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Dwumiesięcznik Cywilizacja Miłości 

Od redakcji

Oddajemy Państwu drugie wydanie kwartalnika Cywilizacji Miłości. Zmieniliśmy 
częstotliwość wydania, przechodząc z częstotliwości dwumiesięcznika na kwartal-

nik. Postaraliśmy się, aby nasze wciąż rozwijające się czasopismo pełniło rolę przekaźnika 
ważnych i ciekawych, dobrze przedstawionych informacji. 

Pierwsze refleksje Wielkopostne, jakie pojawiły się w redakcji, to obronić to co 
najważniejsze. To nasze wartości i nasza kultura, której nie chcemy się wyrzekać, 

a dziś przyszło nam żyć w warunkach, gdzie trzeba jej bronić. Możemy wiele zrzeszając 
się w organizacjach pozarządowych, odpowiadając programem i dobrym przykładem 
na antywartości. Dziś nie potrzeba ostrzyć miecza, wystarczy mądrze działać i całkiem 
szczęśliwie być. W artykule Krakusa znajdziecie Państwo porady, jak zrzeszać się i dobrze 
organizować.

Chrzest Święty jest szczególnym wydarzeniem  w życiu każdego Chrześcijanina – 
o potędze Chrztu Świętego opowiada i wyjaśnia, jak zawsze z sercem pełnym 

zaangażowania, ks. Dominik Chmielewski. ks. Marek Dziewiecki, w charakterystyczny dla 
siebie i zawsze ciekawy sposób,  przypomina nam o nowej jakości, jakiej uczy Jezus. Wska-
zuje, jak nadzwyczajnie i troskliwie kocha nas Wspaniały Bóg.

O szacunku dla życia, w tym dla zwierząt, pisze Harry Duda, jak  zwykle z wielkim 
znawstwem, precyzją i trafnością spostrzeżeń.

Przypomnieliśmy postać Prymasa Stefana Wyszyńskiego i jego ABC Społecznej Kru-
cjaty Miłości – to cenne i pełne troski społecznej wskazania, aby tworzyć lepsze czasy.  

Pamiętamy o dobrym humorze i wesołości. Tym razem ostrze satyry Jerzego Sko-
czylasa sięga wznoszonej „świątyni tolerancji”, ubranej w tęczowe szaty – w rzeczy 

samej autor wyśmiewa „pomieszanie z poplątaniem”, jakie proponuje nam „tęczowiec”. 
Są także kawały z bródką, o pani Zosi i o Jasiu – ale nie uprzedzamy faktów.

Znajdziecie także Państwo artykuł o księżach, wskazujący na ich znaczenie w naszym 
życiu. To oni towarzyszą nam od urodzenia aż po śmierć, nauczają, służą pomocą, 

wsparciem.

Modlitwa, za księży jest ważna. To rozmowa z Bogiem. „Nie ma innej drogi do Pana 
Boga jak poprzez modlitwę. To ona otwiera nas na Jego Obecność”. – O modlitwie 

opowie nam ks. Jerzy Sobota. 

Zapraszamy do lektury kwartalnika oraz serdecznie zachęcamy do działania, z rozwagą, 
wzajemnie się wzmacniając, zrzeszając się, ustalając cel działania, możemy zmieniać 

ten świat, bronić bliskich sercu wartości, do czego daje nam wielkie zielone światło sam 
Pan Bóg.                                                                                                         Wacław Maślanka

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka,
Kto Ciebie, Boże raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża
On ciebie wesprze, ocali.

Gdy cię skrzywdzono albo zraniono
Lub serce czyjeś zawiodło:
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.
Pieśń Wielkopostna. Słowa ks. Karol Antoniewicz SJ
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ZMARTWYCHWSTANIE
"Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, 
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do 
grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień z wejścia 
do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo 
duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego 
w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.                                           Lecz on rzekł do nich: «Nie 
bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu,                                             ukrzyżowanego; powstał, nie 
ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.                                            A idźcie, powiedzcie Jego 
uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do                                       Galilei,   tam Go ujrzycie, jak 
wam powiedział». One wyszły i uciekły                                                     sprzed grobu: ogarnęło 
je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu                                   też nic nie powiedziały, bo się 
bały".(Mk, 16, 1-8)

WIELKANOC 2021
W RADOSNEJ ATMOSFERZE 
ZWYCIĘSTWA, ŻYCIA NAD 
ŚMIERCIĄ, PRZYNOSZĄCEJ 
ZE SOBĄ ODRODZENIE 
DUCHOWE, SKŁADAMY 
PAŃSTWU ŻYCZENIA 
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, 
ZDROWIA, SPOKOJU, 
WIARY, WZAJEMNEGO 
SZACUNKU I SIŁ. 
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Z ENCYKLIKI LAUDATO SI - 
PAPIEŻA FRANCISZKA

Zróbmy coś w obronie niszczonych 
kościołów, księży niespra-

wiedliwie oskarżanych, przecież nie 
wszyscy są przestępcami. Zróbmy 
coś dla siebie, razem, przeciwko 
niesprawiedliwości, jaką wylewa 
się na wartości chrześcijańskie, 
tak bliskie naszym sercom. Nie 
zgadzajmy się na publiczne 
poniżanie wizerunku Matki Bożej 
i Najświętszego Sakramentu, 
wyśmiewanie się z Mszy Świętej, 
huśtanie emocjami społecznymi przez 
aktywistów chcących  wywrócić „do 
góry nogami” porządek społeczny 
i obyczajowość. Zmobilizujmy się 
wspólnie i zróbmy coś razem, bo jest 
ku temu powód – aktualna potrzeba, 
żeby w niedługim czasie liberalna 
fala nie wylała dalej. Zrzeszajmy 
się i zacznijmy wspólnie działać. 
W ten sposób obronimy to, co 
najważniejsze. 

Ten głos, głos serca, mówi dziś 
głośniej i wyraźniej niż kiedyko-

lwiek. Nie zgadza się na bezczeszczenie 
wartości, przeżywa to, co się obecnie 
dzieje i bardzo cierpi. Wyzwala się 
człowiekowi wierzącemu potrzeba 
zadziałania w sprawie. Powstaje 
poczucie niesprawiedliwości i gniew 
na opluwanie wartości, z których 
wszyscy wyrośliśmy. Pojawia się chęć 
przerwania  manifestacji śmierci - 
męczącego zjawiska, popierającego 
ciężkie dla nas: antywartości. Gdyby 
ludzie wierzący, ci wszyscy mający 
dość tej huśtawki społecznej, jaką 
funduje nam tzw. strajk kobiet, wyszli 
na ulice, aby opowiedzieć się za życiem 
i zdrowym obyczajem – byłoby ich 
tak dużo, że przykryliby czapkami 
manifestację czerwonego pioruna, 
która znikłaby bez śladu. 

Takie wyjścia nie są wykluczone. 
Zresztą, Marsz dla Życia i Rodziny  

ma już swoją historię i na pewno nie 
zniknie z kalendarza pozytywnych 
wydarzeń. Pozostaje jednak to ciągłe 
oczekiwanie na spokój i normalność. 
Na czas, kiedy przestaną być organi-
zowane agresywne parady, obfitujące w 
dzikie zachowania.  

W ten sposób manifestujący w tzw. 
strajku kobiet, są ukierunkowani 

na prowokację – na co mają odpowiedź 
zupełnie inną od spodziewanej – bo 
zrównoważoną, z troską o wszystkich, z 
modlitwą za zagubionych. Oczywiście 
Policja, z powodu agresywnych czynów 
manifestantów, reagowała w obronie 
demokratycznej większości. Nie dało 
się inaczej, ponieważ manifestanci 
naruszyli prawo. Obecnie postawiono 
prokuratorskie zarzuty przywódcom 
tzw. strajku kobiet.  

Żyjemy w czasach, których 
znamienną cechą jest zamęt. 

Wartości, których bronimy są dla  
nas ważne, bo w ich atmosferze 
wyrastaliśmy. Dzięki nim rozwinęliśmy 
się fizycznie, psychicznie, ukończyliśmy 
szkoły, mamy atrakcyjne zawody, 
mamy żony i dzieci, znajomych i 
przyjaciół, korzystamy z leczenia, 
obsługi przez instytucje, jeździmy 
w różne miejsca. Kościół w dążeniu, 
aby wartości i równowaga społeczna 
mogły współistnieć, odegrał wielką 
rolę. Dzięki Jego obecności  w Polsce 
odzyskiwaliśmy niepodległość, wolność 
od poprzedniego ustroju. To przy 
nim była skoncentrowana walka o 
prawy, uczciwy porządek społeczny. 
Kościół zawsze bronił człowieka i jego 
ważnych życiowo spraw. Kto, w ja-
kikolwiek sposób działa na niekorzyść 
Kościoła, gdy się zastanowi, zobaczy, 
że w gruncie rzeczy działa na swoją 
niekorzyść. Jego fundamentem jest 
mądry Dekalog, gdzie trzy Przyka-
zania dotyczą oddania należnej czci 
Bogu, a aż siedem zabezpiecza życie 
człowieka. Na Dekalogu rozwinęła się 
cała nasza Cywilizacja Chrześcijańska 
i prawo to stanowi fundament każdego 
należącego do niej ustawodawstwa. 
Kościół wpływa na dobrą atmosferę 
w społeczeństwie i zdrowe obyczaje. 
Jest instytucją wprowadzającą ład i 
porządek w życiu człowieka, także 
poza punktami kontroli. Jest więc 
czynnikiem sprawczym dla uczciwości 
ludzkiej. Tej uczciwości potrzeba 
wciąż każdemu, dzisiaj jednak 
bardziej osobom manifestującym, nie 
rozumiejącym znaczenia Kościoła w 
życiu społecznym, a ulegającym za-
planowanym strategiom.  c.d. na str. 9

Niestety, może to potrwać długo, 
ponieważ jest systemowo  

organizowane i sponsorowane. 
Jeśli wiatr historii nie przewróci 
pysznych modyfikatorów tego 
świata, to manifestacje te mogą być 
częścią długiego procesu obalania 
moralności. Dla nas, Chrześcijan, nie 
jest to satysfakcjonująca perspektywa. 
Jednakże możemy wiele zrobić  
zrzeszając się razem. Kiedy połączą nas 
wspólne działania na rzecz rozwoju i 
wspólnego bycia, stworzymy sposób 
poradzenia sobie z patologicznym 
krzykiem. Od tzw. strajku kobiet, czy 
tęczowych manifestacji oddzieli nas 
wówczas nasza dobra wzajemność. 
Przy niej krzyki, nawet te ordynarne 
i okrutne, nie będą tak dokuczliwie 
słyszane. 

Tzw. strajk kobiet przybrał 
bardzo destrukcyjne formy, 

wprowadzając w nasze życie zamęt, 
ordynarność i wulgarność. Wyzwoliły 
się postawy podłe i nieludzkie, głoszące 
kulturę śmierci. Owe   manifestacje 
okazały swoje poparcie dla niszc-
zenia kościołów i przeszkadzania w 
odprawianiu  obrzędów religijnych 
– wzywano do tego  i niestety przery-
wano  Mszę Św. Od uczestników  stra-
jku słychać było nawoływania: „dym 
w kościele”, „j...bać kler” oraz inne 
wulgarne, straszne w naszym porządku 
cywilizacyjnym hasła. Zaistniał bodziec 
w słowach: „dym w kościele”, a za nie 
długi czas pojawiła się reakcja - doszło 
do podpaleń kościołów. Zadziałało. 
Dlatego osoby nawołujące do podpaleń 
i zakłócania porządku powinny 
ponieść współodpowiedzialność.

Zgrupowanie strajkujących celowo 
prowokując, liczy na odwet ze 

strony Chrześcijan. Chce zaprezentować 
się jako bardzo poszkodowane i w ten 
sposób uderzyć biczem europejsk-
iej opinii publicznej w naszą polską 
rzeczywistość, gdzie nie ma tolerancji 
i dyskryminuje się inaczej myślących. 
Po to, aby wywołać wspomniany 
odwet, dotykają najwrażliwszych strun, 
nawołują do przemocy, chcą zastraszyć 
osoby publiczne oraz społeczeństwo.  

Obronić najważniejsze
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Z ENCYKLIKI LAUDATO SI - 
PAPIEŻA FRANCISZKA

Miłość pełna drobnych gestów wzajemnej troski ma także wymiar obywatelski i polityczny, a  przejawia 
się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy świat. Umiłowanie społeczeństwa 

i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra są doskonałą formą miłości, która nie tylko wpływa na re-
lacje między ludźmi, ale "w skali makro: na stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne"156.  Dlatego 
Kościół zaproponował  światu  ideał  "cywilizacji  miłości"157. Miłość społeczna jest kluczem do prawdzi-
wego rozwoju: "Aby społeczeństwo stało się bardziej ludzkie,  bardziej  godne  osoby,  niezbędne  jest 
docenienie  miłości  w życiu  społecznym –  na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, kulturowej –  
i  uczynienie z niej stałej i najwyższej normy działania"158 . W   tym kontekście, obok znaczenia małych 
codziennych gestów, miłość społeczna skłania nas do myślenia o wielkich strategiach, które  skutecznie  
powstrzymałyby  degradację środowiska i zachęciły do kultury troski, przenikającej całe społeczeństwo. 
Kiedy ktoś rozpoznaje wezwanie Boga do uczestniczenia wraz z innymi w  tych działaniach społecznych, 
powinien pamiętać, że jest to część jego duchowości, która jest realizowaniem miłosierdzia, oraz że w 
ten sposób dojrzewa i uświęca się. 
156  Benedykt XVI, Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 2: AAS 101 (2009), 642. 
157  Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1977, AAS 68 (1976), 709. 
158  PAPIESKA RADA „IUSTIAET PAX”, Kompendium nauki spo-łecznej Kościoła, 582. 

Są powołani przez Chrystusa, aby głosić 
Ewangelię drugiemu człowiekowi 

i czynić dobro, bo sam wspaniały Bóg 
nauczył nas, jak wartościowe są wiara i 
dobre uczynki. Tak więc są bardzo ważni. 
Ich powołanie jest realizacją własnego 
życia dla ludzi, dlatego trzeba ich kochać, 
lubić, a przynajmniej szanować. Warto 
posyłać im uśmiech, troskę i pamiętać o 
nich w modlitwie.  

Ksiądz, w życiu niemal każdego 
człowieka, jest ważny, a przez to 

cenny. W chwilach, kiedy życie wydaje 
się nie do zniesienia i nie wiemy dokąd 
iść, co zrobić, udajemy się do księdza, 
czy to na rozmowę, poradę, czy do 
Spowiedzi. Posiadając wykształcenie, 
duże doświadczenie życiowe, kierując 
się Bożą miłością i mądrością ksiądz 
potrafi doradzić, pomóc ustalić ki-
erunek postępowania i przestrzec przed 
niebezpieczeństwami. Potrafi być duch-
owym pogotowiem dla wiernych. 

Z księdzem mamy kontakt od urodze-
nia, aż po śmierć. Jest szafarzem 

Bożych Sakramentów. Najpierw Chrzest 
Święty – zostajemy włączeni do wspólno-
ty wiernych; potem Spowiedź; Komunia 
Święta –  bezpośrednie przyjęcie Jezusa do 
swojego serca; Bierzmowanie – przyjęcie 
Darów Ducha Świętego; Namaszczenie 
Chorych – aby wesprzeć człowieka w 
złym położeniu; Małżeństwo; a kto wybi-
era sakrament Kapłaństwa udzieli go też 
ksiądz, tyle, że biskup.

Księża co tydzień odprawiają dla 
nas Msze Święte, przygotowując 

się do tego, żeby powiedzieć nam coś 
wartościowego. Jest to ważne, abyśmy 
trzymali prawidłowy kurs wyznac-
zony  przez Pana Boga i z niego nie 
zbaczali. Ukazują nam korzyści z życia 
według Bożych Praw, wskazują na dobrą 
atmosferę, kiedy będziemy się – jak prag-
nie Bóg – wzajemnie miłowali.

Są księża do których ciężko się dostać – 
tak wielu ludzi chce z nimi codziennie 

rozmawiać. Ludzie potrafią przejechać 
wiele kilometrów żeby posłuchać kazania 
ulubionego księdza. 
Księża nauczają religii, choć obec-
nie zastępuje ich już wielu katechetów. 
Odwiedzają nas „Po Kolędzie”, bywają w 
naszych domach, przez to wiemy o sobie 
więcej. W tych odwiedzinach, choć czasu 
jest zwykle nie za dużo, to wystarczy, aby 
dobro wzajemności wypełniło nasz dom. 
Na pamiątkę tego spotkania na drzwiach 
ministrant napisze kredą K+M+B=2021, 
aby pamiętać to wydarzenie jak odwiedz-
iny małego Jezusa przez Trzech Króli. 

Księża są dobrze ukształtowanymi, 
zrównoważonymi, dobrymi i 

życiowymi ludźmi. Są bezpieczni, co 
jest w dzisiejszych czasach niezmiernie 
ważne, cenne. Ich obraz nie myli. Od 
nich nie można spodziewać się wyra-
chowania i wykorzystania. Nie są or-
dynarni, mają poczucie humoru, na 
miarę swoich możliwości troszczą się 

o swoich parafian. Księża stanowią dla 
nas prawdziwe oparcie. Ich światło, jak 
jasność latarni morskiej prowadzi nas 
do Pana Boga i Jego wartości. 

Nie dajmy się łatwo zwieść, uogólnio-
nym ocenom, że księża molestują 

dzieci. Na 25 tys. księży w Polsce, tego 
nikczemnego czynu dopuściło się mniej 
niż 1% księży. Większość z nich została 
usunięta ze stanu kapłańskiego, a osoby 
pokrzywdzone objęto opieką. 

Troska kapłanów, aby porządek Pana 
Boga był wszędzie, jest o tyle ważna, 

że przynosi pokój i równowagę w życiu. 
To daje warunki do dobrego rozwoju, 
nauki, pracy i zabawy. Im więcej Boga 
w naszym życiu, tym bezpieczniej. Im 
więcej dobrych księży, tym  więcej dobrej 
atmosfery, gdzie każdy wraz ze swoimi 
umiejętnościami, zdrowiem, życiem, 
byciem razem, rzeczami materialnymi, 
jest chroniony. Księża nas nauczają, 
formują nam życie wspólnotowe, nie-
którzy z nich wyjątkowo aktywnie (śp. 
Luigi Giussani, śp. ks. Jan Góra, śp. ks. 
Piotr Pawlukiewicz, śp. ks. Mieczysław 
Maliński, ks. Adam Szustak, ks. Do-
minik Chmielewski, ks. Piotr Glas, ks. 
Marek Dziewiecki, ks. Andrzej Sąsiadek, 
ks. Jan Pałyga, ks Marek Sokołowski, ks. 
Wacław Oszajca, ks. Wojtka Drozdowicz 
i wielu, wielu innych). Książa są kreato-
rami Cywilizacji Miłości, tego lepszego, 
bezpiecznego, radosnego porządku dla 
życia człowieka.                Basia Kamińska          

Księża dobro Narodowe
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Miłość, jakiej uczy Jezus
Pierwsze zdanie Katechizmu ukazuje 

specyfikę wiary chrześcijańskiej, 
gdyż wyjaśnia, iż wiara ta to efekt 
spotkania człowieka z Bogiem, który 
stwarza nas na swoje podobieństwo 
i powołuje do życia w miłości. Swoją 
miłość Stwórca najbardziej objawia 
„przez swego Syna, którego posłał jako 
Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła 
pełnia czasów” (KKK, Wstęp, 1). W 
centrum wiary chrześcijańskiej jest Jezus 
Chrystus. Dzięki temu, że Bóg objawił 
się pierwszym ludziom i że towarzyszył 
ludzkości po grzechu pierworodnym, 
mogliśmy od najdawniejszych pokoleń 
uwierzyć w to, że On istnieje, że się o 
nas troszczy, że jest miłością, że nas 
kocha. Jednak tylko sam Bóg mógł nam 
do końca objawić sposób, w jaki nas 
kocha i jaki każdy z wierzących w Niego  
powinien naśladować. Żaden człowiek 
nie był w stanie opowiedzieć nam w 
pełni wiarygodnie i wyczerpująco o 
tym, jak nieodwołalnie, jak ofiarnie (aż 
do krzyża) i jednocześnie jak mądrze 
Bóg kocha człowieka. 

miłości. Kochać jak Jezus, czyli 
według tych zasad, których On nas 
uczy, to najważniejszy sprawdzian, 
a jednocześnie  najdoj-rzalszy owoc 
wiary przyjętej i praktykowanej. Miłość, 
którą Jezus nas pierwszy pokochał 
i której nas uczy, nie jest popędem, 
współżyciem seksualnym, uczuciem, 
zakochaniem, tolerancją, akceptacją, 
„wolnym związkiem”, ani naiwnością. 
Jego miłość to jednocześnie szczyt 
dobroci i mądrości. To najlepszy ze 
wszystkich możliwych sposobów 
odnoszenia się człowieka do człowieka. 
Przedmioty materialne są obojętne na 
miłość i nie interesują się miłością. Dla 
wszystkiego, co materialne, miłość jest 
bezużyteczna, a dla ludzi jest ona siłą 
i pokarmem, bez którego trudno żyć. 
Najbardziej upewniają nas o miłości 
ci, którzy potrafią cierpieć z nami i dla 
nas. Bóg o tym wie i dlatego postanowił 
upewnić nas o swojej miłości przez to, 
że pozwolił się przybić do krzyża. 

Prawdziwa miłość między ludźmi 
jest zawsze naśladowaniem 

Benedykt XVI przypomniał nam o 
tej podstawowej prawdzie Ob-

jawienia na początku Roku Wiary: 
„Sam Bóg ukazał się nam w Chry-
stusie, objawił swoje oblicze i stał się 
rzeczywiście bliskim wobec każdego 
z nas. Co więcej, Bóg objawił, że Jego 
miłość wobec człowieka, względem 
każdego z nas jest bez miary: na 
Krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boży, 
który stał się człowiekiem, uka-
zuje nam w najjaśniejszy sposób, jak 
daleko posuwa się ta miłość – aż do 
daru z siebie, aż do całkowitej ofia-
ry. (…) Wiara jest uwierzeniem w 
tę miłość Boga, która nie słabnie w 
obliczu niegodziwości człowieka, w 
obliczu zła i śmierci, ale jest zdolna do 
przekształcania wszelkiej formy znie-
wolenia, dając możliwość zbawienia” 
(Watykan, 24.10.2012.).

Istotą wiary chrześcijańskiej jest 
wiara w to, że Bóg kocha nas 

nieodwołalnie, poznawanie sposobu, 
w jaki kocha nas Jego Wcielony Syn 
oraz naśladowanie takiej właśnie 

ks. Marek Dziewiecki
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Miłość, jakiej uczy Jezus
ks. Marek Dziewiecki

miłości Jezusa, a ta Jego miłość jest 
bezwarunkowa, wierna i ofiarna, a 
jednocześnie mądra. Upewnia nas o 
tym Jezus w przypowieści o synu mar-
notrawnym. Mądrze kochający ojciec 
– który jest symbolem Boga – nie 
wycofuje miłości, nie zsyła mu żadnych 
kar ani cierpień, a jednocześnie nie 
przeszkadza syno-wi ponosić bolesne 
konsekwencje błędów, które tenże 
syn popełnia. Ojciec wie, że na skutek 
cierpienia błądzący syn ma szansę 
zastanowić się i powrócić (por. Łk 
15, 11-32). Najbardziej zaskakuje nas 
fakt, że Jezus, który każdego człowieka 
kocha bezwarunkowo, nieodwołalnie i 
ofiarnie aż do oddania życia, każdemu 
– jak opisują to Ewangelie - okazuje tę 
miłość w inny, niepowtarzalny sposób. 
On uczy nas przez to miłości mądrej, 
czyli komunikowanej w sposób dosto-
sowany do sytuacji i zachowania danej 
osoby.

Gdy Jezus spotykał ludzi szla-
chetnych, wtedy komunikował 

im miłość przez to, że ich na różne 
sposoby wspierał: przytulał, uzdrawiał, 
rozgrzeszał, stawiał za wzór, chronił, 
spełniał ich prośby, potwierdzał, że są 
błogosławieni (zob. np. Mt 8, 5-13; Mt 
9, 1-2; Mt 9, 20-22; Mt 12, 49-50; Mk 
5, 35-42; Łk 6, 20-23; Łk 7, 24-28; Łk 
19, 1-10; J 8, 10-11; J 11, 38-44). Takim 
ludziom okazywał miłość z radością i 
w sposób, który zwykle uznajemy za 
jedyny sposób komunikowania miłości. 

CYWILIZACJA MIŁOŚCI

Gdy Jezus spotykał błądzących, 
to okazywał im miłość w 

zupełnie inny sposób. Takich ludzi nie 
tolerował, nie akceptował, lecz twardo 
upominał i stanowczo wzywał do 
nawrócenia: „Jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13, 
3). Gdy spotykał krzywdzicieli, wtedy 
się przed nimi bronił. Dla przykładu, 
nie pozwolił, by strącili Go ze skały w 
miejscowości, w której nauczał (zob. 
Łk 4, 28-30). Ukrywał się przed tymi, 
którzy chcieli Go zabić (zob. J 8, 59;  J 
11, 54). Bronił się przed Annaszem 
i Kajfaszem (zob. Mk 14, 62; J 18, 
19-21), a także przed Piłatem (zob. J 
18, 33-38; J 19, 11-12). Innym razem 
bronił się przed żołnierzem, który Go 
uderzył (zob. J 11, 23). Obrona przed 
krzywdzicielem jest wyrazem dojrzałej 
miłości, gdyż daje szansę na to, że krzy-
wdziciel nie stanie się jeszcze większym 
krzywdzicielem i nie zaciągnie jeszcze 
większej winy. Przeciwnie, ma szansę 
zastanowić się, nawrócić i uratować 
przed potępieniem (zob. Mt 26, 64;  
Mk 14, 48-49). Dopiero wtedy, gdy 
Jezus nauczył nas kochać (ale nie 
wcześniej!), pozwolił przybić się do 
krzyża po to, by nas upewnić o tym, 
że kocha bezwarunkowo. Oddanie się 
w ręce krzywdzicieli było jednak w 
postępowaniu Jezusa wyjątkiem, a nie 
regułą. 

Gdy Jezus spotykał ludzi faryze-
jskich i przewrotnych, którzy z 

premedytacją usiłowali żyć kosztem 
innych ludzi, wtedy ich publicznie 
demaskował.  Wyjaśniał tłumom ludzi 
dobrej woli, że ich uczeni w Piśmie i 
faryzeusze to plemię żmijowe i ślepi 
przewodnicy, których trzeba się strzec 
(zob. Mt 23, 2-33). Gdy natomiast 
spotykał ludzi, którzy kochali bardziej 
niż inni, to komunikował im miłość 
przez to, że ich wyróżniał, że okazywał 
im niezwykłe zaufanie i że zawierzał im 
losy Kościoła, czyli losy ludzi, których 
kocha nieodwołalnie (zob. J 21, 15-17). 

W aspekcie miłości chrześcijaństwo 
wnosi jakościową nowość w 

stosunku do Starego Testamentu. 
„Jezus czyni miłość przedmiotem 
nowego przykazania” (KKK 123). 
Wcielony Syn Boży wprowadza ważną 
nowość co do miłości bliźniego. Otóż 
chrześcijanie są powołani do tego, 
by kochać bliźniego w sposób, w jaki 
Jezus nas pierwszy pokochał (por. 
J 13, 34). Tymczasem Stary Testa-
ment polecał, by kochać bliźniego 
tak, jak siebie samego, czyli by sposób 
odnoszenia się do bliźniego był  
podobny do sposobu, w jaki dany 
człowiek odnosi się do samego siebie 
(por. Kpł 19, 18). Odkąd w Chrystusie 
ludzkość zobaczyła, w jaki sposób Bóg 
kocha człowieka, nie musimy już uczyć 
się miłości po omacku, ani w oparciu 
o najbardziej niebezpieczną z metod, 
jaką jest metoda prób i błędów.

ks. Marek Dziewiecki
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WYBACZ POJEDNAJ SIĘ I 
KOCHAJ

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. 

NIE MA SYTUACJI  BEZ WYJŚCIA
KS. MAREK DZIEWIECKI

Książka opisuje prawdziwe his-
torie 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
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 rozu-
miany i chroniony naszą miłością. 

Można zamawiać w księgarni: www.ksiazkikatolickie.pl

EWANGELIA 
JEZUSA CHRYSTUSA 

   według św. Marka Przekład i komentarz 
Tom I i II. Autor ks. dr hab Franciszek Sieg SJ

Aby dobrze zrozumieć Pismo Święte, warto sięgnąć po 
wyjaśnienia znanych biblistów takich jak ks. dr hab. Fran-
ciszek Sieg SJ, który całe swoje życie badał Pismo Święte. 
W dwóch tomach przekładu i komentarza do Ewan-
gelii św. Marka przedstawia nam obszerne wyjaśnienia 
- które pomogą nam zrozumieć wiele nieznanych faktów, 
wydarzeń, okoliczności. 

Kecharitomene - ks. Dominik Chmielewski  J
ego miłość Cię uleczy - ks. Dominik Chmielewski
Idź do Nieba - Abp Fulton J. Sheen
Jezus Chrystus - Poetycka wizja czterech Ewangelii - Harry Duda

Ewenement w skali światowej - 
Pismo Św. napisane 
trzynastozgłoskowcem
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Obronić najważniejsze
c.d. ze str. 4

Otóż wnika do Polski nowy-twór 
zwany: rewolucją kulturową. 

Przewiduje ona przewrót ideologiczny, 
jaki został wcześniej zaplanowany. 
Przez kogo? Przez tych, którym zależy, 
żeby Tobie i mnie było źle, żebyśmy 
byli słabi i posłuszni, żeby można było 
nami łatwo kierować. Jednym z etapów 
tego przewrotu jest demoralizacja 
społeczeństwa. Etap ten ma trwać 
dłużej, wymaga czasu, nawet do jedne-
go pokolenia. Żeby przeprowadzić tą 
wyrafinowaną rewolucję, potrzebni 
są ludzie na stanowiskach, pełniący 
wpływowe role społeczne, ludzie w 
mediach, edukacji, wśród rządzących, 
a nawet ludzie w Kościele. Potrzebne 
są akcje dezinformacji medialnej, jakie 
systematycznie co jakiś czas mają mie-
jsce. Potrzebni są ludzie wychodzący na 
ulice, występujący przeciwko obycza-
jom i porządkowi moralnemu, a w 
rzeczy samej - przeciw sobie. Wszystkie 
działania tej wyrafinowanej rewolucji 
mają na celu osłabienie obyczaju, 
kondycji moralnej, intelektualnej i 
materialnej społeczeństwa. Ta walka 
skoncentrowana jest na edukacji, 
religii, mediach, kulturze, strukturach 
państwa oraz rodzinie – w celu jej 
osłabienia – osłabienia społeczeństwa. 
W dążeniu do realizacji założeń owej 
rewolucji jest zrelatywizowanie norm 
religijnych, przez to pozbawienie auto-
rytetu Kościoła. 

Kościół stanowiący ostoję 
uczciwości, prawdy i równowagi 

w życiu – bardzo przeszkadza we 

wprowadzaniu antywartości – stąd 
założenia zniszczenia i ataki na 
Kościół. Mówiąc dobitnie, chodzi o 
zdemoralizowanie społeczeństwa,  
uczynienie go bezwolnym, gdzie 
ludzie nie będą potrafili odróżniać 
dobra od zła, gdzie granice te się 
rozmyją, a naród będzie się męczył 
z powodu braku umiejętności 
odróżnienia decyzji właściwej od 
niewłaściwej. Owa demoralizacja to 
upadek społeczeństwa, potencjalna 
utrata wszystkiego dla wszystkich, 
bo nic nie jest pewne. W ten sposób 
wyłania się wizja strasznego świata. 

Zwróćmy uwagę, że w ostat-
nim czasie 11 marca 2021 r. 

Parlament Europy ogłosił w Unii 
Europejskiej strefę wolną dla LGB-
TIQ. Otwiera to drogę do starań o 
coraz większe prawa dla wynaturze-
nia, w imię wolności. Powiedzmy 
wyraźnie: chodzi o łamanie porządku 
społecznego jaki dotąd znamy. 

Dlatego bądźmy razem bo chcą 
nas rozdzielić. Ważna jest 

dziś aktywność chrześcijan, kiedy 
działania środowisk liberalnych powoli, 
lecz konsekwentnie demoralizują nam 
rzeczywistość, starając się uczynić 
ją względną, gdzie wszystko można. 
Dlatego zrzeszajmy się, aby nie być 
samemu w trudnym czasie,  kiedy 
wiatry z zachodu sprowadzają nam 
nowe, rożnie pachnące prawdy, coraz 
częściej chwiejące ustalonym przez 
wieki porządkiem. Razem utrzymamy 
świadomość ważnych dla życia i 
rodziny wartości. W życiu samotnym 

zawsze będzie trudniej. Pamiętajmy, 
konstruktorom rewolucji kulturowej 
chodzi o człowieka słabego, zde-
prawowanego, mało ważnego, którym 
można łatwo sterować.

Dlatego zrzeszajmy się w klu-
bach zainteresowań, spo-

rtowych, grupach, wspólnotach 
chrześcijańskich, gdzie funkcjono-
wanie odbywa się na fundamencie 
Bożych Praw – przez to jest  
najbezpieczniej. Działać przy kościele 
ubogacając życie parafii i otoczenia, w 
jakim wspólnie żyjemy, to wspaniałe 
dzieło i korzyści dla nas samych i dla 
innych. Będzie to dla nas oparciem i 
nie pozwoli się zagubić w samotności, 
do której zapraszają  nowe czasy. 

Życie wspólnot możemy 
umocować prawnie przez 

powołanie do życia organizacji 
pozarządowej, stowarzyszenia, czy 
fundacji. W ten sposób nasza organi-
zacja może sprawniej bronić wartości 
chrześcijańskich, kościołów, życia, 
obyczajów. Skorzystają wszyscy.

Wielki Polak, Jan Paweł II, 
zwracał się do nas, żeby 

pomóc mu budować lepszy porządek 
społeczny, porządek oparty na Bożych 
Prawach. Obecne czasy domagają 
się budowania tego porządku, przez 
każdego z nas osobiście – u podstaw, 
ale także we wspólnym działaniu – 
dającym realizację człowieczeństwa i 
wymierne korzyści.

Wacław Maślanka

KOMUNIKACJA
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 rozu-
miany i chroniony naszą miłością. 

Można zamawiać w księgarni: www.ksiazkikatolickie.pl
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W naszych parafiach jest nas wielu, 
po kilka tysięcy osób i więcej. 

Spotykamy się co niedzielę wielbiąc 
Jezusa Chrystusa we Mszy Świętej, 
widzimy się wzajemnie i tworzymy 
wspólnotę, niestety dziś nieco 
anonimową. My wszyscy, jesteśmy w 
tej szczególnej relacji do Stwórcy, który 
wyposażył każdego z nas w niezwykłe 
talenty, umiejętności, predyspozycje, 
sprawności, stanowiące nasz cenny 
do wykorzystania potencjał. Kiedy 
stajemy przed Bogiem w niedzielę i 
jednoczymy się z Nim w Eucharystii, 
to zgodnie z Jego najgłębszym prag-
nieniem, wyjdźmy sobie naprzeciw, 
zbliżmy się do siebie, aby się lepiej 
poznać. Ten integracyjny, pierwszy 
krok, przy zachowaniu szacunku 
i prywatności każdego, może być 
powodem wspólnego działania na 
rzecz rozwoju życia parafii. Aby, 
według wspaniałych właściwości jakie 
posiadamy, cieszyć się wzajemnie z 
powodu rozwoju człowieczeństwa i 
jego walorów, aby nie było cierpiących 
na samotność, a biedni otrzymali od 
nas pomoc. By w czasach powszechnej 
samotności umieć się zorganizować 
i czerpać korzyści z tego faktu, na 
nowo odkrywając, że życie razem ma 
największy sens. Abyśmy byli jedno, 
podajmy sobie ręce w spotkaniu po 
Mszy Świętej – rozmawiajmy ze sobą. 

Najpopularniejszymi i najczęściej 
zakładanymi organizacjami 

pozarządowymi są stowarzyszenia i 
fundacje. Założyć stowarzyszenie jest 
dużo łatwiej i prościej z formalnego 
punktu widzenia, w porównaniu z 
założeniem fundacji. W przypadku 
zakładania fundacji potrzeba kapitału, 
a przy zakładaniu stowarzyszania 
wystarczy 15 osób, które zrzeszają się, 
aby wspólnie realizować swoje talenty, 
pasje i cele. Obie w/w formy prawne 
wymagają rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS), uchwalenia 
statutu, nabycia numerów: REGON i NIP,  
a także założenia konta bankowego. 

Kiedy zdecydujemy się na założenie 
stowarzyszenia, potrzebni będą 

ludzie - co najmniej 15 osób, które 
będzie stanowić grupę założycieli 
stowarzyszenia. Przystępujemy do 
zebrania założycielskiego. Na tego 
rodzaju zebraniu podejmowane są 
uchwały, które dotyczą powołania tej 
właśnie organizacji pozarządowej do 
życia, wyboru komisji założycielskiej 
i uchwalenia statutu. Podczas ze-
brania mogą także zostać wybrane 
takie komórki organizacji jak: zarząd 
oraz komisja rewizyjna. Następnie 
komisja założycielska składa wniosek 
wraz z wymaganymi załącznikami o 
rejestrację wybranej formy prawnej do 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).  
Stowarzyszenie otrzymuje osobowość 
prawną nie prędzej, jak po wpisa-
niu do KRS. Końcowym etapem jest 
uzyskanie numeru REGON oraz NIP, i 
założenie konta bankowego. 

Członkiem stowarzyszenia może 
zostać obywatel Polski, który nie 

został pozbawiony praw publicznych 
i posiada pełną zdolność czynności 
prawnych. Małoletni w wielu od 16 
do18 lat także mogą należeć do tej 
formy prawnej i korzystać z czynnego 
oraz biernego prawa wyborczego. 
Osoby, które nie ukończyły 16 roku 
życia, za zgodą rodziców także mogą 
zostać członkami stowarzyszenia. Nie 
posiadają jednak praw wyborczych (z 
wyjątkiem organizacji pozarządowej 
gromadzącej wyłącznie małoletnich). 
Obcokrajowcy zameldowani na teryto-
rium RP mogą tworzyć stowarzyszenia 
na tych samych prawach co obywatele 
polscy. 

Z kolei, aby powstała fundacja, 
konieczna jest wola fundatora 

wyrażona w tzw. akcie fundacyjnym 
(określającym cel fundacji). Funda-
tor, który jest osobą fizyczną lub 
prawną, ofiaruje określony przez siebie 
majątek na społecznie pożyteczny cel 
( np. pieniądze, papiery wartościowe, 
nieruchomości, rzeczy). 

W doświadczeniu fundacja może 
realizować dowolne cele chary-

tatywne, społeczne, gospodarcze 
i użyteczne, lecz muszą one mieć 
charakter publiczny. Fundację tworzy 
się dla dobra wszystkich, ogółu, nie zaś 
dla wybranej jednostki. 

Wcześniej, zanim dojdzie do 
założenia fundacji, funda-

tor musi określić wartość fun-
duszu założycielskiego, ustanowić 
akt fundacyjny, opracować statut  
określający sposób działania fun-
dacji i zarejestrować ten model formy 
prawnej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Tuż po zarejestrowaniu 
fundacji rola fundatora kończy się. 
Od tego momentu działania fun-
dacji, a także odpowiedzialność za 
majątek przejmuje zarząd. Następnie 
trzeba uzyskać dla danej organizacji 
pozarządowej numery: REGON i NIP 
i założyć konto w banku.

Organizacja pozarządowa nie 
jest związana z jakąkolwiek 

władzą państwową i nie działa dla 
osiągnięcia zysku. Często jest nazywa-
na organizacją obywatelską, ponieważ 
może ją założyć jedynie grono wolnych 
obywateli bądź ich organizacje. Funk-
cjonuje z własnej inicjatywy realizując 
cele społeczne. Może prowadzić 
działalność gospodarczą, ale uzyskane 
z niej dochody przeznacza się na dal-
sze funkcjonowanie tej organizacji. 

Zadania organizacji pozarządowych 
to: rozwiązywanie trudnych 

spraw społecznych, zmniejszanie 
napięć i okoliczności konfliktowych w 
społeczeństwie, pomoc w wyrażaniu 
swoich opinii wśród obywateli i to nie 
tylko w sprawach politycznych, etc. 

Dla potrzeb parafialnych można 
działać organizując: 

-  wydarzenia artystyczne, festyny, 
konkursy, działania pomocowe i 
wsparcia materialnego, literackie i 
publicystyczne, krzewiące kulturę 
fizyczną, działania ekonomiczno-zar-
obkowe, rozwijając klub turystyczny, 
czy organizując klub rodzinny;

c.d. na str. 18

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ
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Modlitwa w życiu Pana Jezusa 
i w naszym życiu

Bogiem, modląc się 
do Niego stajesz się 
coraz bardziej czysty 
i święty, chociaż tego 
nie dostrzegasz.   

Każdy z nas   
potrzebuje  

modlitwy i spotkania 
z Panem Bogiem. 
Bez tego duchowo 
karłowaciejemy. 
Modlił się też 
nasz Zbawiciel 
– Jezus Chrys-
tus. Ewangeliści 
zaznaczą to, że 
kiedy miał wybrać 
apostołów, czy też 
kiedy miał dokonać 
dzieła odkupienia, 
towarzyszyła mu 
gorliwa modl-
itwa. Przed swoją 
śmiercią krzyżową 
modlił się za swoich 
wyznawców: „Nie 
tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy 
dzięki ich słowu 
będą wierzyć we 
Mnie; aby wszyscy 
stanowili jedno, jak 
Ty, Ojcze, we Mnie, 
a Ja w Tobie, aby i 
oni stanowili w Nas 
jedno”. (J 17,20-21a). 
Mimo bardzo akty-
wnego sposobu życia 

Pan Jezus zawsze znajdował czas na 
modlitwę, często w godzinach nocnych, 
w odosobnieniu. 

Nie ma innej drogi do Pana Boga jak 
poprzez modlitwę. To ona otwi-

era nas na Jego Obecność. Módlmy się 
tak, jak potrafimy: dłużej lub krócej, 
modlitwą ułożoną, czy też spontaniczną, 
w zależności od czasu i możliwości, 
jakimi dysponujemy, pamiętając, że 
modlitwa wszystko uszlachetnia. To w 
niej znajdziemy pomoc do realizacji 
naszego życiowego powołania. 

Pamiętajmy, iż Pan Bóg nie oczekuje 
od nas rzeczy nieosiągalnych. 

Codzienna modlitwa jest w zakresie 
możliwości każdego z nas.  

ks. Jerzy Sobota  

rotem. Człowiek ten wykonał zadanie. 
Po powrocie do mędrca ten zadał mu 
pytanie: „Czy zanurzając koszyk w 
wodzie zauważyłeś coś szczególnego?”. 
„Tak, odpowiedział, kiedy koszyk 
znalazł się w nurtach wody pomyślałem 
sobie: "Ten koszyk zanurzony w wodzie 
strumyka przypomina moje życie; tak 
jak przez niego przepływa woda, nie 
zatrzymując się w jego wnętrzu, tak i 
ja otrzymuję od Pana Boga tak wiele 
łask, ale nie potrafię ich zatrzymać 
i pomnożyć. Jak wiele tych łask w 
moim życiu już zmarnowałem…". Nie 
jest tak źle – odpowiedział mędrzec. 
To prawda, że w koszyku nie ma już 
wody, ale zauważ, że ten koszyk stał 
się czysty. I ty spotykając się z Panem 

To, że możemy 
modlić się, a więc 

zwracać do Pana Boga, 
wsłuchując się zarazem 
w Jego głos, jest wielkim 
Jego darem. Spotkanie 
z Panem Bogiem po-
zostawia trwały ślad w 
naszej duszy i w naszym 
życiu. Najdoskonalszą 
formą modlitwy jest nasz 
udział w liturgii Mszy 
św. Konstytucja Sac-
rosanctum Concilium 
Soboru Watykańskiego 
II przez liturgię rozumie 
wypełnianie kapłańskiej 
funkcji Jezusa Chrys-
tusa. W niej przez znaki 
dostrzegalne wyraża się 
i w sposób właściwy dla 
poszczególnych znaków 
dokonuje uświęcenie 
człowieka, a Mistyczne 
Ciało Jezusa Chrystusa, 
to jest Głowa ze swymi 
członkami, sprawuje 
pełny kult publiczny(KL 
7). A zatem przez udział 
w liturgii możemy 
stawać się coraz bardziej 
ludźmi świętymi. 

Oczywiście nic nie 
dokonuje się tutaj 

automatycznie. Można 
uczestniczyć we Mszy 
św., lecz swoimi myślami 
czy pragnieniami być 
daleko od Pana Boga. Jednak kiedy 
mamy dobrą wolę, gdy mimo naszych 
słabości, rozproszeń koncentrujemy 
uwagę ciągle na nowo na treści modl-
itwy i na obecności wśród nas Pana 
Boga, dostrzegamy jak modlitwa 
nas kształtuje i przemienia. Czasami 
dokonuje się to na sposób dla nas nie 
do końca widoczny. 

Przypominam sobie opowieść o 
pewnym człowieku, który będąc 

niezadowolony ze swojego duchowego 
wzrostu przybył do mędrca, by ten 
udzielił mu rady. Starzec kazał mu 
zabrać koszyk z wikliny, w którym 
wcześniej były ziemniaki i udać się do 
pobliskiego strumyka. Miał włożyć ten 
koszyk do wody i przynieść go z pow-
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Kiedy rozmawiam z ludźmi o 
rożnych problemach, widzę, że 

w ich życiu nie zostały zbudowane 
fundamenty. Nie można zbudować 
domu bez fundamentów. Taki dom się 
chwieje i nie ma oparcia. Ktoś zac-
zyna od budowania bocznych ścian, 
dachu, od wkładania okien do domu, 
a nigdy nie wykopał solidnych funda-
mentów. Jest rzeczą niemożliwą, aby 
zbudować dom bez fundamentów. 
Chrzest święty jest fundamentem 
naszego życia chrześcijańskiego - 
fundamentem wszystkich naszych 
modlitw, naszych relacji z Bogiem, 
z drugim człowiekiem i z samym 
sobą. Jeśli nie znam mocy działania 
Chrztu Świętego we mnie, nie jestem 
w stanie budować swojego domu. 
Domu relacji z Bogiem, domu relacji 
z drugim człowiekiem i domu relacji 
z samym sobą. To jest tak ważne, że 
musimy zatrzymać się, aby sprawdzić, 
czy nasze fundamenty są mocne, czy w 
ogóle zbudowaliśmy nasz fundament 
życia chrześcijańskiego. Chrzest jest 
wstąpieniem Boga w nasze wnętrze, 
jest zniszczeniem grzechu pierworod-

nego, jest wybraniem nas przez Boga, 
abyśmy się stali Jego mieszkaniem. 
– Czy pamiętacie datę swojego 
Chrztu?

Jeżeli zrozumiecie czym jest Chrzest 
i co stało się tego dnia, to już nigdy 

nie przejdziecie obojętnie wobec 
daty swojego Chrztu. Chrzest jest 
ważny. Żeby zrozumieć czym jest, 
trzeba odwołać się do Chrztu Jezusa 
w Jordanie. Bóg stwarza nas tu i teraz, 
Bóg stwarza nas nieustannie. W Bogu 
nie ma przeszłości ani przyszłości. 
W Bogu jest wieczność czyli wiec-
zne teraz. Czyli Bóg, kiedy stwarza, 
stwarza nas nieustannie, jesteśmy 
nieustannie stwarzani przez Boga. 
Chrześcijaństwo to poddawanie się 
twórczemu działaniu Boga w nas. 
– Dlaczego jest to tak ważne?

Dlatego, że jeśli ja żyję przeszłością 
czy przyszłością, nie żyję 

chrześcijańskim życiem. 
– W jakim rozumieniu?

Kiedy moje życie jest nieustannym 
analizowaniem trudności, swoich 

ran, analizowaniem trudnych relacji, 
jest nieustannym użalaniem się nad 
bolesną historią swojego życia – tam 
nie ma Boga. W takim sensie, że 
uruchamiam moc ducha oskarżyciela, 
który będzie nieustannie, straszliwie 
mnie osłabiał, poprzez to, jak będzie 
wyolbrzymiał moją przeszłość po 
to, aby zabić moją teraźniejszość, i 
wygenerować lęk przed przyszłością. 
Bóg chce, żeby to co za nami zostało 
zanurzone w Miłosierdziu Bożym, 
aby już nigdy do tego nie wracać. 
Św. Paweł mówi: biegnę patrząc co 
przede mną, nie patrzę na to co za 
mną. Św Paweł mówi,że wszystko 
stało się nowe. Nieustanna nowość 
to jest charakterystyka działania 
Boga. I powinniśmy się tego uczyć, 
że żyjemy tu i teraz przeżywając Bożą 
Miłość, dając się stwarzać Jemu na 
nowo w Jego Miłości. Tu i teraz, bo 
Bóg jest wiecznym teraz. Nie jest ani 
przeszłością ani przyszłością. Zo-
bacz! Jaki jest sens użalania się nad 
trudnymi wspomnieniami twojej 
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przeszłości, przecież nie cofniesz się 
i nie zmienisz jej teraz. Jaki jest sens 
życia przyszłością, która jeszcze nie 
zaistniała, a już się jej boisz. To nie 
ma zupełnie sensu! Mnóstwo ludzi 
traci 90% swojej energii życiowej 
na życiu w przeszłości albo w 
przyszłości, kompletnie nie żyjąc tu i 
teraz.  Często nie jesteśmy tu i teraz. 
Może się złapiesz na tym, że czytając 
teraz, jesteś myślami w przeszłości 
lub przyszłości. Wspominasz, zajęty 
planowaniem wybiegasz w myślach, 
co będzie za jakiś czas. Nie jesteś tu 
i teraz. Kiedy żyjesz przeszłością lub 
przyszłością, marnujesz łaskę daną ci 
od Pana Boga tu i teraz. Nie możesz 
kroku zrobić do przodu, bo mar-
nujesz łaskę teraźniejszości, łaskę, 
jaką Bóg ci daje teraz, aby na nowo 
ciebie stworzyć. I jest to rzeczywiście 
niełatwe, aby nauczyć się żyć tu i teraz 
w pełni świadomie będąc otwartym 
na Bożą łaskę. Za każdym razem, 
kiedy będziesz miał chęć odwracania 
się do przeszłości, zostaw ją, przebacz 
wszystko wszystkim i już nigdy do 
tego nie wracaj. Żyj tu i teraz, Tym, 
który cię kocha najbardziej, który chce 
ciebie stwarzać w miłości.  Patrząc na 
Chrzest Jezusa Chrystusa widzimy 
pierwszą rzeczywistość, która jest 
niesamowita. Kiedy Jezus wchodzi do 
rzeki Jordan, widzimy, że otwiera się 
nad Nim Niebo. Bardzo konkretna 
rzeczywistość duchowa- otwarte 
Niebo. To jest odpowiedź na wołanie 
proroka Izajasza 400 lat wcześniej, 
kiedy to wołał do Boga: abyś rozdarł 
Niebiosa i zesłał nam sprawiedliwego! 
I kiedy Jezus wchodzi do rzeki Jordan, 
dosłownie są rozrywane Niebiosa, i Je-
zus stoi pod Niebem, które otworzyło 
się nad Nim. Dokładnie to samo działo 
się w dniu naszego Chrztu, kiedy to 
nasi rodzice przyprowadzili nas do 
kościoła i rozpoczął się Chrzest - 
otworzyło się nad nami Niebo. 
– Co to znaczy?

To znaczy, że od momentu Chrztu 
świętego jesteśmy dziećmi 

światłości. Jesteśmy skąpani w świetle, 
zanurzeni w światłości. To tak, ja-
kby otaczały nas nieprzeniknione 
ciemności grzechu, zła, demonów. Na-
gle otwiera się nad nami portal światła 
i zostajemy w nie zanurzeni. To światło 
nas przenika, to światło przez nas 
przechodzi, to światło nas rozświetla. 
- Czym jest to światło? 

To jest Boża obecność, atmosfera 
Nieba, która zstąpiła w głębiny 

naszego serca w momencie naszego 
Chrztu. I teraz ważnym jest całkowicie 

skoncentrować się, aby poruszać się 
w Bożej Obecności. Święty Paweł 
powie, że w Bogu żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy. Każdy mój oddech, 
każdy krok, każdy gest jest w Nim. 
Jest przeniknięty Jego światłem, 
jest przeniknięty Jego łaską, jest 
przeniknięty Jego obecnością. 
– Czym jest atmosfera Nieba?

To jest On, który jest miłością, 
pokojem, radością. On, który 

jest entuzjazmem, młodością. On, 
który jest cierpliwością. On, który jest 
wszystkim tym, za czym nasze serce 
tęskni. To jest On. I On przychodzi we 
Chrzcie świętym do nas, z atmosferą 
Nieba w nas. 
– No tak, ale proszę księdza, ja tego 
nie odczuwam!

Dlatego, że żyjesz na zewnątrz 
siebie a nie wewnątrz, w Jego 

Obecności. Święty Augustyn powie: 
Niespokojne jest serce człowieka, 
dopóki nie spocznie w Panu. Szukałem 
Ciebie wszędzie, szukałem Ciebie na 
zewnątrz, i dopiero, gdy uświadomiłem 
sobie, że jesteś we mnie, znalazłem 
Cię i odpocząłem w Tobie. Życie pod 
otwartym Niebem jest nieustanne, nie 
zniszczy tego żaden grzech.  Choćbyś 
nie wiem jak grzeszył, Bóg nie zamknie 
nad tobą swojej łaski, otwartego Nieba. 
Nie odejdzie ze swoją obecnością, 
bo jesteś Jego dzieckiem. Ty możesz 
przez obudowanie się grzechami jak 
twierdzą, powiedzieć Jemu: nie chcę 
mieć z Tobą nic wspólnego. Nie chcę 
odczuwać Twojej obecności. Nie 
chcę, aby moje serce było zanurzone 
w Twoją łaskę. Sam obudowujesz się 
jak twierdzą, ale to nie znaczy, że Boża 
obecność od ciebie odchodzi, tylko, 
że Boża obecność również przenika tę 
twierdzę. Tylko ty nie chcesz otworzyć 
twojego serca na Jego obecność w 
tobie. Pieczęć Chrztu świętego jest 
niezmazywalna, nieodwołalna, tego 
nie można odwołać. To stało się raz na 
całą wieczność, dlatego też Chrztu nie 
można powtórzyć. Jest jeden, jedyny 
raz. 
– Dlaczego proszę księdza, ja tego 
nie odczuwam?

Dlatego, że nie pielęgnuję Bożej 
obecności w moim sercu. Nie 

pielęgnuję atmosfery Nieba we 
mnie. I wtedy, kiedy ktoś przyjdzie 
z atmosferą piekła, to momentalnie 
ciemność przenika moją jasność, 
która jest zbyt mała, żeby móc 
rozświetlić ciemność. Czasami 
możesz czuć się świetnie, mieć dobry 
humor, wspaniały nastrój i ktoś 

powie jedno, jedyne zdanie, ktoś powie 
słowo, ktoś zadzwoni i cię skrytykuje, 
powie może coś bardzo destrukcyjnego. 
Wtedy momentalnie jest po tobie. 
Czasami, nie wiem, czy macie taką 
świadomość, że spotykamy takich 
ludzi, którzy tylko się odezwą i już 
nam psują humor na cały dzień. Dzieje 
się tak, ponieważ ta atmosfera, którą 
oni noszą w sobie,  atmosfera piekła, 
atmosfera obmowy, osądzania, krytyki 
i potępiania, gniewu, złości, agresji i 
wściekłości, potężnie oddziałuje na 
zewnątrz. Moim zadaniem jest tak 
pielęgnować atmosferę nieba, czyli 
atmosferę Bożej obecności we mnie, 
że to ja rozświetlam ciemności, a nie 
ciemność mnie pochłania. Wystarczy 
wejść do pokoju i zapalić światło, nie 
trzeba krzyczeć na ciemność. Nic 
nie dało nikomu krzyczenie w ciem-
nym pokoju, żeby ciemność odeszła! 
Wystarczy zapalić światło i ciemność 
znika. Wystarczy zapalić światło Bożej 
Obecności we mnie, skoncentrować 
się na atmosferze Nieba, którą 
generuje Jego Obecność we mnie, 
aby rozświetlić każdą ciemność. Ale 
zadaniem naszym, żeby to zaczęło 
działać, jest wejście w wiarę - otwo-
rzenie oczu serca. Wejście w wiarę 
- świadomość tego, że moim priory-
tetowym zadaniem jest jednoczyć się 
z Bogiem w moim sercu przez miłość, 
tęsknotę i pragnienie. Św. Paweł powie, 
że wszystko uznaje za stratę, za śmieci. 
Wspomina, tam dokładnie jest greckie 
słowo, które mówi o łajnie. Święty 
Paweł mówi tam bardzo dosadnie: 
„wszystko uznaję za łajno”, byle poznać 
Jezusa Chrystusa. Wszystkie atra-
kcje, które są na tym świecie uznaję za 
stratę, żeby tylko poznać Jezusa Chrys-
tusa. I Jego moc potężnie działającą we 
mnie. 

ks. Dominik Chmielewski SDB
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szacunku dla innych żywych dzieł 
Stworzenia, w tym szczególnie dla 
zwierząt, naszych „braci mniejszych”, 
jak je nazywał św. Franciszek, i co nie 
było dla niego jakimś ozdobnikiem lub 
figurą stylistyczną.

Biblia poucza nas w rozdziale 
9. Księgi Rodzaju (Genesis) i 

o tym, że Stworzyciel po potopie 
zawarł przymierze „z wszelką istotą 
żywą, która jest z wami” (m.in. 9, 
9-10), wymieniając zwierzęta dzikie 
i udomowione. Przymierze Boga z 
człowiekiem obejmuje więc swoją 
mocą moralną — podobnie jak 
później Zbawienie — całe Dzieło 
Stworzenia, całą przyrodę. To potężne 
i wystarczające przesłanie, obok 
bardzo wielu innych, by szacunek dla 
życia uważać za jedną z podstawowych 
norm kultury chrześcijańskiej.

Dodajmy, że zwłaszcza w 
środowiskach wiejskich, gdzie 

mimo cywilizacji technicznej ludzie 
nadal żyją i pracują w bezpośredniej 
bliskości z przyrodą, wychowanie w 
duchu tego szacunku, głównie dla 
zwierząt domowych, jest potrzebą stałą 
i doniosłą — która winna być zaspoka-
jana tak z ambon, jak z codziennych 
wzorów i oddziaływań w dziedzinie 
kultury. Jednak dotyczy to również 
— choć może od innej nieco strony 
— ludzi żyjących w aglomeracjach 
miejskich, których naturalne więzi z 
przyrodą uległy przerwaniu lub wyna-
turzeniu, zubożając sferę wrażliwości.

I chociaż wrażliwość na piękno nie 
przekłada się bezpośrednio na 

wrażliwość etyczną oraz wrażliwość na 
zachwycające, niemal nieskończenie 
subtelne, gdyż Boskie, mechanizmy 
życia, tym niemniej w etycznej drodze 
do Prawdy i Dobra obcowanie z 
Pięknem, nauczanie Piękna, szano-
wanie Piękna, wzywanie do jego tworze-
nia i stwarzanie po temu możliwości 
zdaje się być warunkiem niezbędnym. 
W tym miejscu znajduje się doniosły 
styk tej triady, warunkującej zdrowie 
i ład moralny człowieka, gdyż blask 
Prawdy i Dobra jest przecież blaskiem 
Piękna uosobionego w ich Stwórcy.

Harry Duda

lekceważąc lub opuszczając w naucza-
niu i wszelakim działaniu wielką sferę 
tego szacunku dla życia, który dziś się 
skrótowo wyraża określeniem „ochro-
na środowiska” i bez której to sfery nie 
jest praktycznie możliwe chronienie 
biologicznego życia jednostek i wszy-
stkich populacji ludzkich.

Nie jest także możliwe chronienie 
piękna, którego jednym z nigdy 

niewysychających źródeł jest przyroda, 
a więc całe Dzieło Stworzenia — jako 
obiekt twórczego zachwytu ludzi od 
zarania pamięci dziejów. Jeśli Bóg 
Ojciec Stworzyciel patrzył na swoje 
dzieła w dobie stwarzania i stwierdził, 
że były one „dobre”, to zapewne 
stwierdził też, że były one „piękne”.

Jakkolwiek w dziecięctwie Narodu 
Wybranego Jahwe zabronił  prze-

dstawiania wizerunków ludzi i zwierząt, 
a to w celu ukrócenia skłonności 
do bałwochwalstwa, jakie było też 
właściwe ówczesnym sąsiadującym 
terytorialnie i kulturowo religiom 
pogańskim, późniejszy rozwój kul-
tury judeochrześcijańskiej zapewnił 
człowiekowi i przyrodzie żywej, w tym 
pięknu zwierząt, pełną obecność — 
również jako pewnego wzorca harmo-
nii. Piękno — nie tylko przyrody — 
mieści w sobie celowość i sensowność 
oparte na prawdzie Objawienia, 
poznania oraz intuicji twórczej. Może 
m.in. dlatego prawo obywatelstwa 
w Kościele powszechnym znalazła, 
mimo że przedchrześcijańska, triada 
Platona: Prawda — Dobro — Piękno, 
uniwersalny paradygmat myślenia o 
wartościach.

W praktycznym, codziennym 
nauczaniu Kościoła, w tym 

szczególnie w katechezie i propago-
waniu wartości kultury, czyli w 
nauczaniu i wychowaniu przez kulturę, 
nie może więc zabraknąć istotnych 
elementów, a właściwie podwalin, sze-
rzenia szacunku dla życia pod każdą 
postacią. Trudno sobie wyobrazić 
uwewnętrznione, a nie tylko powie-
rzchowne lub deklaratywne, wartości 
i normy szacunku dla życia ludzkie-
go — bez uwewnętrznionych norm 

Obecnie wyrazem kultury, a w rów-
nym stopniu chrześcijańskiego 

ducha tej kultury, jest głęboki szacunek 
i podziw dla całego Dzieła Stworzenia, 
czyli zwłaszcza dla przyrodniczego 
królestwa życia, jakie Stworzyciel dał 
człowiekowi we władanie i w pozna-
wanie, co tak nadzwyczajnie wyraża 
Księga Genesis w akcie  nazywania  
przez praojca Adama zwierząt, a 
zapewne i roślin. Jak naucza Kościół, 
również w Osobie Papieża św. Jana 
Pawła II, jak też nas poucza rzetelna 
lektura Biblii, a w tym Ewangelii, 
człowiek wobec przyrody („ogrodu 
Eden”) winien pełnić rolę starannego 
ogrodnika i pasterza, serdecznego 
opiekuna, a nie „bezwzględnego ek-
sploatatora”. Pasterstwo samego Chrys-
tusa Pana jako niedościgłego wzoru 
zaświadczane jest m.in. obrazami 
metafor troski człowieka o swe stada; 
pierwszymi też, którzy — poza Świętą 
Rodziną — Pana Jezusa na Ziemi 
witali, byli pasterze. W zupełnie ludz-
kim, ale świętym wymiarze, wzór taki 
niesie nam także tradycja i przesłanie 
św. Franciszka z Asyżu.

Podobnie kultury niechrześcijańskie 
i przedchrześcijańskie w różnych 

miejscach świata niosą i niosły 
przesłanie szacunku dla życia pod 
każdą postacią, a szczególnie dla 
życia zwierząt będących dla człowieka 
źródłem pokarmu i innych rozlicznych 
dóbr. Dowodzi to, można sądzić, nie-
jako wrodzonej intuicji moralnej ludzi 
różnych kultur żyjących w bliskości 
z przyrodą, czyli widzialną strukturą 
Dzieła Stworzenia, jakie na planecie 
Ziemia otrzymało kształt biosfery.

Bieg cywilizacji oraz m.in. jej pozy-
tywistyczne i neopozytywistyczne 

nurty myślowe, jak również tendencje 
technokratyczne i redukcjonistyczne  
oparte na materializmie filozofic-
znym i praktycznym, wszystko to 
poważnie naruszyło naturalne, także 
w mentalności, więzi ludzi z przyrodą, 
niewątpliwie przyczyniając się do 
ugruntowywania cech cywilizacji 
śmierci. Nie sposób więc dążyć do 
zwycięstwa cywilizacji życia i miłości, 

BIBLIA A SZACUNEK DLA ŻYCIA
(W TYM dla ZWIERZĄT)

HARRY DUDA
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ABC Społecznej Krucjaty Miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na 

drugiego człowieka, twojego brata (siostrę). 
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w na-

jgorszym znaleźć coś dobrego. 
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 

krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przek-

linaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 

pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 

pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, 
ale co Ty jesteś winien innym. 

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, 
sercem. 

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz 
z pracy drugich. 

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 

10.  Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 

                                                     Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński(1967r.)

Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński w 1967 
roku ogłosił w liście duszpasterskim program 

Społecznej Krucjaty Miłości.

Program zaprasza do odnowy życia codziennego, 
jest to zaproszenie do oddziaływania miłością 

w swoich środowiskach: w rodzinie, w domu, wśród 
przyjaciół, w pracy, na wakacjach, wszędzie. Tak, 
żeby rozpocząć przemieniać ten świat od siebie i 
najbliższego otoczenia.

Prymas powiedział: „Czas to miłość!(…) Całe 
nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. 

Dlatego warto żyć tym programem już dziś. 
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Ś w i ą t y n i a  T o l e r a n c j i
Synowie i postępu córy,

wzorem Holandii, Belgii, Francji,
zafundowali narodowi
Świątynię ku czci Tolerancji.
Budowla wielka, bo ją wspiera
moc instytucji i sponsorów,
media i przeogromna rzesza
europejskich donatorów.
Choć o kryzysie i kłopotach
codzienna prasa głośno krzyczy,
na to się zawsze znajdzie kasa,
tutaj nikt z forsą się nie liczy.
Wznoszą ją by wyzwolić ludzi
z tradycji i konserwatyzmu
i ubrać ich w tęczowe szaty
wolności i liberalizmu.
By móc przed bożkiem Tolerancji
kłaniać się, w ziemię bić czołami,
a tych co nie chcą składać hołdów,
nazwać durniami, matołami.
By wynajęty pan socjolog,
gwiazdor masmediów i ekranów,
miał miejsce by indoktrynować
rodzimych głupków i baranów.
By powypleniać z ludzkich mózgów
nietolerancję i przesądy,
i poośmieszać tych co mają
odmienne racje i poglądy,
co nie czapkują Tolerancji,
wyznając takie przekonania,
jak czystość, prawość, patriotyzm
- tak dziś niemodne przykazania.

A tu, w Świątyni Tolerancji
barwny karnawał, balowanie,

róbta co chceta, hulaj dusza,
hedonizm, luz i rozpasanie.
Żadnych zakazów, zahamowań,
goło, wesoło, do wiwatu,
eutanazja, apostazja
i tolerancja do kwadratu.
Tutaj bajecznie kolorowo,
za parę złotych, góra dychę
zażyjesz i popalisz sobie
amfetaminę lub marychę.
Tutaj partnerskie związki, w których
facet współżyje z szympansicą

i na życzenie śluby dają
z kogutem i kałamarnicą.
Tutaj trybunał, co przydzieli
każdemu stadłu, tak jak leci,
dwóm mamom, albo trzem tatusiom
dowolną ilość małych dzieci.
I jest legalna prostytucja
i transwestytów grupa cała,
która się płcią i organami
już któryś raz powymieniała.
Jest nowoczesne dziennikarstwo,
gdzie różne lisy oraz hieny,
na wizji nago zrobią szpagat,
wszystko jest tylko kwestią ceny.
I postępowe jest gimnazjum,
gdzie nastolatka każda zdąży,
pozbyć się, podczas długiej przerwy,
trądziku i niechcianej ciąży.

I nowoczesne jest przedszkole,
gdzie przedszkolanki urodziwe,

nauczą malutkiego Jasia
jak wkłada się prezerwatywę.
I jest po prostu tak cudownie,
że trzeba wielkiej ignorancji,
by przeciwnikiem być wznoszenia
Świątyni ku czci Tolerancji.

Zaś za Świątynią Tolerancji
cichutko, w chaszczach się ukryły

porosłe trawą, niewidoczne,
skromne kurhany i mogiły.
Tam chowa się głęboką nocą
tych, którzy się z tym nie zgadzają.
Takich co bożka Tolerancji
nie czczą, a nawet obrażają.
Takich co nie chcą bić pokłonów
przed ołtarzykiem Tolerancji,
dając świadectwo kołtunerii,
ciemnoty oraz arogancji.

Bo przeciwnikiem Tolerancji,
jest tylko: ciemniak, ćwok i cep!

Takiemu w imię Tolerancji,
jedyne wyjście - kula w łeb!

                                     Jerzy Skoczylas

•

 

         • Kawały z bródką Jerzy Skoczylas •
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     Pani Zosia przy wiosennych porządkach znalazła stary kwit na odbiór butów od szewca sprzed 6 lat. 
Zapomniała o tych butach zupełnie, ale postanowiła mimo wszystko zadzwonić: 
- Czy są jeszcze u Pana buty oddane do naprawy – numer kwitu: 156?
- Chwileczkę.
     Usłyszała w telefonie głos szewca. Nie było go przez sporą chwilę i wreszcie w słuchawce rozległ się głos: 
- Są, będą gotowe za trzy dni.

*   *   *
     Mały Jaś chwali się mamie:
- Mamo, spełniliśmy dziś z kolegami dobry uczynek. Przeprowadziliśmy we trzech pewną staruszkę na drugą 
stronę ulicy. 
- To bardzo pięknie Jasiu, ale dlaczego aż we trzech? 
- Bo ona nie chciała na drugą stronę i stawiała opór.                      

•

 

         • Kawały z bródką Jerzy Skoczylas •



 cd. ze str. 10
- spotkania modlitewne dla ludzi 
samotnych, po ciężkich przejściach 
zdrowotnych i przeżyciach życiowych;
- działalność klubu tanecznego, 
działalność młodzieżową wg 
pomysłów młodych, rehabilitację, w 
dostępnych dla starszych formach 
ćwiczeń’;
-  kluby AA dla alkoholików i 
narkomanów, oraz innych uzależnień;
-  grupy opieki sprawujące działania 
opiekuńcze i bytowe nad starszymi i 
potrzebującymi w parafii;
-  grupy  stojące na straży prawa –  
kontrolujące  projekty ustaw, broniące 
wyborców w przypadku łamania 
ich praw, czy także informujące 
wyborców o wiarygodności  kandyda-
tów biorących udział w wyborach. 
Mają one stać na straży wartości, 
nie  dopuszczając do zalegalizowania 
praw przeciwko cywilizacji judeo-
chrześcijańskiej  - aborcji, eutanazji, 
czy specjalnych praw dla LGBTIQ, 
adopcji dzieci przez pary homoseksua-
lne, itp.;
-  grupy wymiany usług;
- poradnictwo parafialne: psychologiczne,  
pedagogiczne, społeczne, prawne.

Jak zdobywać fundusze dla organiza-
cji pozarządowych

Każda działalność organizacji 
pozarządowej generuje pewne ko-

szty. Na ich pokrycie można zdobywać 
środki finansowe; im większa 
znajomość rzeczy i zaangażowanie, z 
jakim podchodzi się do zdobywania 
środków, tym większe fundusze 
możemy pozyskać. Przymnażanie 
środków może być związane, czy to z 
opłacaniem pracowników – na stałe 
pracujących w organizacji, czy też 
ze zdobyciem niezbędnego sprzętu 
i zorganizowaniem bazy. Fundusze 
są potrzebne przede wszystkim na 
realizację celów organizacji. 

Jak zatem organizacje pozarządowe 
pozyskują dla siebie fundusze? 

Podstawowymi formami pra-
wnymi należącymi do organiza-
cji pozarządowych są fundacje i 
stowarzyszenia. Korzystają one z 
różnych źródeł finansowania swojej 
działalności. Są nimi: 
    • składki członkowskie 
    • spadki, zapisy
    • darowizny (pieniężne, rzeczowe) 
udokumentowane dowodem wpłaty 
    • dochody z działalności gospodarczej
    • dochody z działalności odpłatnej 
dla pożytku publicznego
    • sponsoring (finansowaniu 
wybranego przedsięwzięcia w celu 
promocji sponsora- firmy lub osoby)
    • dotacje ze środków prywatnych i 
publicznych (np. z Unii Europejskiej, 
urzędu miasta, prywatnych firm) 
    • nawiązki sądowe 
    • kampanie, zbiórki publiczne
    • dochody z majątku organizacji, w 
tym także inwestycje kapitałowe
    • odpisy 1% z podatku dochodowe-
go z rąk osób fizycznych
    • inne źródła: pożyczki, kredyty, itp.

Którakolwiek z powyższych form 
finansowania trzeciego sektora 

jest dozwolona i zgodna z polskim 
prawem. 

Fundacje najczęściej pozyskują 
środki przez tzw. fundraising. To 

skuteczniejszy sposób na pozyskanie 
funduszy w postaci darowizn. Opierać 
się on na proszeniu o wsparcie osoby, 
firmy, fundacje dobroczynne albo 
instytucje samorządowe i rządowe. Ba-
rdzo pożądane są wpływy gotówkowe 
uzyskane przykładowo: z dotacji, 
sponsoringu, kwest lub przekazania 
1% z podatku dochodowego. 

Fundamentalnym źródłem uzyski-
wania funduszy przez stowarzysze-

nia są składki członkowskie. Sto-
warzyszenie zwykłe, bez osobowości 

prawnej, nie może być finansowane 
z tytułu darowizn czy spadków oraz 
przez prowadzenie działalności 
gospodarczej, może jednak ubiegać 
się o dotacje unijne - w ramach tzw. 
partnerstwa, razem z innymi pod-
miotami. Natomiast stowarzyszenia 
rejestrowe (te posiadające osobowość 
prawną) mogą korzystać z ofiarności 
rządowej czy publicznej. Ten rodzaj 
organizacji pozarządowej opiera się 
na działalności społecznej i realizacji 
celów stowarzyszenia. 

Działalność trzeciego sektora, 
jak często się nazywa organiza-

cje pozarządowe, przynosi Państwu 
ogromne korzyści. Bowiem realizacja 
tego samego celu przez instytucje 
państwowe jest droższa – a przez or-
ganizacje pozarządowe wiele tańsza. 
Dzięki organizacjom załatwiane 
jest wiele niszowych spraw, którymi 
mało interesuje się Państwo. Orga-
nizacje pozarządowe realizują 
bardzo dużo potrzebnych usług w 
społeczeństwie, są filarem Państwa – 
dlatego są mile widziane, dotowane.  
Organizacjom pożytku publicznego 
się sprzyja. 

Kiedy przełamiemy pierwsze 
lody spotkania po Mszy Świętej, 

przyjdzie pewnie ponownie się 
spotkać, wspólnie rozmawiać, cieszyć 
się - może herbata w użyczonej salce 
u księdza proboszcza, czy w pobliskiej 
kawiarence lub wspólny spacer? W 
każdej wspólnej aktywności będzie 
nam łatwiej  zbliżać się do siebie i 
określać możliwości jakimi dysponu-
jemy. Możemy opowiedzieć coś o sobie 
drugiemu człowiekowi - jaki posia-
damy zawód, talenty, umiejętności, 
czy sprawności. Na bazie twórczych i 
życiowych rozmów będzie nam łatwiej 
przekonać się, jaki potencjał wspólnie 
posiadamy i w oparciu o ten potencjał 
budować najpierw grupę założycielska, 
następnie organizację pozarządową, 
ostatecznie lepszą rzeczywistość.

Krakus

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ
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Pamiętajmy o naszych parafiach, przekazujmy tacę na kon-
to. Kościół utrzymuje się z naszych ofiar. Obecnie w cza-

sie 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. 

Kościół utrzymuje się dzięki naszemu wsparciu. Ważne, 
żeby tak pozostało - to czyni go niezależnym i wolnym. 

Pamiętajmy o modlitwie za parafię za księży, to nieocen-
ione wsparcie.

WYDAWNICTWO CM
www.wcm2006.pl - na rynku od 2006 roku

 specjalizujemy się w wydawaniu książek: 

•	 wysoka jakość, 
•	 wg najnowszych technologii, 
•	 ISBN, korekta, 
•	 ciekawe projekty graficzne, 
•	 krótkie terminy realizacji
•	 Kontakt: tel.: +48 693  043 912 

REKLAMA
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MIEJSCE NA REKLAMĘ
KONTAKT W SPRAWIE REKLAMY: 

TEL.: +48 693 043 912
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www.ksiazkikatolickie.pl
  Zamówienia telefoniczne: +48 693 043 912

WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI 
 


