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Od redakcji

W

czwartym numerze chrześcijańskiego czasopisma Cywilizacja Miłości znajdziecie Państwo kolejne ciekawe artykuły znanych i lubianych autorów.

W atmosferze oczekiwania na przyjście małego Jezusa, w radości przygotowań do
przeżycia najpiękniejszego okresu w roku i powitaniu Nowego Roku 2022, życzymy
Państwu Bożej Miłości, aby wypełniała nasze serca, a wszystko dzięki temu stawało
się lepsze.

W

niełatwym czasie pandemii, gdzie wielu z naszych bliskich lub znajomych
odeszło, problemów z prześladowaniem Chrześcijan, inflacją, napięć politycznych na arenie międzynarodowej, w niełatwym czasie, kiedy opozycja polityczna
używa nikczemnych środków huśtając atmosferą społeczną, a liberalni “szokiści”
profanują Świętą Rodzinę - my Chrześcijanie mamy Boga i Jego kulturę.

S

posoby i zasady postępowania razem z dobrą atmosferą wzajemnego miłowania
pozwolą nam przeżyć godnie nawet najtrudniejszy czas. Dziś, kiedy życie się
brutalizuje, a ludzie w samotnej egzystencji nabierają uprzedzeń do swoich bliźnich,
sami przy tym się męcząc – starajmy się wychodzić z dobrym słowem do brata,
siostry i tworzyć atmosferę pokoju i życzliwości. Grzecznościowe słowa pozdrowienia, ale także “przepraszam”, “dziękuję, “czy mogę”, używanie słów dodających
otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, pobudzają, a nie „słów, które poniżają,
zasmucają, drażnią, gardzą” - “ułatwa poszukiwanie zgody i otwiera drogi tam,
gdzie oburzenie niszczy wszystkie mosty”. - Jak wskazuje Papież Franciszek.

R

ozumiemy i wiemy czym jest szacunek do najwyższych wartości, do Boga, dawcy Praw i Jego Świętej Matki. Znamy szacunek do miłości, dobroci, życzliwości,
dobrej wzajemności międzyludzkiej, osoby, jednostki, indywidualności. Miejmy szacunek do podmiotowości człowieka, wspólnoty ludzkiej, prawdy, wolności, religii,
życia rodzinnego, demokracji, tradycji, solidarności, autonomii, samodzielności i
demokracji.

W

szacunku do powyższych wartości uśmiechajmy się do siebie wzajemnie i
pozdrawiajmy, a także obdarzajmy dobrym słowem. Starajmy się, żeby było
to sposobem poradzenia sobie w trudnych czasach. Pamiętajmy, że każde dobre
słowo i wzajemna życzliwość tworzą lepszy świat.

P

amiętajmy o modlitwie za Księży – są naszymi przewodnikami w niełatwych
czasach.
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M

Narodzenie Jezusa
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łk 2,1-14

PIĘKNYCH ŚWIĄT, PEŁNYCH NADZIEI NIE Z TEGO
ŚWIATA, PRAWDZIWEJ RADOŚCI SERCA, KTÓRA
TOWARZYSZY NAJ L E P S Z E M U W Y DA R Z E N I U
W HISTORII LUDZKOŚCI: NARODZENIU JEZUSA

y
milrek
lig,
koz.

edakcji
pub-

455

CYWILIZACJA MIŁOŚCI

Foto. Biuro Prasowe Jasna Góra

SPIS TREŚCI
Przywracanie uprzejmości - Papież Franciszek ................ 5
Wartości i antywartości .................................................. 6
Gdy wiara słabnie - ks. Marek Dziewiecki ....................... 8
Jak podcinać gałąź na której się siedzi - Emiljan ............ 10
List od Marii ................................................................. 11
Chrystoterapia - ks. Dominik Chmielewski .................... 12
Jeden z grzechów niszczących - Harry Duda .................. 14
Bóg wskazał na wspólnotę - Br. Franciszek .................... 15
Noc w stajence - Jerzy Skoczylas ................................... 16
40-sta Rocznica Stanu Wojennego - Harrdy Duda .......... 18
3

Wytrwałość w modlitwie

CYWILIZACJA

TAM NAJWAŻNIEJSZY JESTEŚ TY WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEKU

MIŁOŚCI

4

CYWILIZACJA MIŁOŚCI

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA - FRATELLI TUTTI
O BRATERSTWIE I PRZYJAŹNI SPOŁECZNEJ

Przywracanie uprzejmości

K

onsumistyczny indywidualizm jest przyczyną wielu niesprawiedliwości. Inni stają się jedynie przeszkodą
dla własnego przyjemnego spokoju. W końcu są oni traktowani jako uciążliwość i narasta agresja. Zjawisko to nasila się i osiąga niemożliwe do zniesienia poziomy w czasach kryzysu, w sytuacjach katastrofalnych, w
chwilach trudnych, gdy na pierwszy plan wysuwa się mentalność „ratuj się, kto może”. Niemniej jednak, nadal
można zdecydować się na pielęgnowanie uprzejmości. Są ludzie, którzy to czynią i stają się gwiazdami pośród
ciemności.
w. Paweł wspomniał o pewnym owocu Ducha Świętego posługując się greckim słowem chrestotes (Ga 5,
22), wyrażającym stan ducha, który nie jest przykry, szorstki, twardy, ale delikatny, wspierający, niosący
pocieszenie. Osoba, która posiada tę cechę, pomaga innym uczynić ich egzystencję bardziej znośną, zwłaszcza
gdy dźwigają oni ciężar swoich problemów, pilnych potrzeb i niepokojów. Jest to sposób traktowania innych,
który przejawia się w różnych formach: jako uprzejmość w traktowaniu, jako troska o to, by nie zranić słowami
lub gestami, jako staranie, aby ulżyć ciężarom innych. Wiąże się to z wypowiadaniem „słów otuchy, które koją,
umacniają, dają pociechę, które pobudzają”, a nie „słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą”.
obroć jest wyzwoleniem od okrucieństwa, które niekiedy przenika ludzkie relacje, od lęku, który powstrzymuje nas od myślenia o innych, od rozpraszającego pośpiechu, który ignoruje fakt, że inni również
mają prawo być szczęśliwi. Dzisiaj zazwyczaj nie ma czasu ani energii, aby zatrzymać się i dobrze traktować
innych, aby powiedzieć „czy mogę?”, „przepraszam”, „dziękuję”. Ale od czasu do czasu pojawia się cud
człowieka uprzejmego, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować
uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności. Ten trud, przeżywany na co dzień, jest w stanie stworzyć takie zdrowe współistnienie, które
przezwycięży nieporozumienia i zapobiegnie konfliktom. Pełnienie uprzejmości nie jest drobnym szczegółem
ani postawą powierzchowną czy burżuazyjną. Ponieważ oznacza to poważanie i szacunek, kiedy staje się kulturą
w społeczeństwie, głęboko przekształca styl życia, relacje społeczne oraz sposób dyskutowania i konfrontowania
idei. Ułatwia poszukiwanie zgody i otwiera drogi tam, gdzie oburzenie niszczy wszystkie mosty.

Ś
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Wartości i

W

ielka i rozwinięta cywilizacja współczesna stworzyła
dla ludzi wiele dobra, ale też wiele
zła. Wartości złe, czyli anty-wartości,
stają się na początku wieku XXI
uciążliwe tak bardzo, że domagają się
zasadniczych redukcji oraz nowych
rozwiązań, których celem będzie
człowiek i jego wartość.

Z

łem, jakie gnębi ludzkość i
domaga się uzdrowienia, jest antyhumanistyczna „maniera”, będąca
często wynikiem stylu życia bez refleksji moralnej, czego konsekwencją
jest m. in. zagrożenie samego istnienia człowieka na naszej planecie i
niemyślenie o przyszłości.

A

nty-wartości stoją w opozycji
do wartości personalistycznych
i stanowią zasób negatywizmu wytworzonego w drodze rozwoju cywilizacyjnego. Jednak warto zawsze
pamiętać, że nie istnieje bezwzględna
dominacja zła, ponieważ zwykle
niedaleko zła występuje dobro.

S

tan postępującego braku równowagi pomiędzy wartościami a
anty-wartościami — na rzecz tych
złych, utrudniających codzienną
egzystencję, powoduje reakcję kierowania się człowieka ku cywilizacji prawdy i miłości. Rodzi się więc
w nim uświadomiona potrzeba
kształtowania człowieka w oparciu
o wartości moralne, będące jedyną
6

wartości
anty

sprawdzoną „receptą” na bezpieczne,
rozwojowe i szczęśliwe życie. Potrzeba kształtowania moralnego nie jest
jakimś „wymysłem krzyczącego
tłumu”. To już głos społeczności
światowej na rzecz przetrwanie
całej cywilizacji, głos obecny coraz
częściej w sercach ludzi pragnących
naprawdę „być”, a nie tylko „mieć”.

W

relacjach moralnie prawdziwych i dobrych, opartych
na miłości człowieka do człowieka,
niewątpliwą perspektywą stanie się
dobry rozwój i życie szczęśliwe, od
życia rodzinnego poczynając.

O

d narodzenia Chrystusa aż
do czasów obecnych kultura,
będąca w nieustannym rozwoju,
stanęła na bardzo wysokim poziomie i jest to kultura chrześcijańska,
będąca
podstawą
cywilizacji
euroamerykańskiej (czy się to komu
podoba, czy nie). Lecz obecnie ta
sama cywilizacja próbuje — co
paradoksalne — zaprzeczać swoim
korzeniom, swej kolebce. Tworzy
warunki, w których dochodzą do
głosu antychrześcijańskie wskazania
i sposoby egzystencji, zachłystując
się wielkimi osiągnięciami technicznymi, jakich jesteśmy świadkami.
Istotna jest jednak refleksja — co
będzie, gdy te nowe formy życia
zupełnie zaprzeczą wartościom
chrześcijańskim?
Jak
będzie
wyglądało wtedy życie społeczne,
kiedy elementarna wartość kultury
chrześcijańskiej — miłość – będzie
relatywnie i dowolnie przekształcana
według potrzeb każdego człowieka?
Potrzeb, które są obecnie inspirowane i sterowane laickim duchem
czasów z jego powszechnie pro-
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mowanym konsumpcyjnym stylem
życia? Co będzie, jeśli prawda stanie
się tylko narzędziem na usługach
tych potrzeb, czyli gdy nie będzie już
prawdy o nikim i niczym, a zostaną
tylko
dowolnie
formułowane
poglądy?

T

o od moralności ludzi żyjących
w dzisiejszych demokracjach zależy, jak będzie wyglądał
świat. Według Francisa Fukujamy
społeczeństwo światowe największe
problemy będzie miało z utrzymaniem wartości wspólnych. Tymczasem w warunkach globalizmu
wielość indywidualizmów ludzi i
państw żyjących w demokracjach
liberalnych tym bardziej jednak musi
— dla utrzymania bezpieczeństwa i
równowagi społecznej — posiadać
pewne ważne wartości wspólne. Wg
Fukujamy dla utrzymania porządku
na świecie i uniknięcia „końca
człowieka”, jak to z akcentem tragizmu określa uczony, najważniejszy
jest stan moralności

D

latego ważne jest czuwanie nad
prawodawstwem, chroniącym
w cywilizacyjnej przyszłości także
interesy egzystencji globalnej. Jest
to tym bardziej aktualne, że dziś,
ze względu na duży postęp technologiczny np. w dziedzinie biotechnologii, prawo moralne nie nadąża
za tym postępem. A niekontrolow-

any rozwój eksperymentów dokonywanych na naturze jest wysoce
niebezpieczny i grozi, niestety jak
zwykle, wykorzystywaniem wielkich epokowo odkryć przeciwko
człowiekowi. A nawet więcej — już
przeciwko całemu gatunkowi i jego
biologicznej egzystencji.

A

by rozwiązania przyjmowane w
państwach stanowiących prawo
były efektywne i moralne — zależy to
od każdego z nas żyjących w różnych
środowiskach. Dlatego potrzebna
jest odnowa człowieka w duchu
wartości uniwersalnych, chroniących
cywilizację, a nie hamujących jej rozwoju. Konieczna jest w tym celu,
stale tu przywoływana, przemiana
ludzkiego serca. Innej drogi nie ma.
Od pokoju w każdym ludzkim sercu
wypełnionym miłością zależy pokój
na świecie oraz dobrze stanowione
prawo, regulujące wzajemne życie
wspólnoty światowej oparte o Dekalog. Jest to jedyna droga, bowiem
za pomocą miłości można docierać
wszędzie, nawet tam, gdzie wszyscy
stracili już wiarę i nadzieję.

W

obliczu postępu cywilizacyjnego moralna odnowa
rzeczywistości światowej staje się
więc wyższą koniecznością. Jedynie
za pomocą dobrej miłości moralnej
można dokonać zmian w ludzkim
myśleniu i postępowaniu, ochronić
świat przed „rozwojem destrukcyjnym”, czyli w istocie degradacją, bo
przecież destrukcja jest zaprzeczeniem rozwoju „wzwyż”. Miłość
dociera wszędzie, jest powszechnie znana, potrzebuje jedynie
warunków, aby zaistnieć. Globalna
miłość to zbiór wielu małych miłości,
będących potencjałem nas — ludzi.

D

latego wymogiem czasów —
w celu przetrwania i rozwoju
gatunku ludzkiego — jest wielka
ogólnoświatowa edukacja co do
wartości wspólnych, chroniących
dorobek kultury i człowieka oraz

jego żywotne interesy. Bez szacunku
dla wartości moralnych współczesna
cywilizacja nie przetrwa i choć
brzmi to katastroficznie — nie ma
już czasu na lekceważenie tego faktu. W trosce o nasze dzieci warto
podejmować trud życia dla pokoju,
a w trosce o Cywilizację Miłości
warto — jak Rocco Butilione na Forum Parlamentu Europejskiego —
manifestować wierność wartościom
chrześcijańskim. I posłuchać wielkiego autorytetu moralnego Papieża
Franciszka, który wskazuje, że jeszcze jest czas, aby powstrzymać upadek
cywilizacji i kształtować świat według
wskazań moralnych. Chrześcijanie
są zobowiązani do wierności tym
wartościom na każdym odcinku
życia, aby codziennie tworzyć nowy
ład społeczny.

C

zas na promocję pozytywnych
wartości, takich jak: człowiek,
osoba, jednostka, indywidualność,
harmonijny rozwój i podmiotowość
człowieka, pozostawanie sobą;
grupa, zbiorowość, wspólnota; integracja, partycypacja, komunikacja;
dobrowolność, postawy otwarte,
prawda, równość, wolność; religia;
życie rodzinne; rozumienie świata,
emancypacja, żywe uczestnictwo w
życiu dzielnicy, miasta, wsi i w kulturze; twórczość, ekspresja, zainteresowania, sport; „odblokowywanie”
psychiczne ludzi; tolerancja, krytyka, dialog, aktywność; demokracja;
tradycja ludowa; ochrona przyrody;
wymiana doświadczeń, jawność,
współpraca; obrona praw ludzkich, solidarność; nauka, piękno,
pokój, prawo; wzajemność, altruizm, pomoc, wspieranie; autonomia,
samodzielność; demokracja lokalna,
społeczeństwo obywatelskie; opieka
nad ludźmi niepełnosprawnymi,
starszymi, osobami marginesu
społecznego (Zygmunt Łomny, W
intencji przetrwania i rozwoju).
Wacław Maślanka
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Gdy wiara słabnie…
K

ryzys wiary – jak wszystko, co
dzieje się w naszej relacji z Bogiem – nie jest czymś przypadkowym,
lecz wynika z naszej sytuacji życiowej.
Najczęściej jest konsekwencją odchodzenia od Dekalogu, skutkiem
doświadczenia bolesnych krzywd lub
efektem fałszywych wyobrażeń na temat Boga.

ks. dr Marek Dziewiecki

W

Błędne postępowanie

B

óg nie jest jakąś abstrakcyjną,
teoretyczną doktryną, lecz żywą
Osobą, która nas rozumie, kocha i
uczy kochać. To dlatego najbardziej
radykalnie oddala nas od Boga
nasze błędne postępowanie. Kto zaczyna łamać przykazania, kto krzywdzi samego siebie czy innych ludzi,
zamiast kochać, ten zaczyna - jak
Adam - chować się przed Bogiem.
Dla człowieka poważnie grzeszącego
Stwórca staje się wyrzutem sumienia. W takiej sytuacji łatwiej sobie wmówić, że Bóg nie istnieje, niż
poprawić własne postępowanie.

N

ie jest możliwa logiczna rozmowa na temat Boga z kimś,
kto postępuje w sposób niemoralny.
Warunkiem odzyskania wiary w Boga
czy pokonania wątpliwości co do Jego
istnienia i Jego miłości jest nawrócenie tego, kto błądzi. Wzorem jest
tu syn marnotrawny. Gdy uznał fakt,
że zgrzeszył przeciw Bogu i przeciw
własnemu ojcu, wtedy odzyskał nie
tylko więź z bliskimi, lecz także więź
z Bogiem.
Bolesne krzywdy

D

rugim źródłem słabnięcia wiary
jest doznawanie bolesnych krzywd od bliskich nam osób. Gdy drastycznie krzywdzi nas małżonek, rodzic, dorosłe dziecko czy inna bliska
osoba, to wtedy przeżywamy szok i
udrękę. W tak skrajnej sytuacji łatwiej
jest nam zrzucić winę na niewinnego
8

współżyciem, z zakochaniem czy z
naiwnością, zaniedbanie osobistego
kontaktu z Bogiem. Jeśli zaniedbujemy modlitwę, Eucharystię, życie
sakramentalne, codzienny rachunek
sumienia, to Bóg zacznie się nam
jawić jako ktoś daleki lub wręcz
nieistniejący.

Boga niż na rzeczywistego krzywdziciela. Mniej boli przekonanie, że
to Bóg nam zesłał czy że dopuścił
na nas taką sytuację niż przyjąć do
wiadomości, że dręczy nas człowiek,
którego bardzo kochamy i który
powinien nas kochać.

G

dy myślimy, że to Bóg zesłał
nam tak skrajne cierpienie, to
wtedy oddalamy się od Niego i czujemy się przez Niego skrzywdzeni.
W konsekwencji słabnie nasza wiara
w Jego istnienie, albo w Jego miłość
do nas. Warunkiem pokonywania
kryzysu wiary w takiej sytuacji jest
uświadomienie sobie, że to nie wina
Boga, gdy ktoś z naszych bliskich
nie słucha Go i nas dręczy zamiast
kochać. Umocnienie wiary to efekt
odkrycia, że Bóg czyni wszystko, by
chronić nas przed krzywdą i cierpieniem.
Mało wiedzy lub mało kontaktu
z Bogiem

T

rzecim powodem słabnięcia
wiary jest zatrzymanie się na
wiedzy religijnej z czasu katechezy
szkolnej, wypaczone wyobrażenia
na temat Boga, mylenie miłość ze
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takiej sytuacji warunkiem
odzyskiwania silnej wiary
jest powrót do osobistej modlitwy,
włączenie się do jakiejś katolickiej
grupy formacyjnej, uczestnictwo
w zamkniętych rekolekcjach, znalezienie stałego spowiednika, regularne korzystanie z sakramentu
pokuty i pojednania, częste czytanie
Biblii i publikacji, które pomagają
nam wypływać na duchową głębię.
ks. Marek Dziewiecki
RUCHY - OŻYWIAJĄCE,
WZBOGACAJĄCE ŻYCIE W
KOŚCIELE:
Ruch Communione e Liberacione
Ruch Światło i Życie
Ruch Neokatechumenalny
Ruch Odnowy w Duchu Świętym
Ruch Apostolski z Szensztat

oraz inne:

Rodzina Radia Maryja, Żywy
Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej,
Czciciele Miłosierdzia Bożego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Czciciele Niepokalanego Serca NMP,
Ruch Anonimowych Alkoholików
i inne ruchy trzeźwościowe, Ruch
DomowegoKościoła (Oaza Rodzin)
w ramach Ruchu Światło Życie, Ruch
Obrony Życia, Trzeci zakon św. Franciszka, Krucjata Maryjna, Legion
Maryi, Klub Inteligencji Katolickiej,
Grupa pielgrzymkowa, Czciciele Serca
Pana Jezusa, Ewangelizacja 2000, Krąg
biblijny, Rodzina Rodzin, Przymierze
Rodzin, Ruch Pomocników Maryi
Matki Kościoła, Soli Deo, Ku cywilizacji Miłości, Wspólnota Krwi Chrystusa, Ruch Rodzin Nazaretańskich,
Ruch ku Lepszemu Światu, Spotkania
Małżeńskie, i inne.

NI

K

nia
SK
sob

NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA

KOD MIŁOSIERDZIA

EMOCJE

KOMUNIKACJA

KS. MAREK DZIEWIECKI
siążka opisuje prawdziwe historie osób i ścieżki wychodzenia z największych kryzysów, dając
SKUTECZNĄ perspektywę radzenia
sobie z sytuacjami beznadziejnymi.

KS.MAREK DZIEWIECKI
la każdego, kto chce żyć
szczęśliwie i mieć poukładane
i trwałe relacje z innymi ludźmi
kluczowe jest zamykanie bolesnej
przeszłości.

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

KS. MAREK DZIEWIECKI
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.

K

D

K

O

U nas zamówicie Państwo
wszystkie dostępne
na rynku książki:

www.ksiazkikatolickie.pl

T

raditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej – czasopismo popularnonaukowe tworzone przez autorów wpisujących
się w nurt personalizmu chrześcijańskiego, związanych ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie. Czasopismo powstało w 2015 roku, z inicjatywy studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej UPJPII w Krakowie. Porusza tematykę związaną z kulturą łacińską, w tym: klasycznej filozofii i filologii,
prawa i teologii, a także kwestie społeczno-kulturowe. Publikacja ukazuje się nieperiodycznie w wersjach papierowej i cyfrowej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Traditio_Przestrze%C5%84_Cywilizacji_%C5%81aci%C5%84skiej

CYWILIZACJA MIŁOŚCI

9

Jak podcinać gałąź na której się siedzi

W

okresie Adwentu 2021 na
okładce niemieckiego magazynu
queer „Siegessäule Magazin”, pojawił
się ambasador osób LGBTQ przy Parlamencie Europejskim. To działacz Riccardo Simonetti, który pokazuje się w roli
brodatej Matki Boskiej. Święta Rodzina
zaś przedstawiona jest jako para homoseksualna.

D

la każdego katolika jest to uderzenie w sferę przeżyć mło-tem
liberalizmu. Powala tu brak szacunku
dla Chrystusa, Matki Bożej, fundamentów naszej kultury, bezmyślność
i głupota nie uznająca mądrych
życiowo kierunków, świę-tości. Liberalny schematyzm w wy-stępowaniu
przeciw wartościom ogólnoludzkim,
z miałkością motywu w tym złym
postępowaniu - przypominają, że na
naszym świecie nie żyją tylko mądrzy. Ci
niemądrzy destruktorzy pozostawiają
za sobą mnóstwo nierozwiązanych
problemów, aby zajmować się podcinaniem przysłowiowej “gałęzi na jakiej
się siedzi”. Budzi to niechęć i woła o
“ruzum”.

D

otyka
bowiem
najczulszych
strun życia człowieka, jakimi są
wiara, nadzieja, miłość, zba-wienie –
najważniejszych wartości.

A

ferzysta pozuje do zdjęć z bujnym
zarostem na twarzy, w białej szacie

10

Foto TVP INFO

i niebieskim welonie. Trzyma w rękach
lalkę przedstawiającą Dzieciątko Jezus.
Wizerunek cało-ściowo nawiązuje do
postaci Matki Bożej. Na innym ujęciu
Simonetti pokazuje się z mężczyzną na
fotografii w kolorach tęczy, która symbolizuje Świętą Rodzinę.

rozpromował ruch LGBTQ, którego jest
ambasadorem w PE. Pokazał, że jako
przedstawiciele antywartości mogą
zaistnieć w tak wrażliwej sferze ludzkiego życia jak religia i traktować ją obscenicznie.

T

A
T

1

L

ym zaczepnym postępowaniem
wobec Chrześcijan oburzeni są
internauci. W licznych komentarzach w mediach społecznościo-wych
przeciwstawiają się tej święto-kradczej
publikacji zdjęciowej. Głosy internautów:
.Jeden z nich proponuje działaczowi
LGBTQ, aby kolejnym razem
pokazał się, jako tęczowy Mahomet.
(Źródło: https://t.co/Cd9Mc38g0y)

2

.„Gdyby tak samo przedstawił Mahometa, muzułmanie z całej Europy wyszliby na ulice…” – pisze kolejny
internauta.

3

.„Współczuję ci, że musisz uciekać
się do tego rodzaju bluźnierstwa,
by zwrócić na siebie uwagę. Niech Pan
zmiłuje się nad twoją duszą” – napisał
kolejny.

W

skandalu prosto z podwórka,
zafundowanym Chrześcijanom,
Simonetti ukazał nam, jak można dziś
śmiać się ze spraw dla mi-liardów
ludzi ważnych i świętych. Szokując
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le czy na pewno? Czy to możliwe?

o zależy od nas i naszej aktywności.
Dzisiaj tak jak wcześniej w historii też trzeba bronić wiary, tworzyć
przyczółki obrony wartości - aby do
podobnych wydarzeń nie dochodziło.
iberalny wylew zaistniał. Obecnie

opada, jednak pozostawia po sobie ślad w naszych sercach. Dlatego po każdym takim zalaniu, kiedy
opadnie fala, warto rozmawiać o
wydarzeniu aby odreagować złe
przeżycia, przestać się martwić,
żeby tworzyć zaporę ze zbiorowego
myślenia, tworzyć nowe działania,
które nie pozwolą lekceważyć imienia Pana Boga i nas Chrześcijan.

P

odobnych precedensów ostatni-mi czasami jest dużo. Bądźmy
mądrzy żeby nie nadeszły czasy,
że będzie słychać i widać głupich
a mądrzejsi będą się bali pokazać i
zabrać głos. Źródło - tvp.info
Emiljan

List od Marii
KOCHANI CZYTELNICY

W

ielkimi krokami zbliża sie
koniec 2021 roku, wielu z nas
na pewno będzie chciało tradycyjne
podsumować jego przebieg. Okres
Adwentu jest też dobrą okazją do
zapytania siebie: jak przygotować
się na wejście w Nowy 2022 rok ?
niepokojem spoglądamy w
przy-szłość, bo zagrożeń cywilizacyjnych jest coraz więcej;
poza wszechobecną pandemią,
galopującą inflacją, niepokojami
wynikającymi z różnych konfliktów
zbrojnych; pojawiają sie także takie,
które uderzają w naszą tożsamość
religijną.
wiatowe media donoszą o
wielu krwawych pogromach
chrześcijan: Bojownicy z Islamskiego Państwa Zachodniej Afryki
palili kościoły, uprowadzili i rozstrzelali pięciu chrześcijan – i to
wszystko na oczach kamer kanałów
medialnych Państwa Islamskiego.

Z
Ś

J

ak wynika z raportu Open Dors1:
spośród 2,4 mld katolików, protestantów i prawosławnych, którzy
żyją obecnie na świecie, aż 340 mln
doznało w ubiegłym roku represji i
dyskryminacji związanej z wiarą.
rzykłady można mnożyć.

P
A

co słychać na naszym europejskim podwórku, w Polsce.
Tu także nie brakuje aktów agresji
i przykładów mody na walkę z
chrystianofobią. Jak się bronić? Co
robić?
2021 roku powstało Centrum
Badania Wolności Religijnej
na UKSW w Warszawie. Celem
Instytucji, jak wynika z założeń
organizatorów jest m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań
naukowych na temat wolności
religijnej, rozpoznawanie potrzeb i
formowanie postulatów z zakresu
pomocy humanitarnej i chrystiano-

W

fobii. Celem działania UCBWR jest
także upowszechnianie wiedzy na
temat organizacji państwowych,
międzynarodowych, społecznych,
charytatywnych i kościelnych
działających w tej dziedzinie.
Badania naukowe są kluczowe, aby
mieć przegląd sytuacji na świecie, w
Europie i w Polsce. Abyśmy mogli
zabezpieczyć nasz region przed
atakami na wolność religijną i ludzi
wierzących każdego wyznania. W
szczególności chrześcijan, których w
2
Polsce jest najwięcej .
ochani, jeżeli ktoś doznał aktu
dyskryminacji za wiarę, może
zgłosić sie do Centrum Wolności Religijnej. Na stronach internetowych
znajdziemy więcej informacji na
ten temat. Brońmy razem Wiary
i naszej Tożsamości. Musimy być
czujni i odpowiedzialni także za
młode pokolenie, które pozbawione
autorytetów często pozostawione
jest samo sobie. Wchodzi wówczas
na drogę, którą wskazują im zagorzali bojownicy przeciwko tradycji
chrześcijańskiej.
Okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku
życzę Wszystkim wielu Łask Bożych
oraz pokoju w sercu. Z Panem
Bogiem

K

Z
1

Open Doors – chrześcijańska organizacja non-profit wspierająca i monitorująca
prześladowanych chrześcijan w 45 krajach
świata.
2
https://uksw.edu.pl/pl/wspolpraca/komunikaty-prasowe/94-komunikaty/2614-uniwersyteckie-centrum-badania-wolnoscireligijnej-otwarte-2

https://cwr.ordoiuris.pl/
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CHRYSTOTERAPIA II
Ks. Dominik Chmielewski

K

ochani moi! Pochylmy się
nad tajemnicą potęgi i mocy
Chrztu Świętego - fundamentu,
na którym mamy zbudować nasze
chrześcijańskie, zwycięskie życie.
Jeśli tego fundamentu nie zbudujemy,
to rozleci się nasz dom, nasza relacja
z Bogiem, z drugim człowiekiem i z
samym sobą. Jeśli nie zbuduję domu
na skale, którą jest Bóg, a w naszym
chrześcijańskim życiu Chrzest, to
runie on, a upadek jego będzie wielki. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy
rozpoczęli w bardzo konkretny
sposób przyjmowanie mocy i potęgi
Chrztu świętego, które pewnie
większość z nas otrzymała, jako
małe, przyprowadzone do ołtarza
dzieci. Ten szczególny dzień, kościół,
kapłana i rodziców chrzestnych, Bóg
wybrał jeszcze przed stworzeniem
świata. Wszystko po to, żeby wstąpić
w głębiny twojego serca, zamieszkać
w tobie, abyś stał się nosicielem
Boga, abyś został wybrany do tej
jedynej, nieprawdopodobnej rodziny bożej, gdzie synowie i córki Boga
wszechmogącego zostali na nowo z
Niego zrodzeni.

Ś

więty Jan mówi, że nie dokonało
się to, ani z woli męża, ani z
krwi i ciała. Tak więc, nie możemy
rozpatrywać tego nowego zrodzenia
po ludzku. Zostaliśmy całkowicie na
nowo stworzeni w Chrzcie świętym.

D
D
D
D

laczego to nowe stworzenie
jest tak ważne?

laczego tak ważne jest zabranie
grzechu pierworodnego?

laczego jest on tak mocno
pokazywany w Biblii jako fundament wszelkich nieszczęść?
latego, że grzech pierworodny
jest tym początkowym, fundamentalnym buntem przeciwko
Bogu. Jakikolwiek bunt przeciw
Niemu powoduje destrukcję nasze12

go życia. Żeby zrozumieć, jak bardzo ważne jest to, o czym mówimy,
musimy sobie uświadomić, co tak
właściwie stało się, kiedy Adam i
Ewa, generacja, stworzona przez
Boga, aby być „dream team’em”
panującym przez miłość nad całym
światem, powiedziała Bogu: nie.
Wyznajemy Bogu wiarę, ale ufamy
w to, co mówi szatan, a nie Pan.

C

o takiego stało się, kiedy
uznali, że to szatan ma rację,
a nie Bóg? Grzech pierworodny
spowodował bardzo poważną i
bolseną destrukcję ludzkiej duszy,
ducha i ciała. Człowiek zaczął bać
się Boga, wstydzić się samego siebie, a wstyd ten dosłownie został
wcielony w jego ciało. Zaczął żyć
w nieprawdopodobnym poczuciu
winy i lęku, które wkodowały się w
jego przestrzenie życiowe. Z perspektywy lęku przed Bogiem Adam
i Ewa ukryli się w krzakach. Jest
to pierwszy skutek i konsekwencja
grzechu: lęk przed Bogiem. Od
tego momentu mamy zafałszowany
Jego obraz. Bóg wydaje się kimś,
kto tylko czyha na to, abyśmy zostali ukarani, jeśli tylko uczynimy
to, co jest wbrew Jego przykazaniom. Kara, lęk, a potem wstyd,
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który jest jednym z najbardziej
paraliżujących, bo wrośniętych w
nas uczuć. Wstydzimy się tego, jak
wyglądamy, czego nie mamy, że
brak nam zdolności i wykształcenia,
pieniędzy, odpowiedniego domu
i rodziny. Wstyd. Wstyd, który
jest dosłownie wcielony w nasze
ciało. Dlatego Adam i Ewa musieli okryć swoje ciała, których po
grzechu zaczęli się wstydzić. I to
poczucie winy - nieznośne, nieprawdopodobne. Nie mogę znieść
tego, jaki jestem, przez to co
zrobiłem. Adam nie może znieść
poczucia winy z powodu tego, co
zrobił. To samo czuje Ewa. Znacie
to bardzo dobrze z waszego życia:
lęk, wstyd, poczucie winy. Jeśli są to
przestrzenie w nas, które dosłownie
generują sposób naszego myślenia o
Bogu, drugim człowieku, samym sobie, to z tej perspektywy mamy piekło
w domu, sercu i relacjach. Przez
to nie możemy rozwinąć się w tym
życiu, które Bóg nam zaplanował.
Jeśli żyjesz w lęku, wstydzie i poczuciu winy, paraliżujących uczuciach
i przestrzeniach twojego serca, nie
będziesz mógł wejść w ten potencjał,
przeznaczenie, misję, które Bóg dla
ciebie przygotował.

B

óg już nie mógł na to patrzeć i
znieść tego, że my nie możemy
Jego znieść, że nie możemy
znieść samych siebie i drugiego
człowieka. Jego Syn, Jezus Chrystus przychodzi na tą ziemię, z innego świata, poślubia nas w swoim
człowieczeństwie i dokonuje nieprawdopodobnej przemiany w
dziele Krzyża, Zmartwychwstaniu i
Zesłaniu Ducha Świętego. I Chrzest
Święty jest zniszczeniem starego
człowieka, który będąc w grzechu
pierworodnym, pełen jest jego
skutków i konsekwencji. Jest zniszczeniem lęku przed Bogiem, tego
paraliżującego wstydu wcielon-

ego w nasze ciało i tego okropnego
poczucia winy z powodu tego, co
zrobiłem. Dlatego Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze
grzechy, a zapłacił za nie śmiercią.
Czasami, kiedy rozważamy prawdy
naszej wiary, możemy zastanowić
się nad tym, dlaczego jest napisane,
że Bóg za dobre wynagradza, a
za złe karze. Kiedy widzimy Jezusa Chrystusa, który wypełnia tą
prawdę, jesteśmy oszołomieni, bo
dociera do nas, o czym ta prawda
wiary mówi. Zapłatą za grzech jest
śmierć. Karą za grzech jest śmierć.
I Bóg za dobre wynagradza, za złe
karze. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i przyjął karę, którą
jest śmierć, żeby dać nam wszystko
to, co należy się Jemu, Synowi
Bożemu. Tak należy rozumieć Boże
Miłosierdzie i Bożą sprawiedliwość
- Jezus Chrystus przyjął wszystkie skutki i konsekwencje naszych
grzechów. Złamał ich moc na drzewie krzyża i przyjął za nie karę, jaką
jest śmierć, aby dać nam całe dobro
w swoim miłosierdziu, które należy
się Jemu, jako Synowi Bożemu. I
dał nam Ducha Świętego, który
przyszedł, aby uczynić z nas nowe
stworzenia, umiłowane dzieci Boga,
które są powołane do zupełnie
nowego, niesamowitego życia ponad naturalnego. Naprawdę jesteśmy
nową generacją ludzi, którzy zostali, przez wszczepienie w Chrystusa
i zjednoczenie z Nim, uczestnikami
w naturze Boskiej. Jest to nieprawdopodobne. Chrzest jest niczym innym, jak śmiercią starego człowieka,
zniszczeniem tego wszystkiego, co
uczynił grzech pierworodny. Jest
on złamaniem mocy lęku przed Bogiem, wstydu samego siebie i tego
potwornego, nie dającego się znieść
poczucia winy.

I

wielu z nas nie rozumiejąc
tego, nie może przyjąć mocy i
potęgi Chrztu Świętego, który się
w nas dokonał. Razem z Chrystusem umarliśmy i razem z Nim
zmartwychwstaliśmy. To jest niesamowite, że każdego z nas w
Chrzcie Świętym Bóg wszczepił

w Siebie, we wszystkie wydarzenia, które przeszedł. Wszczepił i
zjednoczył ze swoją śmiercią, Zmartwychwstaniem, Wniebowstąpieniem
i Zesłaniem Ducha Św. Wszystko
uczynił z Jezusem w Chrzcie Świętym
dla nas. Jesteśmy wszczepieni w Boga,
otrzymaliśmy wszczepienie w Jego
Boską naturę.

N

ie musimy bać się powiedzieć,
że od dnia Chrztu Świętego
jesteśmy małymi bogami. Mówię
to w rozumieniu przez małe „b”, że
otrzymaliśmy moc przebóstwienia,
bo tylko ten, który jest wszczepiony w Boga, zjednoczony z Nim,
może uczestniczyć w Boskim życiu
nie tylko po śmierci, ale już tu, na
ziemi.

C
M

hciałbym teraz, abyśmy weszli
w szczegóły naszego Chrztu. Są
one bardzo ważne.
ówiliśmy wcześniej o tym, że
mamy inną tożsamość. Nie
możemy utożsamiać siebie z tym
co robimy, tylko utożsamiać siebie
z tym, kim jesteśmy. Bardzo często
ludzie mówią: „ jestem mechanikiem samochodowym, sekretarką,
czy strażakiem”. To nie jest twoja tożsamość. To co robisz, nie
stanowi tego, kim jesteś. Możesz być
sekretarką przez pięć minut,albo
przez dziesięć lat, a potem możesz
robić tysiąc innych rzeczy. To
nie stanowi twojej tożsamości.
Twoją tożsamością nie jest bycie
człowiekiem, twoją tożsamością
nie są twoje tytuły, wykształcenie,
czy stan konta. Twoją tożsamością
jest bycie synem, czy córką Boga
wszechmogącego. Umiłowaną córką
Boga wszechmogącego. Umiłowanym
synem Boga wszechmogącego. Tak
właśnie powinniśmy się przedstawiać.
Jestem Dominik, umiłowany syn
Boga. Jestem Agnieszka, umiłowana
córka Boga. To jest nasza tożsamość.
Ta tożsamość jest tak ważna, że
jeśli nie zakorzenimy się w niej, nie
zakorzenimy się w tej Miłości, to
stracimy wszystko. Nie rozwiniemy
się dalej w mocy i potędze Chrztu
Świętego. Zobaczcie, dlaczego św.
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Jan przetrwał próbę krzyża. Nie
uciekł, jak wszyscy inni uczniowie,
z lęku i strachu. Jan tak zakorzenił
się w Miłości Jezusa, że nawet pisząc
Ewangelię, nie wymienia swojego imienia tylko mówi: umiłowany uczeń.
Umiłowany uczeń - to jest nasza
tożsamość, umiłowany, umiłowana,
kochany, kochana. Pierwszą rzeczą,
jaką dokonujemy w Chrzcie Świętym,
jest oczywiście nadanie imienia.
Pamiętacie, mówiliśmy wcześniej, że
Bóg dając nam nową tożsamość, daje
nam nowe imię. Zobaczcie, kiedy
Abraham otrzymuje to niesamowite
powołanie od Boga: wyjdź ze swojej
ziemi, zostaw swój komfort, zabierz
rodzinę i zapraszam cię na przygodę
w nieznane, będziesz ojcem wielu
narodów, twoje potomstwo będzie
tak liczne jak gwiazdy na niebie.

–

Co ? – Mówi ten człowiek,
starzec. – Ja nie mam nawet jednego dziecka, a mam mieć dzieci
tyle co gwiazd na niebie?

–

Chodź. Zaufaj. Zostaw swój
dom, swoją strefę komfortu i pójdź ze mną w nieznane.
Zaryzykuj, a zobaczysz, co się stanie w twoim życiu.

I

Abraham idzie. Kiedy dokonuje
się ta jego szczególna przemiana w jego życiu, Bóg mówi: nie
będziesz się już nazywał Abram,
ale Abraham. I Abraham stał się
ojcem sprawiedliwych, ojcem wiary
wszystkich, którzy wierzą w Boga.
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U

wielu ludzi rozum służy —
niekiedy nadzwyczaj sprawnie
— wspieraniu i uzasadnianiu tego,
co w oglądzie świata i innych ludzi
przyniosły im lub niosą emocje.
Znacznie rzadziej rozum studzi
emocje i weryfikuje je, czyli —
sprawdza, poddaje krytyce to, co
przyniosły emocje.

JEDEN Z GRZECHÓW

NISZCZĄCYCH
Harry Duda

W

pierwszym przypadku emocje
stoją PRZED ROZUMEM i
— mało tego — kształtują myślenie.
W drugim — ROZUM stoi PRZED
EMOCJĄ albo co najmniej często
zamienia się z nią miejscami. Stąd
liczne „auto-pułapki” myślowe, w
które niezmiernie często wpadamy,
a które są źródłem błędów niekiedy
strasznych w skutkach, ponieważ
dostarczają nam fałszywego obrazu
rzeczywistości, w tym innych ludzi.

P

P

rzykładowo: wystarczy, że Józiu
nie lubi Franka, a znajdzie tysiąc
rozumowych argumentów (czy też
rozumowo brzmiących), aby rozmaicie zdezawuować nie tylko osobę
Franka, lecz także wszelkie jego
dokonania, a nade wszystko — intencje. Znamy to zresztą wyraziście
i konkretnie z polityki.

C

hyba niemal każde zdanie,
każdy czyn, zamiar lub zaniechanie można, zależnie od psychicznego i emocjonalnego „klimatu” adwersarza czy przeciwnika,
zinterpretować negatywnie. Znamy
popularne określenie „włazić komu
w intencje”. Każdego i w każdej
sprawie możemy wszak z góry
posądzić, że działa lub mówi w
złej intencji. Wystarczy przyjąć
założenie, że ma on złe intencje.

A

przecież tych intencji drugiego
człowieka nie znamy, zatem
wiele ryzykujemy. Być może — ale
tylko być może — mamy rację i
ma on złe intencje. A jeśli ma dobre? Wzbudzimy w nim pretensję
i agresję, ostatecznie więc odpłaci
nam tym samym.
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Z

jawisko to praktykowane stale
doprowadza do sytuacji, że po-

Dzieła Stworzenia) są te reakcje (lub bywają) wysoko „przetworzone” i nawet nawarstwione
doświadczeniem życiowym i charakterem danej osoby. Mimo to
również występują jako pierwsze
w interakcjach z innymi ludźmi i
światem, tym bardziej więc winny
być poddawane kontroli duchowoetycznej.

rozumienie się człowieka z człowiekiem, ludzi z ludźmi staje się
niemal niemożliwe. Wchodzenie w
intencje odczytywane jest bowiem
jako akt wywoływany nienawiścią,
ta zaś, jak wiadomo, także budzi nienawiść i koło się zamyka.
Nienawiść jest bowiem zaraźliwa
nie mniej niż covidowy koronawirus…

D

laczego tak jest? Z punktu widzenia wyłącznie biologicznego
prawdopodobnie najpierwszą cechą
wyżej zorganizowanych organizmów, ich psychiki, w tym człowieka,
są reakcje emocjonalne wywodzące
się z instynktów: strachu (ogólnie
biorąc — instynkt samozachowawczy), głodu i rozmnażania (płci).
Pierwsza, pierwotna ich reakcja na
bodźce lub ich zespół jest więc zawsze emocjonalna.

U

człowieka (mimo „statusu ducha”, który go sytuuje
nieskończenie wyżej i inaczej niż
status zwierząt, choć i człowiek,
i one, pochodzą z tego samego
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rzykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” zawiera w sobie logiczne domniemanie: „Wcześniej
więc nie myśl bezpodstawnie źle
o swym bliźnim, nie posądzaj go
z góry o złe intencje”, bo, przecież,
aby fałszywie źle coś o kimś lub do
kogoś powiedzieć, naprzód trzeba
to pomyśleć.

W

iedza o tym służy ćwiczeniu
się ludzi w odwracaniu tej
kolejności: poddawaniu własnych
emocji krytycznemu oglądowi rozumu (wspartego moralnością) —
tak dla dobra własnego, jak innych
ludzi i wspólnego życia. Powinna
to być wiedza elementarna — od
poziomu rodzinnego i szkolnego
począwszy.

K

roczenie razem po wielu
drogach ludzkiego przeznaczenia ukazuje człowiekowi, jak
wielkie i nieskończone jest źródło
nadziei w tej podróży, które
wmacnia każdego, ukazując mu
prawdziwy sens życia. Poruszająca
i trwała przyjaźń praktykowana
podczas tej drogi łączy wzajemnie,
pomaga dźwigać troski, wspólnie przeżywać radość i stawia w
centrum wzajemnego spotkania
Chrystusa. To we wspólnocie ludzi
i w odniesieniu do Boga człowiek
odnajduje smak życia, a jego
udziałem staje się nowa jakość,
która pochodzi od Niego. Takie
spotkanie sprawia, że człowiek dla
człowieka staje się przyjacielem i
dobrem, jakiego potrzebuje każdy
w obecnej rzeczywistości i jak
zresztą potrzebował go od początku
świata. Wspólnota ludzi motywowana jest duchowo wiarą w Tego,

A

ten walor ludzkiej egzystencji,
jakim jest ludzkie przeznaczenie, można odnaleźć dopiero
w osobistym kontakcie z Bogiem.
Człowiek w swoich talentach
i działaniu odkrywa wówczas
kluczową wartość, rozumiejąc,
czego chce od niego miłujący Bóg.
Kiedy dojrzałość osobowa pozwoli
zrozumieć tę najważniejszą treść,
dopiero wtedy człowiek zaczyna
prawdziwie żyć, a jego życie nabiera największego sensu, staje się
radosne i zdobywa jakże cenne
poczucie spełnienia.
aden człowiek nie może uciec
przed pytaniem o sens swego
życia. Dotyczy ono również dobra
moralnego, jakie należy czynić, zaś
dla wierzących — także perspektywy życia wiecznego. Dobro
moralne jest ściśle związane z ludzkim przeznaczeniem, nad którym
czuwa dobry Bóg — proponujący

Ż

nie może wytrwać we własnej
wierności ideałom, ponieważ jest
za słaba wewnętrznie, aby temu
sprostać, bo istniejący na zewnątrz
„świat”, czyli środowisko, w jakim żyje i któremu musi stawić
czoła, jest zbyt silny, nachalny i
bezwzględny.
nergia wolnego i twórczego
życia najlepsze warunki znajduje we wspólnocie ludzi; to
oparcie jest warunkiem stałym,
aktualnym i dzisiaj, w XXI wieku.
Dopiero życie wspólnotowe jest dla
człowieka glebą, na której „drzewo
wolności” może wydać dojrzałe
owoce (Luigi Giusani).
rzyszłość zdaje się więc
zapowiadać rozwój życia
wspólnotowego, najbardziej zgodnego z ludzką naturą. Na urzeczywistnienie tej wzajemności
ludzkiej wpłynie naturalna siła
dążenia do równowagi życia,

E

P

Bóg wskazał nam wspólnotę
dla którego każdy człowiek przedstawia wartość, bez względu na
atrakcyjność osobową czy przypisywane mu współcześnie atrybuty.
Kryterium, wedle którego ocenia
nas Bóg, nie jest w pełni (czy też
wyłącznie) dorobek jednostki. Prawdopodobnie ma na tę ocenę jakiś
wpływ, jednak zawsze w kontekście
przyszłości uwarunkowanej
przestrzeganiem sformułowanych
przez Niego wskazań moralnych.
dpowiedzią na głód ludzkiego serca jest dla dzisiejszego
człowieka Chrystus, który bierze
pod uwagę wszystkie jego potrzeby.
Chrześcijanin wierzy, że nie ma innej drogi, aby odnaleźć równowagę
w życiu i że nikt też w całej historii ludzkości nie odnalazł drogi
lepszej. Dlatego żeby osiągnąć
pełny sens i znaczenie życia, należy
iść drogą własnego przeznaczenia
wskazywaną przez Boga.

O

życie zgodne z tą drogą, do jakiej
powołał człowieka (Jan Paweł II,
encyklika „Veritatis Splendor”).
złowiekowi samemu jest źle, a
ciężar życia jest dla niego znacznie większy niż ten przeżywany
i niesiony z innymi. Przynależność
jest źródłem sił, jakie utrwalają
w człowieku świadomość własnej
społecznej natury. Odniesienie do
wspólnoty jest pewnym wysiłkiem,
który ukierunkowuje jednostkę
na trwałe działanie i kształtuje jej
osobowość jako człowieka dobrego,
troszczącego się o sprawy własne
oraz innych.
ostawa indywidualna, ale
samotna, przedstawia bowiem sytuację niejako tymczasową
i pozbawioną pewności, której
doświadcza się pomiędzy innymi
ludźmi. Poza wyjątkami dłuższy
czas żyjąca samotnie jednostka

C

P
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a wartość Dekalogu stanowić
będzie jej solidny fundament,
zabezpieczający przed relatywizmem moralnym. Siła życia i
wzajemności we wspólnocie ludzi
— jako nieredukowalne i naturalne
dążenie natury człowieczej — zapowiada więc nowe czasy.
spółczesna egzystencja
dostarcza człowiekowi w
procesie zdobywania środków na
życie zbyt dużo dyskomfortu, który
odciska się na jego zdrowiu fizycznym i psychicznym. Człowiek, ma
się rozumieć, nie lubi dyskomfortu
i ucieka przed nim. A ucieczka
od tego, co negatywne, równolegle wyzwala dążenie do tego, co
pozytywne. Stwarza więc nadzieję
na powstanie nowego porządku,
w którym szacunkiem obejmuje
się postawę „być”. Ta nadzieja jest
zapowiedzią Cywilizacji Miłości.

W

Br. Franciszek
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Noc w stajence

Pod stajenką przytulone śpią małe owieczki,
w środku drzemie Matka Boska przy ogarku świeczki.
Zdrzemnęła się Boża Mama czuwaniem zmorzona,
Święty Józef pochrapuje z głową na ramionach.
A tymczasem ze żłóbeczka wyszło Boże Dziecię
i ruszyło się rozejrzeć co słychać na świecie.
Podążyło się dowiedzieć jak się ludzie mają,
czy dostrzegli pierwszą gwiazdę, czy Go wyglądają,
czy już wiedzą, że się właśnie narodził tej nocy
Ten, za którym tak tęsknili króle i prorocy.
Patrzy, a tu zamieszanie w przysiółkach i w miastach,
na kiermaszach świecidełka, pierniczki i ciasta …
Tłum się kłębi pod sklepami, wszystko w super cenie,
lecz ni słowa o tym, że to Boże Narodzenie.
Wszyscy mówią o zakupach, prezentach, porządkach,
nikt nie widzi chodzącego pośród nich Dzieciątka.
Nikt nie spyta czy nie głodny, czy nie zimno w nóżki,
czy mu kocyk nie potrzebny, śpioszki i pieluszki?
Każdy sobą jest zajęty chłopak czy dziewczyna,
nie obchodzi ich krążąca wśród tłumu Dziecina.
Wtem się zjawia rozwścieczona grupka z wielkim krzykiem,
i obraża Pana Boga wulgarnym językiem,
ryczą pełni nienawiści żeby im dogodzić
i pozwolić unicestwiać co się ma narodzić.
Strapiło się Boże Dziecię tą potworną złością,
przecież ja przyszedłem dać im pokój wraz miłością.
Cząstkę nieba im przyniosłem, blasku niebieskiego,
skąd ta wrogość i nienawiść. Dlaczego, dlaczego …
Więc wróciła do stajenki stroskana Dziecina,
a tam ze snu się zbudziła Najświętsza Rodzina.
Czemuś smutny pyta Mama, możeś Synku głodny,
czy Ci ranny chłód dokucza, czy żłób niewygodny?
Zaraz Mama Cię ukoi do snu kołysanką…
… z małych oczu płyną łezki i wsiąkają w sianko.
Jerzy Skoczylas
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Kawał z bródką
Hrabia wraca późnym wieczorem do swojej rezydencji. Jego lokaj
otwiera mu drzwi i kłaniając się w pas, mówi:
- I co, stary opoju, pewnie jak co wieczór włóczyłeś się po knajpach,
piłeś koniak i szampana i trwoniłeś pieniądze …
A na to hrabia:
- Nie, Janie. Tym razem pojechałem do miasta i kupiłem sobie aparat
słuchowy!

CYWILIZACJA MIŁOŚCI
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40-sta Rocznica Stanu Wojennego
Pamiętamy o odpowiedzialności za Polskę aby nigdy
do podobnego zniewolenia nie doszło

Harry Duda

ALAE IACTAE SUNT —
WSPOMNIENIE GRUDNIA 1981
Czerwonym i drgającym okiem koksu — biały
świat spojrzał na mnie rankiem: kolory sztandaru
na opak. I mundury, transportery, pały.
Od północy — stojące zegary. Dla sztafet wolności
klatka stop — z generałem ekranu: bez żaru
toczy słów lodowatych wyroki. Wódz siły
liczy, spogląda na wschód. Rzucone są kości
wojny w domu. Nie-Cezar górą: plan zawiły
ten szef sztabu przemocy na mapie pamięci
krwią niewinną wykreśli. Noc zmarzłych patroli
i pięści zamiast dłoni. W kleszcze krat są wzięci
głosiciele prawości. Opar cienia — skrzydła
rozwija, dziób i pazur ostrzy: wolnej woli
żerca. Lecz w sercach rośnie — jak krzew gorejący —
światło wspólnoty: spadną podniebne straszydła,
runą mury. A dzisiaj?

13.12.2021 — 40. rocznica
______________________
*Z j. łac.: Kości zostały rzucone — w utartym stosowaniu (zam. „Kostka jest rzucona”: Alea iacta
est). Słowa Cezara rozpoczynającego w 49 r. p.n.e. wojnę domową (po przekroczeniu rzeki Rubikon w pn. Italii).
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, piosenki we wspaniałej,
niepowtarzalnej atmosferze w wykonaniu znanego
i lubianego satyryka - Jrzego Skoczylasa - z Kabaretu
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