekraczalna różnica między człowiekiem
a zwierzętami. Choćby jakieś zwierzę od strony
cielesnej było do złudzenia podobne do człowieka, nie
będzie kochane i nie będzie w stanie kochać. Biblia
wyjaśnia nam, że nasze ciało zostało wzięte z tej
ziemi, ale my — ludzie — pochodzimy z zupełnie
innego świata — ze świata Miłości, od Boga, który jest
miłością. Dzięki Biblii wiemy, że najbardziej nie
rozumie człowieka ten, kto wierzy w to, że da się
zrozumieć człowieka bez miłości. Potwierdza to
codzienne doświadczenie każdego z nas oraz
obserwacja postaw, pragnień i losów ludzi wokół nas.
Jeśli choć trochę rozumiemy samych siebie i innych
ludzi, to wiemy, że łatwiej jest człowiekowi zakazać
sobie myślenia, przeżywania czy oddychania niż
tęsknoty za miłością. Możemy wykrzykiwać Bogu z
radością: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak
cudownie” (Ps 139, 14). Możemy razem z Psalmistą
pytać: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym
syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go
niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą
i czcią go uwieńczyłeś” (Ps 8, 5-6).

gdy do końca nas umiłował (por. J 13, 1). „Bóg jest
miłością” (1 J 4, 16) — oto najkrótsza
autoprezentacja Boga! Niczego innego nie
zrozumiemy z tajemnicy Boga i z Jego sposobu
odnoszenia się do człowieka, jeśli choćby na chwilę
zapomnimy o tym, że On jest miłością.
Człowiek nie jest Bogiem. Nie dysponuje
cechami, które uznajemy za boskie: odwieczność,
wszechmoc,
wszechwiedza,
nieomylność,
doskonałość, absolutna świętość. Co więc oznacza
biblijna prawda, która mówi, że człowiek to ktoś
nie tylko kochany przez Boga ale to także ktoś
podobny do Boga (por. Rdz 1, 27)? Na to pytanie
możemy odpowiedzieć wtedy, gdy wiemy, co Bóg
objawia człowiekowi na własny temat. Skoro Bóg jest
miłością, to człowiek staje się na tyle podobny do
Boga, na ile rozumie sposób, w jaki Bóg nas kocha
oraz na ile decyduje się naśladować tę Jego miłość.
Stawać się podobnym do Boga to uczyć się kochać i to
nie w jakikolwiek sposób, nie po omacku, ale według
tych zasad, jakich uczy nas Bóg, który pierwszy nas
pokochał. Jego Syn stał się ciałem właśnie po to, by
swoją miłość okazać nam w sposób widzialny,
a przez to możliwy do naśladowania.

3. ...podobny do Boga
Być podobnym do Boga to rozumieć
i naśladować Jego miłość.
Biblia ukazuje Boga, który jest Kimś Zupełnie
Innym niż człowiek. Wiemy, że Ten Ktoś Zupełnie
Inny jest Odwieczny i że żyje poza czasem (por. Wj 3,
15). Wiemy, że jest Kimś Nieskończonym
i Wszechmocnym (por. Rdz 35, 11). Wiemy, że jest
Stwórcą Nieba i Ziemi (por. Rdz 1, 1). Wiemy, też, że
jest
Pełną
Prawdą,
Najwyższym
Dobrem,
Niedoścignionym Pięknem, Niezrównaną Mądrością
i Nieomylną Sprawiedliwością (por. J, 14, 6). Wiemy
też, że te i wszystkie inne określenia, jakimi
próbujemy opisać Boga, są przez nas używane
jedynie w sensie analogicznym. Za pomocą naszych
ludzkich słów i pojęć możemy mówić na wiele
sposobów o Bogu, ale nigdy nie zrozumiemy do końca
natury Boga. Nie jesteśmy wstanie wyobrazić sobie
tego, co konkretnie oznaczają określenia, którymi
opisujemy Nieskończonego Boga. Znacznie łatwiej
możemy stwierdzić kim On nie jest, niż kim jest. Na
szczęście znamy dwie podstawowe prawdy o Bogu,
które możemy nazwać z całą pewnością i precyzyjnie:
że Bóg jest i że jest miłością. Te dwie prawdy o sobie
Bóg objawił nam osobiście wtedy, gdy do nas
przyszedł (przyjść może tylko Ten, Który Istnieje!) i

Człowiek ma trudności z własną tożsamością
właśnie
dlatego,
że
jest
stworzeniem
wyjątkowym. W wymiarze cielesnym człowiek
podobny jest do zwierząt, jednak w pozostałych
wymiarach różni się od zwierząt w sposób
oczywisty i jakościowy. Ze względu na tę swoją
dwoistość człowiek może — zarówno na poziomie
myślenia, jak i postępowania! - zredukować swoje
człowieczeństwo do poziomu zwierzęcości, bo jest
w nim także wymiar cielesny, instynktowy, popędowy.
Człowiek może dopuścić do tego, że stanie się
podobny do zwierzęcia i niepodobny do Boga,
a w konsekwencji niepodobny do samego siebie.
W świetle antropologii biblijnej człowiek na tyle
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powinienem! — nadal się rozwijać. W odniesieniu do
człowieka obowiązuje zasada, że ten stopień rozwoju,
który już osiągnąłem, może najwyżej wystarczyć na
dziś, ale nie wystarczy na jutro. Kto się nie rozwija,
ten się cofa. Jeśli jakiś nastolatek wyróżnia się wśród
rówieśników
swoim
rozwojem
umysłowym,
moralnym, duchowym czy społecznym, ale przestanie
troszczyć się o dalszy rozwój, to za rok będzie już
tylko średniakiem, a
z czasem popadnie
w kryzys. Pierwsze pytanie z codziennego rachunku
sumienia powinno brzmieć: czy dzisiaj —
w myśleniu, przeżywaniu, postępowaniu - jestem
bardziej podobny do Boga niż wczoraj?

podobny jest do samego siebie i na tyle chroni siebie
od zniekształcania własnej natury, na ile podobny jest
do Boga, gdyż podobieństwo do Boga jest
najważniejszą
miarą
człowieczeństwa. Biblia
przestrzega nas przed zagrożeniem, jakim człowiek
może stać się dla samego siebie. Zwierzę nie jest
w stanie nie przyjąć własnej tożsamości, natomiast
człowiek — właśnie dlatego, że jest naprawdę wolny
w myśleniu i postępowaniu — może zniekształcić,
a nawet odrzucić otrzymaną od Boga naturę
i tożsamość. Może uwierzyć w to, że jest tylko
zwierzęciem, albo że jest aż Bogiem. Ta druga
pokusa — czyli wiara we własną nieomylność
w kwestii dobra i zła oraz przekonanie o byciu jak Bóg
- stała się podstawą grzechu pierworodnego (por. Rdz
3, 5). Człowiek, który wierzy w to, że jest zwierzęciem
lub że jest Bogiem, zaczyna dramatycznie krzywdzić
innych ludzi i samego siebie.
Tylko wtedy, gdy odkrywamy, iż jesteśmy podobni
do Boga, czyli zdolni do tego, by przyjmować miłość
i by kochać, możemy odkryć wszystkie inne nasze
istotne cechy oraz zrozumieć ich sens. Skoro jesteśmy
podobni do Boga — nie będąc Bogiem! — to
oczywistym staje się fakt, że człowiek to ktoś, kto nie
ma granic w rozwoju. To ktoś, kto może rozwijać się
w nieskończoność i komu nie znudzi się cała
wieczność. Rozwijać się to stawać się coraz bardziej
podobnym do Boga, a coraz mniej podobnym do
samego siebie. Gdyby ktoś z nas był przekonany
o tym, że w tej czy innej sferze człowieczeństwa
osiągnął już pełny rozwój, czyli wszystko, co mógł
osiągnął, to oszukiwałby samego siebie, skazałby się
na nieuchronny regres i popadłby w poważny kryzys.
Nawet jeśli jestem na wysokim etapie rozwoju, na
przykład w sferze myślenia, moralności czy
duchowości, to nie znaczy, że jutro nie mogę - i nie

Biblia ukazuje fakt, że człowiek — stworzony na
obraz i podobieństwo Boga — jest nie tylko zdolny do
miłości i nie ma granic w rozwoju, ale że jest też
kimś bezcennym. Także to stwierdzenie należy
rozumieć dosłownie. Nie ma tu żadnej przenośni czy
poezji. Jestem kochany przez Boga nad życie i właśnie
dlatego jestem zupełnie bezcenny (por. Mt 10,
31). Nikt nie jest w stanie mnie kupić, czyli
wymienić na pieniądze albo na jakąś rzecz.
Człowiek to ktoś aż tak cenny, że cały świat
materialny istnieje i ma sens właśnie ze względu na
niego.
Bóg
stworzył
świat
materialny
z nicości i kiedyś go unicestwi, gdy już w takiej
formie nie będzie nam potrzebny. Człowieka
natomiast stworzył Bóg z miłości i dlatego nigdy już
nie przestaniemy istnieć. Kres życia doczesnego
dosięga nas tylko dlatego, że - począwszy od grzechu
pierworodnego — po części uczyniliśmy tę ziemię
doliną ciemności i padołem łez. Życie wieczne na
takiej planecie byłoby nie do zniesienia. Bóg o tym
wie i dlatego przygotował dla nas nową ziemię i nowe
niebo, tak by nasze życie wieczne niosło ze sobą
nieskończoną radość. Jednak już tu, na ziemi, jesteśmy
bezcenni, bo kochani przez Boga, i mamy prawo
posługiwać
się
wszystkim. Wszystkim
poza
człowiekiem! Człowiek jest bowiem bezcenną
świętością! Jesteśmy aż tak niewyobrażalnie cenni,
że nawet Bóg nie traktuje nas jak swoją własność,
którą dowolnie zarządza, ale traktuje nas jak swoje
najdroższe dzieci, o które troszczy się
z miłością (por. J, 15, 15).
Jesteśmy aż tak cenni, że nikt z nas nie jest i nie ma
prawa być właścicielem drugiego człowieka. Bliźnich
mogę kochać, ale nie mogę posiadać. Nawet jeśli
kocham kogoś nad życie, to moja miłość nie daje mi
prawa do tego, bym tą osobą mógł zarządzać czy bym
miał prawo ją sobie podporządkować. Żona nie jest
własnością męża, mąż nie jest własnością żony,
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a dzieci nie są własnością rodziców. Podobnie księża
nie są własnością biskupów, a osoby konsekrowane
nie są własnością wyższych przełożonych
zakonnych. Jesteśmy do tego stopnia bezcenni,
że nikt z nas nie może być nawet właścicielem
samego siebie. Nikt z nas nie ma prawa traktować
samego siebie jak swoją własność, którą mógłby
dowolnie rozporządzać. Moje życie, mój los nie są
moją własnością. To nie ja wymyśliłem siebie w tak
niezwykły sposób. To nie ja dałem sobie życie. Moje
istnienie, moją naturę i moją godność osoby
otrzymałem w darze od Stwórcy. Bez żadnej mojej
zasługi! Nie jestem w stanie wykupić samego siebie
właśnie dlatego, że jestem bezcenny. Powinienem być
dla siebie samego solidnym sejfem, wiernym
przyjacielem, który mobilizuje się do rozwoju, a nie
właścicielem, który robi z samym sobą to, co
zechce. Jestem zbyt wielki i cenny, abym mógł
twierdzić, że należę tylko do siebie, że mogę dowolnie
dysponować moim życiem, zdrowiem i godnością oraz
że nikt inny — nawet Bóg — nie ma prawa głosu w
mojej sprawie. Mogę wprawdzie samego siebie
zdewaluować i sprzedać — za pieniądze, za władzę, za
chwilę przyjemności, ale wtedy to ja sam lekceważę
moją godność i staję się złodziejem w odniesieniu do
samego siebie. Jeśli jednak ja sam siebie nie
zdewaluuję i nie sprzedam, to nikt nie jest w stanie
mnie kupić. Dosłownie nikt!
W świetle antropologii biblijnej możemy więc
powiedzieć, że człowiek to ktoś kochany, podobny do
Boga, bez granic w rozwoju i bezcenny. Dopiero w
tym kontekście jesteśmy w stanie rozumieć sens
innych istotnych cech człowieka, począwszy od jego
rozumności i wolności. Człowiek to ktoś obdarzony
zdolnością myślenia po to, by mógł sobie uświadomić
to, że jest kochany, że sam też potrafi kochać, że nie
ma granic w rozwoju i że jest bezwarunkowo bezcenny
ze względu na swą niezbywalną godność dziecka
Bożego, którego nawet Stwórca nie traktuje jak swoją
własność.
Kolejna istotna cecha człowieka to wolność.
Człowiek to ktoś naprawdę zdolny do
podejmowania autonomicznych decyzji i to pomimo
wielorakich uwarunkowań i nacisków, jakim
podlega. Bóg obdarował nas tą zdolnością po to,
byśmy mieli szansę kochać, gdyż kochać może
jedynie ktoś wolny. Miłość nie jest efektem
działania instynktów, popędów, hormonów czy
feromonów lecz jest wynikiem nieodwołalnej
decyzji, do jakiej zdolny jest człowiek.

Z naszą wolnością wiąże się bezpośrednio kolejny
dar, jaki otrzymaliśmy od Boga i który czyni nas
podobnym do Niego. Mamy mianowicie zdolność
odróżniania dobra od zła. Zdolność ta nie jest
potrzebna zwierzętom, ale jest konieczna w przypadku
człowieka właśnie ze względu na jego wolność
w podejmowaniu
decyzji. Najgroźniejszym
wypaczeniem tej zdolności jest uznanie wszystkich
sposobów postępowania za jednakowo dobre
i godne akceptacji, a przynajmniej tolerancji. Równie
groźnym wypaczeniem jest mylenie tego, co dobre
z tym, co przyjemne. Kto tak czyni, ten zestawia się
na równi ze zwierzętami, dla których najwyższym
dobrem jest rzeczywiście instynkt samozachowawczy
i dążenie do tego, co przyjemne. Jednak w przypadku
człowieka kierowanie się tym, co przyjemne — poza
okresem niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa prowadzi nie tylko do egoizmu i grzechu, ale także do
śmiertelnych uzależnień, a w każdej sytuacji czyni nas
niezdolnymi do tego, by kochać.
Zdolność do miłości, bycie bezcenną osobą,
świadomość i wolność, a także zdolność odróżniania
dobra od zła to te cechy, które czynią nas podobnymi
do Boga. Jest jednak w człowieku pewna cecha,
która czyni nas niepodobnymi do Boga, gdy jej
ulegamy. Tą cechą jest skłonność do zła, czyli
skłonność do wyrządzania krzywdy innym ludziom
oraz samemu sobie. Ta skłonność do zła jest
stymulowana z zewnątrz — przez ludzi grzesznych,
naiwnych czy cynicznych, a także od wewnątrz — na
skutek naszych własnych słabości. Człowiek cielesny,
człowiek grzechu zaciera w sobie podobieństwo do
Boga (por. Rz 7, 21).
Na szczęście człowiek to ktoś, kto z pomocą Boga
potrafi przezwyciężać samego siebie i nawracać się,
czyli powracać do życia w miłości (por. Łk 3, 13).
Żadna słabość i żaden grzech nie jest w stanie zmienić
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natury człowieka i całkowicie zagłuszyć w nas
pragnienia dobra, prawdy i piękna, pragnienia życia
w prawdzie, miłości i wolności dzieci Bożych. Po
grzechu pierworodnym życie na sposób miłości,
wolności i odpowiedzialności nie jest jednak czymś
spontanicznym lecz wymaga czujności, dyscypliny
i pracy nad sobą (por. Łk 21, 36).
Stawać się podobnym do Boga to dorastać do
świętości w twardych realiach życia na tej
ziemi. Być świętym to coś więcej niż naśladować
świętych z poprzednich epok czy świętych nam
współczesnych. Jezus proponuje nam coś więcej!
Zaprasza nas nie do naśladowania świętych, ale do
naśladowania Jego samego (por. Mt 16, 24)! Jemu
nigdy nie dorównamy w prawdzie, miłości i świętości.
Nigdy nie zdołamy pokochać samych siebie i naszych
bliźnich aż tak bardzo, jak On nas kocha. Tylko Jezus
jest nieskończenie większy od każdego z nas i tylko
On może być wzorem do naśladowania dla tych,
którzy chcąc się rozwijać bez końca: w doczesności
i w wieczności. Im bardziej ktoś z nas staje się
świętym, tym mniej jest podobny do świętych,
którzy żyli przed nim i tym bardziej jest podobny
do Jezusa — na swój jedyny, niepowtarzalny
sposób. Jak bardzo różnią się św. Piotr i św. Paweł,
św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, św. Jan od
Krzyża i św. Jan Bosco, św. Teresa z Avila i św.
Matka Teresa z Kalkuty. Świętych różni prawie
wszystko, ale łączy ich jedno: to, że z każdym dniem
stawali się — każdy na swój sposób - coraz bardziej
podobni do Jezusa.

4. ...bo potrafi kochać
Człowiek to ktoś zdolny do tego, by odpowiedzieć
miłością na miłość. „Ponieważ Bóg pierwszy nas
umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już
przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką
Bóg do nas przychodzi”. Ponieważ jednak jesteśmy
grzeszni i omylni, to każdy z nas może mylić się
także co do sposobów myślenia o miłości i co do
sposobów
komunikowania
miłości.
Może
też zabraknąć nam wytrwałości i wierności
w miłości. Zacieramy w nas podobieństwo do Boga
na tyle, na ile mylimy miłość z jej imitacjami i na ile
ulegamy egoizmowi. Właśnie dlatego pierwszym
warunkiem stawania się podobnym do Boga jest
precyzyjne rozumienie natury miłości. Tylko wtedy
mamy szansę stawać się świętymi i upodabniać się do
Chrystusa, czyli kochać w sposób, w jaki On pierwszy
nas pokochał.

Bóg
kocha
nas
na
zawsze,
nieodwołalnie! Cokolwiek byśmy zrobili i jak bardzo
daleko oddalilibyśmy się od Boga, to On nie przestanie
nas kochać. Bóg kocha nas także wtedy, gdy nie
rozumiemy Jego miłości, gdy buntujemy się wobec
Niego, gdy nie wierzymy w Jego miłość, a nawet
wtedy,
gdy
z
premedytacją
Jego
miłość
odrzucamy. Bóg nigdy nie wycofa miłości do
człowieka. Wszystko na tej Ziemi jest zawodne poza
tym jednym faktem, że ty i ja nigdy, w żadnej sytuacji,
nie przestaniemy być kochanymi przez Boga! Bóg
kocha mnie bez żadnej mojej zasługi. Kocha mnie
dlatego, że kocha, bo nie może zaprzeć się samego
siebie i nie przestanie być Tym, który kocha (por. 2
Tm 2, 13). W najbardziej dramatycznym dla narodu
wybranego momencie, kiedy Izraelici zostali
wypędzeni z własnej Ojczyzny i żyli jako niewolnicy
na obczyźnie, prorok Izajasz z mocą przypomina im tę
właśnie podstawową prawdę, że Bóg-Miłość nigdy nie
zapomina o tych, których kocha. On kocha nas
nieskończenie bardziej niż najwspanialsza nawet
matka jest w stanie pokochać własne dziecko: „Czy
może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15).
Bóg nie tylko kocha nas w sposób bezwarunkowy.
Stwórca pragnie, byśmy o tym wiedzieli i byśmy w to
nigdy, w żadnej sytuacji nie zwątpili! Właśnie dlatego
w historii zbawienia Bóg wielokrotnie zawierał
przymierze z narodem wybranym (por. Rdz 9, 9-11).
A kiedy Izraelici nie dochowywali wierności temu
przymierzu, wtedy Bóg na nowo potwierdzał swoją
nieodwołalną miłość i zawierał kolejne przymierza,
bo jest Bogiem „zachowującym przymierze i miłość
do tysiącznego pokolenia” (Rdz 7, 9). Kiedy nastała
pełnia czasów Bóg postanowił zawrzeć ostateczne
i wieczne przymierze, które Jego Syn przypieczętował
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własną krwią, gdy do nas przyszedł i gdy został przez
nas skazany na śmierć krzyżową (por. Łk 22, 20)
Przyjście Syna Bożego na Ziemię to tak niezwykłe
potwierdzenie nieodwołalnej miłości Boga do
człowieka, jakiego nikt z nas nie tylko nie mógł
oczekiwać czy przewidzieć, ale jakiego nikt z nas nie
mógł nawet wymarzyć. Teraz już wiemy na pewno,
że „Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to,
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami” (Rz 5, 8). Jak nieodwołalna musi być
Boża miłość do mnie, skoro „Chrystus mnie umiłował i
samego siebie wydał za mnie” (por. Ef 5, 2). Ten
właśnie Chrystus przybijany do krzyża przez
bezlitosnych ludzi, nawet w tak skrajnej sytuacji nie
skupia się na swojej krzywdzie i na własnym
cierpieniu, lecz troszczy się o los swych
oprawców. Najbardziej Skrzywdzony w historii
ludzkości wczuwa się w sytuację swoich
krzywdzicieli i staje się ich obrońcą! Wstawia się za
nimi z wysokości krzyża i z głębokości
niewyobrażalnego bólu: „Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). W żadnej sytuacji Bóg
nie przestanie nas kochać, bo przecież Ten, który jest
miłością, nie może zaprzeć się samego siebie. Bóg,
który jest miłością, nigdy nie zmieni własnej natury.
Nieodwołalność i wierność na wieki to
podstawowa cecha miłości Boga do człowieka.
Gdybyśmy jednak tylko tyle wiedzieli o Bożej
miłości, to wiedzielibyśmy stanowczo zbyt mało, by
tę miłość rozumieć i by w mądry sposób dzielić się
nią z innymi ludźmi. Właśnie dlatego Biblia ukazuje
nam jeszcze inne, ważne oblicza Bożej miłości.
Otóż Bóg kocha nas w taki sposób, by nas nie
rozpieszczać, lecz uczyć kochać. Bóg, który jest nie
tylko miłością ale też mądrością, kocha nas w sposób
mądry, czyli dostosowany do naszego postępowania
oraz do niepowtarzalnej sytuacji. (…)
Przypowieść o mądrze kochającym ojcu
i marnotrawnym synu to precyzyjna wykładnia
zasad mądrej miłości w odniesieniu do kogoś, kto
odchodzi i błądzi. W swojej przypowieści Jezus

wyjaśnił nam te zasady, a w swoim postępowaniu
sam się do nich stosował. Właśnie dlatego każdemu
ze spotykanych ludzi okazywał miłość na inny,
niepowtarzalny
sposób:
ludzi
szlachetnych
wspierał (por. Mt 9, 35-37), błądzących twardo
upominał (por. Mt 18, 6-9), przed krzywdzicielami
stanowczo się bronił i uczył bronić (por. Mt 12, 2230), faryzeuszy i ludzi przewrotnych publicznie
demaskował (por. Mt 23, 1-36), a losy Kościoła
i nasze losy zawierzał tym, którzy kochali bardziej
niż inni (por. J 21, 15-17).
Jezus upewnia nas o tym, że istotą miłości jest
nieodwołalna decyzja troski o kochaną osobę i o jej
rozwój. Nie jest to jedynie decyzja „woli”, lecz
decyzja całego człowieka, a zatem decyzja, w którą
angażujemy cielesność, płciowość, myślenie, emocje,
wrażliwość moralną, duchowość, religijność, wartości
i aspiracje, całe bogactwo naszego człowieczeństwa.
Miłość jako decyzja troski o czyjś rozwój wyraża się
na co dzień poprzez obecność, pracowitość i czułość.
Najtrudniejszy w miłości jest trafny dobór słów
i czynów, poprzez które okazujemy miłość drugiej
osobie. Obowiązuje tu zasada: to, czy kocham ciebie,
zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób okazuję tobie
miłość, zależy od twojego zachowania. Kto dojrzale
kocha, ten nie rozpieszcza kochanej osoby ani nie
szantażuje jej wycofaniem miłości.
Miłość nie jest postawą spontaniczną. Wymaga
rozwagi i stanowczości. Ten, kto nie myśli, nie jest
w stanie kochać. Nie trzeba myśleć po to, by
krzywdzić samego siebie czy innych. Trzeba natomiast
być mądrym i rozważnym po to, by kochać. Zwłaszcza
wtedy, gdy przychodzi nam kochać kogoś, kto nie
kocha lecz krzywdzi. Nikt z nas nie jest miłością. W
każdym z nas jest coś z naiwności, słabości, egoizmu
i grzeszności. Miłość zaczyna się od myślenia.
Właśnie dlatego Jezus każdego dnia od nowa uczył
swoich
uczniów
myśleć
i
rozumieć
rzeczywistość (por. Mt 21, 28).
Ks. Marek Dziewiecki
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FA/md_czlowiek_zmilosci.html

Warto zajrzeć:
SMS z Nieba – Słowo Boże na twoją komórkę: http://www.smsznieba.pl/
Nowenna pompejańska: http://pompejanska.rosemaria.pl/
Prawie wszystko o różańcu: http://www.rozaniec.dominikanie.pl/index.html
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Warsztaty poprowadzi Mirosława Jakubowska - psycholog; na co
dzień pracuje w szkole z młodzieżą. Interesuje ją człowiek, spotkanie
z nim i ze światem jego przeżyć. Uczestniczyła w różnych warsztatach
psychologicznych związanych z wyrażaniem siebie poprzez ciało.
Prowadziła warsztaty tańca religijnego dla młodzieży (m.in. podczas
PSM 2014, 2015 w Ołtarzewie) oraz sióstr zakonnych.
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