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Od redakcji
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rodzy czytelnicy, oddajemy w wasze ręce pierwszy numer dwumiesięcznika Cywilizacja Miłości. Jego misją jest krzewienie i obrona wartości chrześcijańskich,
najlepiej chroniących człowieka i jego sprawy. Chcemy głosić Dobrą Nowinę,
kreować rozwój życia wspólnotowego wśród ludzi wierzących.
rzez zachętę do modlitwy i spotkań modlitewnych - chcemy dbać o dobry
kontakt z Bogiem i prawdziwie dobre relacje z innymi ludźmi. Do pomocy
zapraszać będziemy księży rekolekcjonistów, żeby umacniać się w wierze, dobrej
wzajemności i mądrze wykorzystywać doświadczenie spotkania.
ażne będą dla nas tematy bieżące: rozwój personalny, rodzinny, tworzenie
warunków do wzajemnych kontaktów, integracja życia parafialnego. Zachęcać
będziemy do brania spraw w swoje ręce, przez to ubogacania życia parafii przez
działania integracyjne na rzecz wspólnoty wierzących, w tym np. zakładanie fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup parafialnych, oraz wiernych
Kościołwi tematycznych towarzystw wzajemnych.
ędziemy bronić księży i świątyń.
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ędziemy zachęcać do zakładania grup prześwietlających kandydatów na polityków – aby tym wpływać na poprawę atmosfery społecznej.
asze życie może być lżejsze, pozbawione wielu problemów, bardziej szczęśliwe
- kiedy będziemy razem - blisko Boga.
ędzie kącik satyryczny. Dobry humor to podstawa. Dobra wesołość łączy.
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hcemy aby Dwumiesięcznik Cywilizacja Miłości był czasopismem pomocWspółpracownicy:
nym w kreowaniu chrześcisńskiej rzeczywistości na miarę XXI wieku - w tym
Ks.
dr
Marek Dziewiecki, Ks.
czasie, jak nigdy, jest to potrzebne.
Jerzy Sobota, Jerzy Skoczylas,
Harry Duda, Barbara Kamińska,
rosimy o modlitwę i włączanie się do współtworzenia Dwumiesięcznika. Piszcie Gosia
Sworobowicz, Franciszek,
do nas w ważnych sprawach, przedstawiajcie problemy i pomysły rozwoju.
Emiljan, Krakus.
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amiętajmy o naszych parafiach, przekazujmy tacę na
konto. Kościół utrzymuje się z naszych ofiar. Obecnie w czasie pandemii, kiedy jesteśmy zmuszeni pozostać
w domach, nie rzucamy na tacę. Można wspomóc inaczej, dokonując przelewu na konto naszej parafii. Nr konta
bankowego łatwo można znaleźć na stronie parafii, lub
uzyskać go dzwoniąc do Kancelarii Parafialnej.
ościół utrzymuje się dzięki naszemu wsparciu. Ważne,
żeby tak pozostało - to czyni go niezależnym i wolnym.
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Numer konta Bankowego:
86 1020 3668 0000 5602 0558 4455
Z dopiskiem
Dwumiesięcznik Cywilizacja Miłości

“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali”. (J, 13, 31-35)

Matka Boska Opolska

NA ROK 2021
ŻYCZYMY

PAŃSTWU WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, WIĘCEJ PANA BOGA MIĘDZY
NAMI, ABY MINĘŁA PANDEMIA.
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O MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
W E WSP Ó Ł C Z E SN YM Ś W I E C I E

iłość wyraża się we wzajemM
ności, uprzejmości i trosce,
życzliwym spojrzeniu, cierpliwo-

ści, bezinteresowności, powściągliwości i dążeniach prowadzących do dobra. W ludzkiej uczciwości, ciepłu serca, życzliwości,
uśmiechniętej twarzy, dobrym słowie, i tym wszystkim co czyni człowieka nadzwyczajnym. W kwiecistym brzmieniu wyrazu miłość,
koncentruje się zestaw dobrych
zachowań moralnych. Miłość społeczna wyraża się we wzajemnych
moralnych relacjach społeczeństwa, co wprowadza ład i harmonię w codzienne bytowanie.
miłości się znakomicie myśli. Każdy lekko o niej mówi
lub pisze. Człowiek rozumiejąc ten
wspaniałą właściwość, staje w zachwycie, rozumie ponad wszystko, kim jest wówczas, kiedy doświadcza miłości. Staje się człowiekiem lepszym, bardziej twórczym, a
czyny jego świadczą o tym,
że robi coś, na co nie ważyłby
się w warunkach braku miłości. Człowiek nie może żyć
bez miłości, brak miłości odpycha ludzi od siebie; kiedy
jej dużo i nadmiar - zawsze
działa jak magnes, przyciąga. Ludzi koncentruje dobra
atmosfera, taka, w której jest
miłość, akceptacja, szacunek, wzajemne zrozumienie, i wolność w
twórczym działaniu.
rzy podstawowe działalności
ludzkie: nauka, praca, zabawa w atmosferze miłości i wzajemności - stanowią wartość dla
rozwoju człowieczeństwa, wyzwalającą siły większe i efektywniejsze, w przeciwieństwie do warunków braku miłości - utrudniających i spowalniających egzystencję oraz rozwój.
iłości doświadcza się najbardziej we wspólnotach.
Rodzina jest początkiem, gdzie
człowiek uczy się miłości od miłujących rodziców, następnie
wspólnie wzrastając tworzą jedyne w swoim rodzaju środowisko. Kuzyni utrzymując wzajemne kontakty wymieniają miłość tworząc bazę wzajemności
i wsparcia. Wspólnota lokalna
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traktowana z szacunkiem rewanżuje
się zwykle tym samym. Sąsiedzi pomagający sobie wzajemnie wyraźnie
odczuwają lepszą jakość codzienności. Przyjaciele i znajomi wzajemnie
wymieniają miłość. Jest to dla nich
tym bardziej ważne, że to szczególny rodzaj nieformalnego wsparcia.
Parafia gromadząca ludzi w jedności wyznawanej religii jest wspólnotą
wzmacniającą codzienną egzystencję,
wraz z dobrym działaniem Boga. Stowarzyszenia gromadzące ludzi, których łączy wspólny cel, dążąc do niego, ulepszają i powielają dobro społeczne. Partia polityczna to też przynależność do wspólnoty. Jest jednak
nacechowana nieprzewidywalnymi
zmianami, często trudnymi do przyjęcia dla uczciwie żyjących ludzi. Ta

kontekście przynależności do określonego środowiska, np. rodzinnego inna, a uniwersyteckiego inna,
inna we wspólnocie religijnej, inna
w gronie dobrych przyjaciół. Wzajemna uprzejmość i szacunek, troska, życzliwe spojrzenie, cierpliwość w codziennych relacjach, bezinteresowność, powściągliwość, i
wszystkie dążenia prowadzące do
dobra drugiego człowieka, wprowadzają równowagę do życia społecznego, ład, jedność, porządek. Tych
walorów wszyscy potrzebujemy.
biory społeczności ludzkich
działające w życiu we wzajemnych życzliwych relacjach, gdzie
szanuje i rozwija się miłość, podtrzymują pozytywny rozwój życia
społecznego. Tworzą jednocześnie
ramy stanowiące kształt cywilizacyjny dla przyszłych
pokoleń. Tak rozwija się
nasza Cywilizacja Chrześcijańska.
edług Jana Pawła II,
powiększający się kryzys cywilizacji zachodniej,
która ulega zaprogramowanemu zeświecczeniu, można powstrzymać jedynie
poprzez cywilizację miłości bazującą na takich uniwersalnych wartościach jak:
pokój, wolność, sprawiedliwość, solidarność, a ponad
wszystko miłość. Jan Pawel II mówił: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli Jej nie dotknie i nie uczyni
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.
Dlatego fundamentalnym elementem przemiany człowieka i świata jest miłość kształtująca społeczność małżeńską, rodzinną, wychowawczą, zawodową, zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecznej, działalności politycznej i ekonomicznej. Dlatego czeka
nas droga, aby obronić wartość miłości. Nasze zaangażowanie i wspólna aktywność będą polegały na byciu razem i przeżywaniu wzajemnie
dobrej atmosfery. Jak powiedział poeta Ernest Bryll: „Bądźmy razem, bo
chcą nas rozdzielić”.
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wspólnota nastawiona jest na grę interesów nie zawsze zgodnych z dążeniami ludzi. Szkoła wyposaża w zestaw
wiedzy o życiu i wraz z rodziną powinna kształtować człowieka i wprowadzać w życie społeczne. Uniwersytet
– wyższy poziom nauczania - ubogaca dążenie człowieka do zmiany życia
na lepsze. Różnorodne grupy etniczne,
kultywując swoje tradycje przysparzają bogactwa kultury, przypominają o
swojej tożsamości. Mniejszości narodowe w obcych sobie krajach są znakiem szacunku do innych nacji.
reszcie Naród, który łączy w sobie wszystkie w/w środowiska.
Poczynając od rodziny a skończywszy na Narodzie – odbywa się formacja do miłości, akceptacji, do wolności we własnej twórczości. A wszystkie środowiska w aspekcie przemian
kulturowych mają wpływ na obecny poziom równowagi życia. Miłość powinna wyrażać się zawsze w
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Wacław Maślanka

Cwilizacja
Miłości
Miłość to życie i radość

Tam najważniejszy jesteś Ty - współczesny człowieku

B

óg jest miłością. On nas, ludzi, stworzył na swoje podobieństwo. Jesteśmy dziećmi Miłości. Każdy z nas jest
powołany do tego, żeby kochać i być kochanym. To dlatego szczęśliwe dzieci najchętniej stawiają rodzicom pytanie właśnie o miłość: mamo/tato, czy kochasz mnie? Życie bez miłości staje się dla człowieka agonią, nieznośnym
i niezrozumiałym ciężarem, umieraniem na raty. Tym, czy jest tlen dla naszego ciała, tym jest miłość dla naszego ducha.
yjemy w cywilizacji, która usiłuje zastąpić miłość jej podróbkami i wmówić nam, że miłość to pożądanie,
współżycie seksualne, uczucie, zakochanie, tolerancja, akceptacja, „wolne” związki, albo naiwność. Kto ulega
takiej manipulacji, ten wchodzi na drogę rozczarowania i przekleństwa, gdyż mylić miłość z czymś, co miłością
nie jest, to błąd aż tak dramatycznie poważny, jak mylenie dobra ze złem, życia ze śmiercią, czy radości i z rozpaczą.
ieszę się, że zacznie ukazywać się nowy dwumiesięcznik, poświęcony cywilizacji miłości. Czasopismo o
tej tematyce jest wyjątkowo potrzebne w czasach, w których nie tylko coraz mniej ludzi potrafi kochać i
przyjmować miłość, ale też coraz mniej ludzi wie, co to znaczy kochać tak, jak Jezus pierwszy nas pokochał.

Ż

C

ks. Marek Dziewiecki

Ks. dr Marek Dziewiecki. Doktor psychologii, Autor ponad siedemdziesięciu książek pisanych z miłością, z
dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień.
Autorytet niezwykle wyrazisty, posiadający ogromną wiedzę kapłan.
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NIE MA SYTUACJI BEZ
WYJŚCIA
KS. MAREK DZIEWIECKI
Książka opisuje prawdziwe historie osób i ścieżki wychodzenia z największych kryzysów,
dając SKUTECZNĄ perspektywę
radzenia sobie z sytuacjami beznadziejnymi.

EMOCJE
KS. MAREK DZIEWIECKI
Książka zabierze Cię w tournee
dookoła emocji i pomoże Ci
radzić sobie zarówno ze swoimi
emocjami oraz najbliższych Ci
osób.

KOMUNIKACJA. KOCHAJ
I MÓW CO CHCESZ.

WYBACZ POJEDNAJ SIĘ I
KOCHAJ

KS. MAREK DZIEWIECKI
O tym jak komunikować, żeby inni
ludzie mieli szansę nas rozumieć oraz
w jaki sposób wsłuchiwać się w to,
co całym sobą mówi do nas drugi
człowiek, by czuł się przez nas rozumiany i chroniony naszą miłością.

KS.MAREK DZIEWIECKI
Książka przeznaczona jest dla
tych, którzy chcą pomóc sobie
i innym uleczyć zranione więzi i
odzyskać siłę potrzebną do życia
w miłości.

Książki można zamówić tel.: 693043912 lub przez stronę www.ksiazkikatolickie.pl

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła
powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r.
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Z ENCYKLIKI FRATELLI TUTTI
PAPIEŻA FRANCISZKA
apież Franciszek przypomina nam o lekceważeniu wartości moralnych i tego konsekwencji. Mówi:
P
„Zbyt długo pozostawaliśmy w stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności,
uczciwości. Nadeszła chwila, by uznać, że ta radosna powierzchowność na niewiele się nam zdała. To

zniszczenie wszelkich podstaw życia społecznego prowadzi do wzajemnej konfrontacji w imię obrony
swoich interesów”.
owróćmy do promowania dobra, dla nas samych i dla całej ludzkości, tak, abyśmy mogli wspólnie kroczyć w kierunku prawdziwego i integralnego rozwoju. Każde społeczeństwo potrzebuje zapewnienia przekazu wartości, ponieważ jeśli tak się nie dzieje, przekazywany jest egoizm,
przemoc, korupcja w jej różnych formach, obojętność, a ostatecznie życie zamknięte na wszelką
transcendencję i ograniczone korzyściami indywidualnymi.
(Jan Paweł II mówił o przyszlości, naszej cywilizacji - o której pisze Papież Franciszek - że “albo zapanuje uczciwość i cywilizacja miłości, albo cywilizacji wogóle nie będzie”).

P

Bilbord:

Tęcza, kobieta z podniesioną ręką, błyskawica
i wypisane wartości “strajku kobiet”
“Wolność” - która nie szanuje wolności innych.
“Równość” - dla wybranych. “Szacunek” - brak
szacunku do najwyższych wartości.“Tolerancja”
- na antycywilizację; “Demokracja” - relatywne
rozumienie pojęcia. “Prawo” - dla wybranych.
“Pokój” - dążenie do jego burzenia. “Wolne Media”- dla wybranych. “Konstytucja” - dla wybranych. “Miłość” - niszczenie największej wartości
człowieka.
atrząc na zjawisko “strajku kobiet”, każdy człowiek,
dla którego jest ważne dobro wspólnoty narodowej, sprawiedliwość i życie w pokoju, równowadze
i rozwoju - odrzuci marginalną propozycję manifestantów. Jest to promocja antywartości.
ziś taki czas, że trzeba umieć rozróżniać znaczenia. Trzeba nam wiedzieć kto i co mówi, co proponuje. Obok prawidłowego kierunku istnieje ten
destrukcyjny, nieco nas męczący. Ale nie jest on w
stanie zmienić naszego obyczaju ksztaltowanego
od dziecka - to wbrew logice życia.
ależy się spodziewać, że im bardziej liberalny
wiatr powieje z zachodu, tym więcej będzie w
naszym życiu manifestującego relatywizmu moralnego. Tym bardziej tragicznego bo organizowanego
za pieniądze liberalnych sponsorów tak jak “strajki
kobiet”.
amiętamy, kiedy ci sami ludzie nieśli wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą
oraz inne straszne przedstawienia. Pamiętamy
wulgaryzmy na ulicach - przeciwko świętościom. A
teraz bilbordy.
iemy i pamiętamy - dlatego wartości Pana
Boga, tych wlaściwego kształtu, nie oddamy.
Joseph
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RADOŚĆ I SMUTEK
Z

PRZED BOŻYM NARODZENIEM 2020

biegiem lat zniechęcony stale
się obniżającym poziomem kolejnych opolskich festiwali piosenki polskiej (osobny temat), ze szczególnym zaciekawieniem zasiadłem
do oglądania ostatniego, dziecięcego tym razem, piosenkarskiego festiwalu Eurowizji. Moje radosne zaskoczenie było ogromne. Pomijam zaiste
fantastyczną (i „zdalną”) organizację
imprezy przez państwową TVP oraz
niekiedy zapierającą dech w piersiach
scenografię do śpiewaczych występów dzieci z poszczególnych krajów
(ale każda z tych scenografii była na
swój sposób znakomita). Zmierzam
do muzycznego poziomu tych występów. Właśnie ten poziom radośnie mnie zaskoczył. Te dzieci - niezmiernie utalentowane - śpiewały po
prostu wspaniale. I gdyby zastosować język sportowy, trzeba by powiedzieć, że pokonały one „o wiele długości” swoje dorosłe koleżanki i kolegów po fachu, występujące we wspomnianych na wstępie festiwalach
opolskich z ostatnich lat. Drobne - tu
i ówdzie - mankamenty np. dykcyjne
i emisyjne były o wiele mniejsze niż
u przywoływanych dorosłych, a zarazem zrozumiałe i w pełni wybaczalne
(lecz niewybaczalne u, często rzekomych, profesjonalistów).
ie zamierzam bynajmniej wchodzić w rolę jurora; zresztą werdykt jury, choć z żalem, uważam za
słuszny - po zważeniu wielu kryteriów oceny; ktoś w końcu musiał
zwyciężyć, taka jest natura każdego konkursu. A z żalem dlatego, że w
pewnym sensie każdy z tych dziecięcych wykonawców zasługiwał na nagrodę - gdyby zastosować nie ocenę
łączną, ale kryteria rozłączne, osobne
dla danego wykonawcy.
ednak w tle tego wydarzenia istnieje sprawa znacznie poważniejsza,
która skłania mnie do napisania tych
paru słów. Otóż naszła mnie prosta i
jakże smutna zarazem refleksja, gdy
tak się zachwycałem tymi śpiewającymi dziećmi. Refleksja, rzec można, „dwupoziomowa”. Pierwsza to
ta, że tych dzieci - tych konkretnych,
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nie jakichś „w ogóle”, jakichkolwiek
- mogłoby nie być… Tych pięknych,
zdolnych i szczęśliwych istot. A jakże,
szczęśliwych - w co nie wątpię - ponieważ tak śpiewać istoty nieszczęśliwe nie mogłyby.
na to nakłada mi się barbarzyński wrzask hasła: „Aborcja na
żądanie!”, wybrzmiewający na ulicach naszych miast z ust niektórych
innych istot — osób przerażających
wszakże treścią i formą swych morderczych żądań, istot, którym jeśli nie
Pan Bóg wyznaczył (w ich mniemaniu, gdy są niewierzące), to w każdym
razie natura wyznaczyła fundamentalne posłannictwo, misję — noszenia, wydawania na świat i ochraniania życia. Życia, którego, tak czy inaczej, nie są wyłącznymi „właścicielkami” (czytaj: paniami życia i śmierci),
choć w nich się ono poczęło (ale nie
z nich wyłącznie). To, co jest kategorią cudu (bo życie jest cudem przyrody także dla mądrych i wrażliwych
niewierzących), oto sprowadza się do
czyjejś „woli żądania”, ot tak, wedle
widzimisię, nawet bez uzasadnień.
Życie, które jakże czczą „pod niebiosa” świąteczne kolędy, a dziś te kolędy plugawione są ustami niektórych
barbarzyńsko „wyzwolonych” kobiet.
Dzieje się to w dobie szalejącej pandemii, kiedy śmierć stała się
spotęgowaną codziennością; kiedy śmierć puka do naszych okien i
drzwi, a jej „kosa” nie jest już tylko
metaforą. Propagowanie śmierci w
dobie śmierci nadmiarowej, losowej
i skrajnie brutalnej w przebiegu, wymykającej się naturalnemu porządkowi rzeczy…
wystarczyłoby poddać refleksji — oczywiście przy jakiejś dozie dobrej woli adresatów — pytanie: Czy jakikolwiek
człowiek może być WŁASNOŚCIĄ drugiego człowieka? Nieważne: dziecko, dorosły (małżonka, małżonek), nienarodzony
jeszcze? Pojęcie „własności” zakłada
rzeczowy i ściśleurzeczowiony stosunek człowieka do człowieka podobnie jak do przedmiotów martwych.

A
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Czy taki stosunek różni się czymś od
stosunku pana do niewolnika? Piszący te słowa uważa, że się intencjonalnie nie różni niczym, chociaż na ogół
nie przybiera form zewnętrznych zabronionych prawem i cywilizowanym
obyczajem… A tylko własność przedmiotu daje człowiekowi nieograniczoną nad nim władzę. Nad innym
człowiekiem - nie.
ych dzieci mogłoby nie być. Tak,
byłyby inne, śpiewałyby inne —
ktoś powie. Owszem, ale to by nie
były TE DZIECI. Czy i to nieważne?
A każdy i każda z nas nie uważa się (i
słusznie!) za kogoś jedynego i niepowtarzalnego? I czy nie to właśnie jest,
między innymi, miarą naszej człowieczej wartości? A skoro tak - nie odmawiajmy tej wartości innym.
stnieje jeszcze coś, czego nie wiemy, a frapuje, może nawet przeraża: pytanie doniosłe i ciężkie, na które odpowiedzi nie poznamy nigdy.
Co by było, gdyby „na żądanie” nie
przyszli na świat np. Izaak Newton,
Maria Skłodowska-Curie, Ludwik
Pasteur, św. Jan Paweł II i każdy z
wielkiej palety prawdziwych dobroczyńców ludzkości - tak w wymiarze naukowo-technicznym (cywilizacyjnym), jak duchowym? Czy
zamiast nich z pewnością narodziliby się tacy inni, że każdy z tych innych wykonałby tę samą misję rozumu i ducha, co ci, którzy by się „nie
narodzili na żądanie”? Zbyt potoczne i bezmyślne, a zarazem przyswojone i uważane za prawdę, stało się
powiedzenie, że „nie ma ludzi niezastąpionych”. Otóż są - tak liczni jak
liczna jest ludzkość. Każdy jest bowiem niezastąpiony — tak w dobrym, jak w złym…
ieruję te pytania do WSZYSTKICH, dlatego pomijam inne
pytanie - o naturze ściśle religijnej
(jeszcze bardziej porażające), które
lepiej, by nawet nie było postawione.
óż, barbarzyńca o złej woli wyśmieje i oklnie, obrzuci wulgaryzmami te pytania - podobnie jak autora tych słów. Niestety, tylko na tyle
go stać. A szkoda.
Harry Duda
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Książki do nabycia w naszej księgarni: www.ksiazkikatolickie.pl
- lub nr tel. do zamówień: +48 693 043 912
ROZTRZASKANE LUSTRO - Upadek cwilizacji zachodniej
Autor Wojciech Roszkowski Czy to już koniec naszej cywilizacji?
Książka jest jednym z najważniejszych dzieł współczesnej humanistyki, nie tylko
polskiej. Wybitny uczony i pisarz, prof. Wojciech Roszkowski, przedstawia dramatyczny
Bilans. Upadek zachodniej kultury, do której przecież my, Polacy, należymy. Dziś
nasze wielowiekowe dziedzictwo zostało przez elity europejskie oraz amerykańskie
w całości odrzucone, co uznaje się za wyraz… postępu.
Konsekwencją takiej postawy jest zrównanie zbrodni i osiągnięć, wierności i zdrady,
bohaterstwa i tchórzostwa, mądrości i głupoty, kłamstwa i prawdy. Obrazowo rzecz
ujmując, zwolennicy teorii o istnieniu wielu prawd chcą się przejrzeć w roztrzaskanym lustrze.
Autor „Roztrzaskanego Lustra” analizuje setki przejawów dekadencji; czyni to w
sposób barwny i wielostronny. Jego opisy i refleksje są logiczne oraz przekonujące.
Język książki jest jej niepodważalną zaletą: lapidarny, dowcipny, i mimo poruszania
trudnych spraw – prosty, precyzyjny i zrozumiały. Zamówienia tel: +48 693 043 912

LUSTRO BUNT BARBARZYŃCÓW
Autor Wojciech Roszkowski

Czy cywilizacja zachodnia, do której wszak należymy, już upadła? A jeśli tak, to czy
będzie w stanie się podnieść i pod jakimi warunkami? Prof. Wojciech Roszkowski
rozważał je już w imponującym dziele „Roztrzaskane lustro”, które stało się bestsellerem
ubiegłego roku. „Bunt barbarzyńców” jest kontynuacją tamtej książki, choć posiada
inną konstrukcję.
Dalszy ciąg rozmyślań nad schyłkiem naszej cywilizacji został ujęty w formie 105
pytań i odpowiedzi. Odpowiedzi zwięzłych, logicznych, nawet ironicznych. Ironia ta
zresztą to łagodna krytyka głupoty tego świata, i to niestety głupoty powszechnie
akceptowanej za sprawą przede wszystkim mediów tzw. głównego nurtu. Za promowaniem głupoty, też dewiacji, kryje się współcześnie jakże często wielki biznes.
Ludzie coraz częściej czują, że dzieje się coś niedobrego, i stawiają sobie pytanie:
dokąd zmierzamy?! Zauważają znaki rozpadu, ale nie zawsze dostrzegają przyczyny
zła. Są też jednak i tacy, a jest ich niestety większość, którzy niczym lemingi staczają
się w wytyczaną przez mainstream przepaść bezmyślności. Czyż jednak chaos, bezprawie i pogarda wobec Dekalogu mogą służyć jako napęd rozwoju? Mamy do
czynienia, jak niegdyś cywilizacja starożytnego Rzymu, z buntem barbarzyńców, ale też z narodzinami
neopogaństwa, obalaniem autorytetów i wartości, które utrzymują wspólnotę w ładzie.
Ostatnie zdanie to najlepsze podsumowanie tej książki, którą czyta się jednym tchem. Prof. Wojciech Roszkowski po
raz wtóry wyciąga – być może nawet już ze zgliszczy – bolesne odłamki „roztrzaskanego lustra”. Jego zdaniem czas
jeszcze, byśmy zawrócili z drogi destrukcji. Autor nie mówi, ile jeszcze tego czasu mamy, nikt z nas tego dokładnie
nie wie. Jedno jest raczej pewne – że niewiele.
Zamówienia tel: +48 693 043 912

ZBRODNIA I GRABIEŻ - Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie
Autorzy: Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska
Książka jest dramatyczną panoramą trudnych relacji polsko-niemieckich po 1939 r.
Opowiada o ludobójstwie dokonanym przez III Rzeszę, kiedy Niemcy podczas II wojny
światowej dokonali nieprawdopodobnych zbrodni wobec Polaków: wymordowali ponad
5 milionów 200 tysięcy naszych obywateli, wywozili masowo naszych rodziców i dziadków na roboty przymusowe w głąb Rzeszy (gdzie byli zazwyczaj traktowani gorzej niż
zwierzęta), terroryzowali i poniżali Polaków, więzili ich i torturowali w obozach koncentracyjnych i gestapowskich oraz policyjnych kazamatach, zniszczyli setki polskich miast
i tysiące wsi, zrabowali nasze skarby narodowe, dzieła sztuki, aktywa bankowe, zakłady
przemysłowe, wywieźli do Rzeszy w celu zniemczenia 200 tysięcy polskich dzieci, celowo
spalili wiele polskich zabytków, skarbów kultury, największe archiwa i biblioteki.
Te zbrodnie nigdy nie zostały odpowiednio rozliczone. O owym braku kary i sprawiedliwości
również opowiada ta książka, a ponadto opisane są dzisiejsze relacje polsko-niemieckie
pozostawiające wiele do życzenia. Zamówienia tel: +48 693 043 912
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ultura jako całość tworzy warunki rozwoju dla człowieka i różnorodnych społeczności
ludzkich, które podporządkowują sobie rzeczywistość i ją kształtują, wpływając tym samym na
rozwój wszystkich ludzi. W dobie rozwoju cywilizacyjnego, kiedy obraz współczesnego człowieka uległ pewnemu „zakłóceniu”
i jest przyczyną problemów natury humanistycznej, woła o edukację o wielkim zasięgu. To zaś wymaga od nas sformułowania ponad konsumpcyjnego celu życia człowieka; celu, który uznaje
wyższość człowieka nad rzeczą,
pierwszeństwo etyki nad techniką, pierwszeństwo „być” nad
„mieć”. Idzie o to, aby obraz moralny człowieka (jego „modelowy” wizerunek humanistyczny)
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owy wiek XXI ma więc zadanie polegające na szczególnym podejściu do ochrony wartości, wyrażonych w takiej psychicznej i duchowej konstrukcji człowieka, aby jego obraz był prawdziwy, aby dostarczał drugiemu równowagi we wzajemnych kontaktach i wzmagał zaufanie wzajemne. Tego wyzwolenia oczekują ludzie żyjący współcześnie w doświadczaniu nadziei, ale niestety także w doświadczaniu beznadziei. Pragną oni wzajemnego oparcia, które wpisane jest we
wspólnotową naturę człowieka, a
tak bardzo niweczone jest przez
współczesną ekonomię i jej praktyczny wymiar „dzikiego liberalizmu” rynkowego.
Wacław Maślanka

Z ENCYKLIKI REDEMPTOR HOMINIS - Jana Pawła II

achowując w żywej pamięci
obraz, jaki w sposób tak bardzo wnikliwy i kompetentny nakreślił Sobór Watykański II, postaramy się obraz ten raz jeszcze
dostosować do „znaków czasu”, a
także do wymogów sytuacji, która
stale się zmienia i narasta w określonych kierunkach.
złowiek dzisiejszy zdaje się
być stale zagrożony przez to,
co jest jego własnym wytworem,
co jest wynikiem pracy jego rąk,
a zarazem — i bardziej jeszcze
— pracy jego umysłu, dążeń jego
woli. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło, i w
sposób najczęściej nie przewidywany, nie tylko i nie tyle podlegają
„alienacji” w tym sensie, że zostają
odebrane temu, kto je wytworzył,
ile — przynajmniej częściowo, w
jakimś pochodnym i pośrednim
zakresie skutków — skierowują się
przeciw człowiekowi. Zostają przeciw niemu skierowane lub mogą
zostać skierowane przeciw niemu.

C

nie był pozorny, nie wprowadzał w błąd, że pod skórą dobrego człowieczego zachowania znajduje się bestia. Chodzi o to żeby
ten obraz dawał gwarancję, że doświadczamy wzajemnie człowieczeństwa w wymiarze prawdy.
ziś nieufność, obawa, lęk, a
nawet strach w kontakcie z
drugim człowiekiem uwarunkowany jest niepewnością co do wartości, jakie partner uznaje — z powodu relatywistycznego zróżnicowania postaw, z czego rodzi się
niepewność. Zakłóca to ten podstawowy warunek spotkania człowieka z człowiekiem, jakim jest
minimum wzajemnego zaufania.
Dziś ufamy sobie wzajemnie - jak
to delkarujemy - ale się sprawdzamy, co wynaturza nam kontakty i przez co stajemy się ubożsi.

Na tym zdaje się polegać główny rozdział dramatu współczesnej
ludzkiej egzystencji w jej najszerszym i najpowszechniejszym wymiarze. Człowiek coraz bardziej
bytuje w lęku. Żyje w lęku, że jego
wytwory — rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, ale niektóre, i
to właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości
— mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Mogą stać się środkami i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam
z dziejów kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Musi przeto
zrodzić się pytanie, na jakiej drodze owa dana człowiekowi od początku władza, mocą której miał
czynić ziemię sobie poddaną (por.
Rdz 1, 28), obraca się przeciwko
człowiekowi, wywołując zrozumiały stan niepokoju, świadomego czy też podświadomego lęku,
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poczucie zagrożenia, które na różne sposoby udziela się współczesnej rodzinie ludzkiej i w różnych
postaciach się ujawnia.
w stan zagrożenia człowieka ze strony wytworów samego człowieka ma różne kierunki i różne stopnie nasilenia.
Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja ziemi, planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowany wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, niosą z sobą często zagrożenie naturalnego środowiska
człowieka, alienując go w stosunku do przyrody, i odrywają
od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą
celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca chciał,
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aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny „pan” i „stróż”, a nie jako bezwzględny „eksploatator”.
ozwój techniki oraz naznaczony jej panowaniem rozwój cywilizacji współczesnej domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Tymczasem ten drugi zdaje się, niestety, wciąż pozostawać w tyle. I
stąd też ów, skądinąd zdumiewający postęp, w którym trudno nie
dostrzegać również tych rzeczywistych znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych
zalążkach objawiły się na kartach
Księgi Rodzaju już w opisie jego
stworzenia (por. Rdz 1-2), musi
rodzić wielorakie niepokoje. Niepokój zaś dotyczy zasadniczej i
podstawowej sprawy: czy ów postęp, którego autorem i sprawcą
jest człowiek, czyni życie ludzkie
na ziemi pod każdym względem
„bardziej ludzkim”, bardziej „godnym człowieka”? Nie można żywić wątpliwości, że pod wieloma
względami czyni je takim. Pytanie jednak, które uporczywie powraca, dotyczy tego co najistotniejsze: czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu
staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności
swego człowieczeństwa, bardziej
odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, słabszych, bardziej
gotowy świadczyć i nieść pomoc
wszystkim?
est to pytanie, które muszą stawiać sobie chrześcijanie właśnie dlatego, że Jezus Chrystus
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tak wszechstronnie uwrażliwił
ich na sprawę człowieka. Ale
pytanie to muszą stawiać sobie równocześnie wszyscy ludzie, a zwłaszcza te środowiska
i te społeczeństwa, które mają
szczególnie aktywny udział w
procesach współczesnego postępu. Patrząc na te procesy i
uczestnicząc w nich, nie możemy tylko poddawać się euforii,
nie możemy wpadać w jednostronne uniesienie dla naszych
osiągnięć, ale musimy wszyscy
stawiać sobie z całą rzetelnością, obiektywizmem i poczuciem moralnej odpowiedzialności zasadnicze pytania związane z sytuacją człowieka dziś i w
dalszej perspektywie.
zy wszystkie dotychczasowe
i kolejne osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i
z duchowym postępem człowieka? Czy człowiek jako człowiek w
ich kontekście również rozwija się
i postępuje naprzód, czy też cofa
się i degraduje w swym człowieczeństwie? Czy rośnie w ludziach,
w „świecie człowieka”, który jest
sam w sobie światem dobra i zła
moralnego, przewaga tego pierwszego czy też tego drugiego? Czy
w ludziach, pomiędzy ludźmi, pomiędzy społeczeństwami, narodami, państwami rośnie sprawiedliwość, solidarność, miłość społeczna, poszanowanie praw każdego — zarówno człowieka, jak
narodu czy ludu — czy też, wręcz
przeciwnie, narastają egoizmy
różnego wymiaru, ciasne nacjonalizmy w miejsce autentycznej miłości ojczyzny, a wreszcie dążenie
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do panowania nad drugimi wbrew
ich słusznym prawom i zasługom,
dążenie zwłaszcza do tego, aby
cały rozwój materialny, techniczno-produkcyjny, wykorzystać dla
celów wyłącznego panowania nad
drugimi, dla celów takiego czy innego imperializmu?
to pytania zasadnicze, których
nie może nie stawiać Kościół,
ponieważ w sposób mniej lub bardziej wyraźny stawiają sobie te pytania miliardy ludzi żyjących we
współczesnym świecie. Temat rozwoju i postępu nie schodzi z ust,
tak jak nie schodzi ze szpalt dzienników i publikacji we wszystkich
prawie językach współczesnego
świata. Nie zapominajmy wszakże,
iż w tym temacie zawiera się nie
tylko twierdzenie i pewność, zawiera się w nim również pytanie i
niepokój. To drugie jest nie mniej
ważne jak pierwsze. Odpowiada
ono naturze ludzkiego poznania.
Jeszcze bardziej odpowiada podstawowej potrzebie troski człowieka o człowieka, o samo jego człowieczeństwo, o przyszłość ludzi na
tej ziemi. Kościół, który jest ożywiony wiarą eschatologiczną, uważa równocześnie tę troskę o człowieka, o jego człowieczeństwo,
o przyszłość ludzi na tej ziemi, a
więc o kierunek całego rozwoju
i postępu — za istotny dla swego
posłannictwa, za nierozerwalnie z
nim związany. Początek tej troski
Kościół znajduje w samym Jezusie Chrystusie — jak o tym świadczą Ewangelie — w Nim też stale
pragnie ją rozwijać, odczytując sytuację człowieka w świecie współczesnym wedle najważniejszych
znaków naszego czasu.
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RODZINA KUŹNIĄ WARTOŚCI

iłość jest fenomenem. Nie pyta
o miarę i zasługi. Miłości mówi
się „tak”, bo ukazując człowiekowi
swoje walory — sprawia ona, że
rozumie się cel dążenia ludzkiego.
Kuźnią wartości i pokoju na świecie
jest zgoda i miłość, które zależą
od podstawowej komórki ludzkiej społeczności, jaką jest rodzina.
Rodzina, która prowadzi spokojne
i pracowite życie, staje się „warsztatem wartości” i buduje pokój.
Rodzina, jeśli zaspokaja potrzebę
na miłość i miłosierdzie, jest dla
przyszłości człowieczej ostoją cywilizacji miłości i nadziei. Zdrowa

i zgodna rodzina, która daje poczucie akceptacji i wzajemnego
wsparcia, jest fundamentalnym
źródłem, z którego czerpie nowa
cywilizacja miłości. Dlatego należy
nieprzerwanie modlić się oraz
działać na rzecz rozwoju rodziny,
a wszelkie problemy rozwiązywać
w duchu prawdy, sprawiedliwości
i miłosierdzia. Przy niezmierzonych i wielkich możliwościach
współczesnego pokolenia, dobry rozwój i szczęśliwe życie
są wartościami możliwymi do
osiągnięcia w wymiarze powszechnym.
Gosia Sworobowicz
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Na zdjęciu Pani Agata Kornhauser-Duda żona
prezydenta RP z rodziną Państwa Matajów
na spotkaniu polonijnym w Kolonii(Niemcy).
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Wspólnota wizją przyszłości
C

złowiek żyjący dziś ponosi
koszty, są one wysokie, gdy
pozostaje sam w relacji do świata.
Człowiek jest stworzony do życia
we wspólnocie, w której doświadcza
satysfakcji, zadowolenia, a relacje
te są wzajemne: jednostka daje
siebie wspólnocie, ale z niej też
czerpie. Wspólne przeżywanie
trudnych momentów życia daje
wsparcie. Bez wsparcia wspólnoty człowiek cierpi, a jego
człowieczeństwo ulega zdeformowaniu adekwatnie do czasu indywidualnego przeżywania codziennej egzystencji
Człowiekowi
przynależącemu do wspólnoty jest
lżej pokonywać trudności, jego
osobowość nabiera społecznego
kształtu, zgoła innego od bycia
samemu.
est to zgodne ze społeczną naturą
człowieka i w jej obliczu życie
społeczne w obecnej rzeczywistości
rozwoju cywilizacyjnego jest konieczne dla zachowania zdrowia
psychicznego, które jest warunkiem
równowagi w życiu społecznym.
Jest to zgodne z postulatami
psycho-społecznej funkcji rodziny.
Jej zadaniem jest kształtowanie
psychicznie zdrowej jednostki, co w rezultacie decyduje o
zdrowiu całego społeczeństwa.
Rodzina w rzeczywistości XXI
wieku przeżywa kryzys, nie warto
jednak przypisywać temu zjawisku stałej wartości.
ążenie człowieka do równowagi życia, w miarę rozwoju
cywilizacyjnego, będzie polegała
na odbudowie relacji rodzinnych,
ujawni się w ten sposób reakcja obronna na nieliczącą się z
rodziną - ekonomię gospodarki
wolnorynkowej. Ujawnić się to
powinno w promocji rodziny we
współczesnym życiu społecznym,
oraz redukcją wielu destrukcyjnych
oddziaływań, upośledzających rozwój życia rodzinnego.
ożna postawić hipotezę,
która tu pełni jednocześnie
rolę konkluzji, że odbywające
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się na poziomach nieświadomych
dążenia człowieka do życia społecznego
dochodzą do głosu wówczas, gdy
człowiek w anonimowych relacjach
społecznych zaprzecza swojej społecznej
naturze domagającej się życia razem.
ależy się więc spodziewać - w
rzeczywistości korumpujących
ludzką komunikację społeczną zwrotu w kierunku rozwoju rodziny,
rozwoju wspólnot, zwłaszcza małych
wspólnot, jako przeciwdziałania
wobec kryzysu życia wspólnotowego, szczególnie rodzinnego.
Człowiek o mentalności ekonomisty
powie, że to się wszystkim opłaca,
ktoś zorientuje się, że komfort
uzyskany w drodze pozytywnych
relacji wspólnotowych daje wsparcie w stresujących i wyzwalających
lęk warunkach codzienności, że
jest reduktorem lęku i stresu, jeszcze inny zechce nadać charakteru
stałego owym spostrzeżeniom.
o takiego schematycznego rozwojuwspólnotypotrzebawarunków,
momentu zwrotnego, decydującego
o wartości innego postępowania.
Takie zmiany, jak pokazuje historia
odbywają się w drodze rewolucyjnych
zmian. Należy się spodziewać, że
progresywny kryzys społeczny z
jakim mamy kontakt w Polsce i na
świecie, jest do tego wystarczającym
sygnałem, w opozycji do postawy
„mieć”, na korzyść postawy „być”.
Momentem zwrotnym mogą być
zmęczone relatywizmem relacje
miedzyludzkie, akty terroryzmu,
nierówności, dziwne prądy liberalne
wywracające porządek społeczny,
zaburzenia klimatu.
ożna stwierdzić oczywiste
braki w prawie stanowionym
przez człowieka, jeśli porównamy
je z Prawem Bożym (Dekalogiem)
w kontekście życia społecznego.
Prawo moralne, którego kanwą jest
uniwersalne prawo Dekalogu, kładzie
szczególny akcent na wzajemne pozytywne relacje międzyludzkie, takie
jak: poszanowanie człowieka, wolę
czynienia dobra. Uzupełnieniem
tego prawa jest miłość, na bazie
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której człowiek może zmieniać
Prawo Boże do jego bezpiecznych
granic. Człowiek jako osoba ma
świadomość, że inni mają prawo być
tak samo szanowani, jak on. Wytwarza to poczucie bezpieczeństwa
oraz zaufanie we wzajemnych
relacjach, w których przestrzega
się zasad moralnych. Wspólnota
i jej funkcjonowanie oparte na
wartościach etycznych ma prawo
rozwinąć się w opozycji do relacji
opartych na prawie laickim, gdzie
sporo niepewności i dowolności.
To prawo tworzy związki relatywne moralnie, utrudniające życie
między ludźmi. Dekalog więc
w obecnej wysoko rozwiniętej
rzeczywistości cywilizacyjnej jest
szansą dla rozwoju wspólnot ludzkich, na jego fundamencie człowiek
może odbudowywać wspólnotę
rodzinną. Jawi się to kwestią
niedalekiej przyszłości, ponieważ
„człowiek nie może żyć bez miłości”,
bez pozytywnych relacji — jak
mówi Jan Paweł II — decydujących
o jego poczuciu tożsamości. W obliczu bólu egzystencjalnego, gdy
warunki bytowe człowieka są dobre, coraz lepsze, a człowiek często
skazany jest na samotne życie
między ludźmi, sytuacja braku zaufania we wzajemnych kontaktach
domaga się minimalizacji. Szansę
dla działań przezwyciężających
nieufność dają małe społeczności,
najefektywniej rozwijające więzi
społeczne, a konsekwencją tych
więzi jest najczęściej zaufanie.
Dziś skarb. Gdy wspólnota funkcjonuje według zasad moralnych
dających wzajemne zaufanie, fakt
przynależności do niej jest źródłem
satysfakcji.
zybkie tempo życia, problem
bezrobocia, duże różnice w
poziomie życia ludności, radykalne
zmiany w obyczajowości — na
wskutek rozwoju cywilizacyjnego, koniunkturalne oparcie na
prawie laickim, tak zawodnym,
jak pokazuje życie oraz brak
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czasu na wzajemne kontakty
międzyludzkie, może wytworzyć
u człowieka podziały, trujące w
kontekście życia razem.
złowiek dziś skazany jest
na samotne życie - to
człowiek zagubiony, pozbawiony
największego smaku życia, jakim
jest sens i znaczenie własnej
egzystencji. W poszukiwaniu
satysfakcji człowiek samotny
używa zamiennych kontaktów, je
większe ilości pokarmu od zwykłej
racji żywnościowej, skazany jest
na zupełny brak realizacji swojego człowieczeństwa. Sam jest
jednostką nieczującą swojego
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człowieczeństwa. A jedno życzliwe
słowo potrafi radykalnie zmienić
nastawienie innych do otoczenia,
do siebie, działa ono, ak ożywcza
woda dla rośliny — słowo jest więc
pokarmem dla psychiki człowieka,
im życzliwsze — tym więcej daje
zadowolenia, dodaje sił żywotnych.
Japońskie przysłowie mówi: “...jedno dobre słowo topi górę lodową”.
połeczna natura człowieka
domaga się komunikacji
społecznej dla zdrowia psychicznego i równowagi wewnętrznej.
Dlatego życie we wspólnocie, kontakt ze wspólnotą — choćby raz w
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tygodniu, posiadanie znajomych,
przyjaciół, potrafi utrzymać
nasze życie w równowadze,
którą konsekwentnie zabiera
nam rozwijająca się cywilizacja. W obliczu kryzysu wspólnot
rodzinnych należy spodziewać
się więc rozwoju tychże, nie ma
innego wyjścia dla człowieka,
który jest ze swej natury istotą
społeczną, który nie może
zaprzeczyć immamentnie w nim
tkwiącej potrzebie wzajemnej
miłości.
Emiljan

Abyśmy byli jedno, podajmy
sobie ręce.
Abyśmy byli razem i jedno
mieli serce.
Dzielmy się chlebem,
dzielmy się niebem;
Niech się odmieni, niech się
odmieni oblicze ziemi, tej
ziemi.
śp Bp Józef Zawitkowski

BÓG
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latego warto szanować to PraD
wo jako dar Stwórcy.Prawdziwe dobro człowiek uzyskuje w

óg — czuły na ludzki los i wierB
ny swej miłości do człowieka — ofiarowuje mu prawo moral-

ne Dekalog, czyli zbiór zasad regulujących życie indywidualne i zbiorowe. Prawo to wskazuje dobrą drogę postępowania, w oddaniu należnej czci Panu Bogu, ochrania człowieka i jego ważne życiowo sprawy,
otwiera nam wszystkim wspaniałą perspektywę rozwoju. Zdają się
o tym świadczyć te dzieje ludzkości, które zaowocowały cywilizacją
euro-amerykańską w jej obecnym
kształcie i z jej dobrodziejstwami,
ponieważ Prawo Boże (wywodzące
się z korzeni judeochrześcijańskich)
obecne w tych dziejach regulowało
to życie nad wyraz efektywnie.

Fasada kościoła Matki Bożej królowej
Pokoju w Getyndze.

rawo moralne ofiarowane ludzP
kości przez Chrystusa stało się
więc optymalnym regulatorem rozwoju człowieka i cywilizacji.
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oparciu o Chrystusa Zmartwychwstałego, będącego w każdym obszarze ludzkiego życia. Od Niego
otrzymuje on wsparcie i odpowiedź
kim jest i co powinien czynić, jak się
zachować, żeby dobrze żyć. To Prawo jest dla człowieka dobre, stanowi solidne oparcie dla nas wszystkich. Nie wymyślono w historii ludzkości nic lepszego, bo człowiek sam nie byłby w stanie. Dlatego warto i trzeba Je bronić, zwłaszcza obecnie, kiedy manipuluje się
Nim. Cierpi przez to jednostka, męczą się społeczności ludzkie, a świat
coraz bardziej stęka z powodu trudności na wialu polach życia, z coraz
mniejszą równowagą klimatyczną,
czekając na nie wiadomo co.
Barbara Kamińska
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MODLITWA N I E U S TA JĄ C A
O

trzymałem propozycję napisania artykułu o modlitwie.
Pierwsza myśl, która pojawiła się
w mojej głowie, to czy podołam
temu zadaniu. Nie jestem wytrawnym teologiem, studiującym
wytrwale dzieła Ojców Kościoła,
szukającym w nich inspiracji do
swojej pogłębionej refleksji. Definiuje siebie jako kapłana, będącego
często na pierwszej linii frontu,
walczącego o każdego człowieka,
pragnąc go zdobyć dla Pana Boga.
oje pierwsze skojarzenie
związane z tematem, to definicja katechizmowa: modlitwa to
rozmowa z Panem Bogiem, a kolejne – już nieco pogłębione: modlitwa – to kroczenie w obecności
Boga. Bardzo podoba mi się to
drugie określenie, gdyż sugeruje
możliwość nieustannej modlitwy.
Wystarczy, że uświadomię sobie obecność Pana Boga, a moje
życie staje się modlitwą. Definicja ta wspaniale harmonizuje ze
słowami, czy raczej zachętą, jaką
św. Paweł Apostoł kieruje do Koryntian w pierwszym swoim liście:
„Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor
10,31), a ja pragnę, by chwała Boża
była coraz większa.
rugie skojarzenie dotyczące
modlitwy, to kaplica w Topolnie, niewielkiej miejscowości
położonej nad Wisłą, z wizerunkiem Chrystusa Dobrego Pasterza,
pachnąca kwiatami, na pozór
pusta, a jednak wypełniona modlitwami i szczególną obecnością
Najwyższego. W jej wystroju widać
było kobiecą rękę. Zawsze wywietrzona i pięknie przyozdobiona,
jakby chciała każdego zaprosić,
by spotkać się z jej Gospodarzem.
Przebywałem w niej kilkakrotnie jako kleryk, uczestnicząc w
odbywających się tuż obok klasztoru rekolekcjach oazowych. W
kaplicy często nie było nikogo,
ale wchodząc do niej od razu
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miało się odczucie, że jest to
serce całego domu. Stawiałem sobie pytanie: Dlaczego nie było w
niej zakonnic – Sióstr Pasterek,
dlaczego nie natknąłem się w tym
miejscu na żadną z nich, kiedy
przychodziłem na chwilę osobistej
Adoracji Najświętszego Sakramentu? Tylko raz dane mi było
zobaczyć więcej sióstr na raz. Nagle weszły wszystkie do kaplicy.
Prawdopodobnie była to stała pora
ich wspólnych modlitw. Oprócz
Sióstr spostrzegłem wiele kobiet
starszych, niedorozwiniętych, o
wykrzywionych chorobą i starością
twarzach. Miały jednolity strój,
różniący się jednak swym fasonem od habitu sióstr. Wtedy
zrozumiałem, dlaczego sióstr nie
widywałem w kaplicy. Pomyślałem:
one adorują Pana Jezusa obecnego
w drugim człowieku. W ich życiu
wypełniają się słowa: „Cokolwiek
uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, to tak jakbyście
mnie uczynili” (Mt 25,40b).

D
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jej uwagi na Nim. Jak wiele zależy
od tego, jaki noszę w sobie obraz
Pana Boga; czy jest On bardziej
ucieleśnieniem
sprawiedliwego Sędziego, z uwagą śledzącego
każdy nasz ruch na szachownicy życia, gotowy niemal od razu
nas nagrodzić, czy też wymierzyć
zasłużoną karę, czy też jest Miłością
Miłosierną, wytrwale wychodzący
mi naprzeciw, walczący o mnie,
czasami niemal wbrew mnie samemu.
moim życiu doświadczałem
i doświadczam niesamowitej miłości i bliskości Pana Boga.
Nieustannie uczę się Jego. Pamiętam,
kiedy pracowałem jeszcze jako
wikariusz w Parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim
kilkakrotnie zdarzyło się, że w
okresie kolędowym, próbując po
zakończeniu obowiązków nocą
odmówić przewidzianą dla kapłana
modlitwę brewiarzową, zasypiałem
wyczerpany we fotelu. Pan Jezus
uczył mnie pokory, nie wywyższania
się, że mogę zrobić wszystko idealnie. Starałem się czynić to, co w mojej
mocy, resztę pozostawiając Jemu. W
uszach mych brzmiały słowa psalmu 55: „Zrzuć swą troskę na Pana,
a On cię podtrzyma” (Ps. 55,23).
W ten sposób gruntowała się moja
przyjaźń i zażyłość z Nim.
ybaczcie, że ten artykuł nie
mówi wprost o modlitwie.
Sądzę jednak, że może dzięki
niemu ktoś dostrzeże również
działanie Pana Boga w swoim
życiu, Tego, który wielokrotnie i na
różne sposoby przemawiał niegdyś
do człowieka, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas
przez Syna (por. Hbr. 1,1)
On naprawdę do nas przemawia i o
nas zabiega…
Ks. Jerzy Sobota

W
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Krzyż na Górze Kriźevacz w Medjugorie BiH
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odlitwa – to wreszcie sam
Pan Jezus, nasz Zbawiciel i
Odkupiciel, to koncentracja mo-
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TOWARZYSTWO

W

WZAJEMNEGO WZBOGACANIA JEST MOŻLIWE

ykorzystując potencjał
społeczności parafialnej można dziś realizować ciekawe i praktyczne charytatywne cele. Najważniejsze w wydarzeniu spotkania ludzi przy
okazji dzialaności parafialnej,
jest bycie razem. Owej realizacji człowieczeństwa w rozpędzonym globalnym świecie najbardziej brakuje. Księża proboszczowie, otwórzecie drzwi do Kościołów, salek
katechetycznych, i tylko pobłogosławcie swoich parafian
na dobre działania. Pomóżcie
swoja akceptacją tym dziełom
zaistnieć. Organizacja pozarządowa, mądrze prowadzona
przez parafian przyniesie dobro, integrację, promnieniujące satysfakcją życie.
łaśnie wśród ludzi Kościoła można liczyć na
uczciwość, w działaniu dla siebie, innych, w trosce o własną
społeczność i lepszy świat. Ludzi dobrej woli i wielkiego serca jest więcej – jak wskazuje nam piękna piosenka Czesława Niemena – dlatego warto wierzyć w ten lepszy świat.
Nie należy jednak ulegac iluzji, że wszystko pójdzie łatwo.
Ciekawych sposobów zdobywania środków finansowych na
cele charytatywne i rozwojowe
jest dużo. Za pomocą organizacji pozarządowej można dziś
więcej i efektywniej pozyskiwać
potrzebną „mamonę” na pomoc, polepszanie standartu życia, na dobry rozwój. Pomysły
jeśli są trafne, prosto się je realizuje, jeśli trudne - potrzeba
mądrych i skrupulatnych regulacji, wiedzy i doświadczenia.
Dobrze jest więc zacząć od spotkania organizacyjnego, gdzie
wyznacza się cel, statut organizacji, wybrać i określić sposoby działania, ustalić pozyskiwanie kapitału początkowego.
I w oparciu o statut – możemy
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zacząć działać. Wspólny cel i
jego realizacja w działaniach
charytatywnych to spora satysfakcja z dobrych starań wykonanych razem. W czasach kiedy bardziej liczą się partykularne dążenia, a często zapomina
się o ludziach w gorszym położeniu życiowym, organizacji
czyniących dobro szczególnie
potrzeba.
ardzo warto zadbać aby
każdy z nas “posiadał”
środki na życie w równowadze,
zwlaszcza ten, który nie posiada talentów do przymnażania
pieniędzy. Jest wśród nas wielu
dobrych biednych ludzi o wspaniałych sercach, są rodziny ulepione z dobra, które w swojej
biedzie potrafią przekazywac
innym wzór wytrwałości, szacunku, miłości. Ci ludzie nie
potrafią przymnażać pieniędzy,
za co materialny świat ich spycha na margines, przez co mają
ograniczony dostęp do kultury.
Pamiętajmy, że Ci ludzie nioszą
w sobie wartości Chrystusa, a
ich zewnętrzny wygląd nie powinien przekreślać. Często pomoc towarzystwa wzajemnego
wzbogacania może uruchomić
w ludziach umiejetności i odkryć nowe możliwości radzenia
sobie w życiu - dlatego warto
im pomagać, aby wspólnie się
cieszyć.
raca z zespole, towarzystwie wzajemnego wzbogacania się, może być wspaniałą
realizacją chrześcijaństwa, miłości i troski o bliźniego, a także rozwoju lokalnej /parafialnej/ społeczności. Będzie się z
tego cieszył miłujący Bóg, dając
nam ludziom uniwersalne Prawo z zastrzeżeniem, abyśmy się
wzajemnie miłowali. W oparciu o to, troszcząc się o wysoką
moralność własną przy realizacji celów organizacji, z opieką
osób posiadających doświadczenie i wysokiego zaufania
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społecznego, mamy prawo towarzystwa wzajemnego wzbogacania organizować. Pomimo
trudności związanych z pozyskiwaniem i rozdziałem środków pieniężnych i materialnych. Dziś jedynie ludzie Kościoła, w atmosferze uczciwości, osiągną powodzenie w
rozwijaniu takich towarzystw.
Prawdą jest, że zawsze będzie
grupa bardziej i mniej zadowolonych. Jednak jedni drugich,
w sytuacjach trudnych, powinni wspierać, godzić ewentualne spory budując atmosferę wspólnoty. Zawsze z Bogiem, dającym nam dziś tak
duże możliwości rozwoju i
zgodnego działania. Zapraszamy wszystkich do tworzenia tej
lepszej rzeczywistości w trosce
o naszych braci żyjących obok.
Potrzebujemy likwidować zbyt
duże różnice bytowe. Pozwólmy uczestniczyć w kulturze ludziom najbiedniejszym. Każdy jest skarbem czekającym na
odkrycie.
Franciszek
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Pamnik św. Franciszka z Wilkiem z Gubbio w Kalwarii Zebrzydowskiej
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ROZWÓJ PARAFIALNY

WIELE MOZNA ZROBIĆ ABY WSPÓLNIE SIĘ CIESZYĆ

J

ak wskazuje dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem: „Święty Sobór chcąc spotęgować działalność
apostolską Ludu Bożego, zwraca się z troską do wiernych świeckich, o którym szczególnym i bezwzględnie koniecznym udziale w
posłannictwie Kościoła wspominał już na innych miejscach. Nigdy bowiem nie może w Kościele
zabraknąć apostolstwa świeckich,
które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego. Jak samorzutna i jak owocna była tego
rodzaju działalność w zaraniu
Kościoła, pokazuje jasno samo
Pismo św. (por. Dz 11, 19-21; 18,
26; Rz 16, 1-16; Flp 4, 3)”.
obór Watykański II przypomina, że pracy kapłanów, potrzebna jest działalność ludzi świeckich
we wspólnotach kościoła. Bez niej
duszpasterstwo nie mogłoby być w
pełni skuteczne.
śród wielu najróżniejszych
miejsc w Kościele, w których świeccy mogą realizować
swoje powołania, na szczególną
uwagę zasługuje parafia. To najbliższe katolikom otoczenie związane z wyznawaniem i wzrostem
swojej wiary na przeróżne sposoby. Ludzie świeccy przynależąc do
społeczności Chrześcijan realizują
swoją misję w świecie - każdy według swoich najlepszych indywidualnych predyspozycji.
an Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laid podkreśla przede wszystkim wspólnotowy charakter parafii. Zwraca uwagę
na fundamentalne zadanie wiernych świeckich, jakim jest budowanie wspólnoty. Zgodnie z nauczaniem Kościoła, powinni oni działać w parafii w jedności ze swoimi
kapłanami. Dekret o apostolstwie
świeckich, powstały w czasie Soboru Watykańskiego II mówi: „Parafia dostarcza naocznego przykładu
apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w
powszechność Kościoła”.
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zasy, w jakich żyjemy, wymaC
gają od ludzi świeckich pewnej gorliwości, czujności i zain-

teresowania. . Dzisiejsza sytuacja
w naszych społecznościach wymaga o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa. Przychodzi czas, kiedy powinniśmy tworzyć oazy życia we
wspólnotach
chrześcijańskich,
aby posiadać oparcie i przeciwstawiać się antykulturze wyrażonej w złym postępowaniu.
la siebie i społeczności, w jakiej wspólnie żyjemy, powinno się coś dobrego zrobić. W czasie szybkich i powierzchownych
kontaktów warto spotkać się na
dłużej i wspólnie podziałać. Lista
możliwości ludzkich, talentów, w
każdej parafii będzie długa i może
okazać się wypełniona pięknymi
dziełami.
eśli mamy chęci do aktywności społecznej, jeśli odkrywamy
w sobie ducha służby bliźniemu,
warto określić kierunek działania, następnie spotkać się, ustalić
potencjał grupy, posiadane umiejętności i zawody. Jeśli mamy doświadczenie i osiągnięcia, tym lepiej. Pozostaje określenie planu
działania w oparciu o cel, i podział obowiązków, żeby go zrealizować.
ak właśnie powstaje organizacja, której możemy nadać moc
prawną, zakładając w Sądzie Rejestrowym organizację pozarządową.
adanie mocy prawnej organizacji daje jej więcej możliwości działania, zwłaszcza pozyskiwania środków finansowych
na realizację celów. Może ona liczyć na wsparcie państwa. Tak
więc zachęta ta powinna stanowić
bodziec dla stowarzyszeń działających dla wspólnego dobra.
azem zawsze jest łatwiej.
Grupa ludzi spotykających
się i działających w parafii, realizując swoje działania, kontaktują się zarówno, z ludźmi działającymi już rozwojowo, jak i z
tymi, co dopiero chcą pracować
dla dobra wspólnoty. Działające
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zespoły wymieniają między sobą
doświadczenia, wzajemnie się
wspierają i pomagają. Jeśli kilka
aktywnych grup działa na parafii,
to można obudzić życie społeczne do bardzo satysfakcjonujących
rozmiarów. A to może uruchomić
w nas aktywniejsze przeżywanie
chrześcijaństwa w służbie miłości
bliźniego i uczynić wzajemność
parafialną ciekawą i integrującą.
Wystarczy wykorzystać zdolności
i talenty ludzi przynależących do
tego samego środowiska.
ardzo ważna jest aktywność modlitewna, wspierająca wszystkie dobre dzieła parafii.
Zwracając się do Boga Ojca w modlitwie, prosząc o zdrowie, wsparcie i siły uznajemy jednocześnie,
że nie jesteśmy samowystarczalni, ponieważ z Nim możemy wiele, a bez Niego nic. Konsekwencją
modlitwy jest porządek, szacunek,
miłość, dzięki czemu możemy
bezpiecznie realizować swoje zadania. Nasuwa się myśl Matki Teresy z Kalkuty o modlitwie: „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem
modlitwy jest wiara. Owocem
wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest
pokój”.
rzebywając razem wspólnie
tworzymy przyjazną atmosferę, dzięki której łatwiej pokonywać trudności i ograniczenia, wynikające z osamotnionej przynależności do Kościoła. Bycia razem
domaga się nasza społeczna natura, co jest dla przeżywania wiary ważne. Jest wiele powodów aby
się wspólnie spotkać, a najlepsze
to te kiedy można razem zrobić
co dobrego. Dziś w dobie postępującej anonimowości społecznej i osamotnienia, można zrobić coś aby być szczęśliwym, aby
czuć smak życia, jego sens, znaczenie pochodzące z realizowanych wspólnie dobrych działań.
Potencjał dobrych ludzi na parafiach jest wielki, i godny wykorzystania zwłaszcza teraz kiedy nie
powinniśmy stać w miejscu gdy
siły liberalne usiłują nam zmieniać sposób życia.
Krakus
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CO MOŻEMY ZROBIĆ W SWOJEJ PARAFII
1. Można działać w chórze parafialnym
2. Organizować parafialne wydarzenia muzyczne
3. Zapraszać znanych i lubianych artystów, i np. za występ zebrać środki na dobry cel
4. Organizować wystąpienia na scenie z nagłośnieniem i rejestracją obrazu
5. Organizować konkursy i zawody, od sprawnościowych, przez kulinarne, po literackie
6. Działalność publicystyczna i organizacja parafialnej gazetki, informatora o życiu parafii
7. Organizacja działań ekonomiczno-zarobkowych, dla ludzi mniej zaradnych życiowo
8. Organizowanie działań pomocowych i wsparcia materialnego
9. Organizowanie ciekawych imprez integracyjnych dla parafii
10. Organizowanie klubów sportowych, np. biegacza, rowerowego, kijkarzy, etc.
11. Organizowanie Klubu turystycznego
12. Grupa zajmująca się poznawaniem świata i organizacją pielgrzymek do miejsc świętych
13. Organizacja klubu rodzinnego – organizacja spotkań, organizacja spotkań modlitewnych dla
ludzi samotnych, po ciężkich przejściach zdrowotnych, i przeżyciach życiowych
14. Organizacja działalności klubu tanecznego
15. Organizowanie działalności młodzieżowej wg pomysłów młodych
16. Organizowanie rehabilitacji, w dostępnych dla starszych formach ćwiczeń
17. Organizowanie klubów AA dla alkoholików i narkomanów, oraz innych uzależnień
18. Organizowanie grup opieki sprawujące działania opiekuńcze i bytowe nad starszymi i
potrzebującymi w parafii
19. Organizowanie grup modlitewnych tak jak potrzebuje tego parafia(24 godz. na dobę i przez
7 dni w tyg., wstawiennicze, wsparcia, uwolnienia)
20. Organizowanie grupy stojącej na straży prawa – kontrolująca projekty ustaw, broniąca
wyborców w przypadku łamania ich praw, także informująca wyborców o wiarygodności
kandydatów biorących udział w wyborach. Te grupa ma stać na straży wartości, nie
dopuszczając do zalegalizowania praw przeciwko cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, takich
jak aborcja, eutanazja, specjalnych praw dla LGBTQ, adopcja dzieci przez pary homoseksualne, i innych.
21. Można organizowac grupy wymiany usług.
22. Organizacja poradnictwa parafialnego: - psychologiczne - pedagogiczne -społeczne -prawnicze.
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kolejnych wydaniach naszego czasopisma będziemy rozwijali temat życia na parafii.
Będziemy rozmawiać z organizatorami, działaczami, proboszczami - aby dostarczać
i wymieniać wiedzę, przekazywać doświadczenia innych.
ędziemy pisali o naszych kapłanach prowadzących nas do Boga - troska i obrona ich dobrego imienia, jest dla nas ważne. Jak będziemy się o nich troszczyć - powinni “kwitnąć
jak kwiaty”. Modlitwa za kapłanów to niecenione działanie.
ędziemy pisali o Kościołach - to teren Pana Boga - jak ich bronić w nie łatwych czasach.
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CZARNY PIĄTEK

J

ęzyk reklam zwykle ma niewiele wspólnego z prawdą. Zazwyczaj jest w nim wiele przesady, a często
również pospolitego kłamstwa, którym usiłuje się wabić naiwnych klientów. Wyjątkiem są reklamy
zachwalające i zapraszające nas na „Czarny piątek”. Pod tym hasłem kryje się akcja zachęcająca klientów
do wzięcia udziału w zakupach po super, a nawet hiper niskich cenach.
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tu reklama nie kłamie. Nazwa „Czarny piątek” jest ze wszech miar trafna i prawdziwa. Ten piątek faktycznie staje się czarny, inaczej mówiąc diabelski.

ten dzień ludzie tracą nie tylko rozum i gotówkę, ale przede wszystkim ludzką godność. Szatańska
akcja ogołaca ich z dobrych manier i szacunku do samych siebie. Sprowadza ich do poziomu zwierzaków walczących o ochłapy z pańskiego stołu.
lienci z obłędem w oczach pędzą w ów „Czarny piątek” otumanieni obiecankami tanich zakupów
wprost w objęcia kusicieli z handlowych galerii. Przepychają się, walczą wyrywając sobie nawzajem co bardziej atrakcyjne towary. Kłócą się, obrażają, obrzucają wyzwiskami jak schamiałe feministki, a
wszystko po to by potem przy kasie dać się oskubać cwaniakom do ostatniej złotówki.
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zarny piątek” jest chyba jedyną akcją proponowaną nam przez liberalną Europę, której nazwa jest
adekwatna do jej charakteru. To naprawdę czarny dzień.

ednakowoż znając zamiary liberalnego lewactwa na „Czarnych piątkach” się nie skończy. Po piątkach
przyjdą czarne czwartki, środy, wtorki … i nagle zorientujemy się, że cały tydzień jest czarny, a przecież
o to panu ciemności właśnie chodzi.
ięc nim dasz się skusić na udział w „Czarnym piątku” - pomyśl , czy nie lepiej swoje kroki skierować
w przeciwną stronę, w kierunku Światłości.
Jerzy Skoczylas

(Kbaret Elita)
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Jego miłość cię uleczy ks. Dominik Chmielewski
Jezus Chrystus - Fulton J. Sheen

Kecharitomene ks. Dominik Chmielewski

EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA
według św. Marka Przekład i komentarz
Tom I i II.
Aby dobrze zrozumieć Pismo Święte, warto
sięgnąć po wyjaśnienia znanych biblistów
takich jak ks. dr hab. Franciszek Sieg SJ,
który całe swoje życie badał Pismo Święte.
W dwóch tomach przekładu i komentarza do Ewangelii św. Marka przedstawia
nam obszerne wyjaśnienia - które pomogą
nam zrozumieć wiele nieznanych faktów,
wydarzeń, okoliczności.

Książki do nabycia w naszej księgarni: www.ksiazkikatolickie.pl
- lub telefonicznie: +48 693 043 912
Mamy przystępne ceny

Mjejsce na Twoją reklamę. Będzie ją
oglądać wielu uczciwych ludzi.
Reklamując się w Dwumiesięczniku pomagasz zwiększyć jego nakład.
Kontakt w sprawie reklamy: +48 693 043 912
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NAJPOPULARNIEJSZE
KSIĄŻKI CHRZEŚCIJAŃSKIE

KSIĄŻKI ks. Adama Szustaka: Wilki dwa, Ballady i romanse, Jestem nikim, Szusta rano, Plaster miodu

KSIĄŻKI: Objawienia A.K. Emerich, Dowód - A.Ebena, Niebo - Betty Malz, Ostrzeżenie - Christine Watkins

KSIĄŻKI MOŻNA NABYĆ W NASZEJ KSIĘGARNI:

www.ksiazkikatolickie.pl - lub zamówić telefonicznie: +48 693 043 912
Mamy przystępne ceny. Kupując u nas pomagasz zwiększyć nakład Dwumiesięcznika CYWILIZACJA MIŁOŚCI

