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ZWYCIĘŻAJMY MIŁOŚCIĄ

NASZE KALENDARIUM

Medytacja Ojca Pio na Nowy Rok

Dzięki łasce Bożej stanęliśmy u progu nowego roku.
Ten rok, o którym tylko Bóg wie, czy ujrzymy jego koniec,
musi być wykorzystany na naprawienie przeszłości i zaplanowanie przyszłości. A w ślad za dobrymi postanowieniami
niech idą święte czyny.
Ach tak! Czyńmy to, co potem zapewni nam dozgonne
błogosławieństwo;
radujmy się najsłodszym sercem JeAdoracja godz. 17.00
zusa,
a
będziemy
bodźcem
dla dobra naszych braci, którzy,
II i IV środa miesiąca
pobudzani przez nasze działanie, również będą kroczyć po
drogach sprawiedliwości i miłości. Z pełnym przekonaniem
mówmy prawdę: Dusza moja dzisiaj zaczyna czynić dobro,
Koronka do Bożego
ponieważ aż dotąd nic nie uczyniła. Czyńmy tak, gdyż poruMiłosierdzia godz.15.00
szamy się w obecności Boga. (...)
I i III czwartek miesiąca
Bóg mnie widzi – często sobie powtarzajmy – i w działaniu, które dostrzega, również mnie osądza. Czyńmy tak,
5.01 bł. Marceliny
żeby On nie widział w nas nic innego jak tylko samo dobro.
Darowskiej
Zabezpieczmy się przed światem i popędami, które
6.01 Objawienie Pańskie
jak
krwiożercze
dzikie bestie będą czyhać na nasze dobro
12.01 Święto Chrztu
wieczne,
i
pośród
słabości nie traćmy zaufania w Bożą poPańskiego
moc. Ten Bóg, którego zamierzaliśmy zobaczyć i zatrzymać
25.01 Nawrócenie św. Pawła
wyrytego w pamięci, jest zawsze gotów przyjść nam z pomo29.01 Rocznica Poświecenia cą. On, zawsze wierny swym obietnicom, widząc nas mężnie
Bazyliki Katedralnej
walczących, pośle swoich aniołów, by wesprzeć nas w próbie.
w Tarnowie
Nie zachowa palmy zwycięstwa ten, kto nie walczy od2.02 Ofiarowanie
ważnie aż do końca. Rozpocznij zatem ten rok naszego święPańskie, Dzień Życia
tego bojowania. Bóg nas wspomoże i ukoronuje wiecznym
Konsekrowanego
zwycięstwem. Deo gratias.
11.02 MB z Lourdes
św. O. Pio
– Światowy Dzień
TELEGRAM do CZCICIELI
KOMUNIKAT
Chorych
św. OJCA PIO
Wpłaty na prenumeratę naszego pis20.02 Tłusty Czwartek
ma można dokonać na konto NRB:
Podziękowania i prośby o modlitwę
26.02 Środa Popielcowa
64193018262011006310780003
przekazywane naszej Grupie są poParafia Rzymsko-Katolicka
lecane Dobremu Bogu za wstawien29.02. WDS Brzesko
pw.
św. Małgorzaty w Nowym Sączu
nictwem naszego patrona podczas
godz. 10.00
Spotkania modlitewne
7.12 godz. 19.00
4.01 godz.19.00
1.02. godz. 19.00

Pl. Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz

Strony internetowe, które warto otworzyć
http://ojciecpio.com.pl
www.kapucyni.pl

(numer rachunku należy pisać
bez odstępów)

pierwszosobotnich
modlitewnych
spotkań i Adoracji Najświętszego
Sakramentu w II i IV środę miesiąca.
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Z ŻYCIA GRUPY

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIA ROKU 2020
29 lutego 2020 r.
XIII Wielkopostny Dzień Skupienia
Brzesko

13 września 2020 r.
XVII Festyn Niedziela z O. Pio

Parafia NMP Matki Kościoła
i św. Jakuba rozpoczęcie godz. 10.00

18-20 września 2020 r.
Rekolekcje z O. Pio OR „Arka”
Gródek n/D. - tel. 18 440 13 00

18 lipca 2020 r.
Dzień Skupienia w Drodze
Komańcza – Kalwaria Pacławska

„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą
Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie
troszczysz się o bliźnich to oddalasz się
od obrazu Chrystusa.” (św. O. Pio)

Z Centrum GM
Podczas październikowej pielgrzymki do
Włoch w Centrum Grup
Modlitwy w San Giovanni Rotondo złożone
zostało
sprawozdanie
z kolejnego roku działalności naszej Grupy,
a także złożono ofiarę
pieniężną. Oto podziękowanie które otrzymaliśmy. W Centrum
Grup zostały zarejestrowane kolejne Grupy
z naszej diecezji w parafii - Gnojnik, Krynica
– Czarny Potok i Ostrów.
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Nowy Rok
W I Niedzielę Adwentu rozpoczął się
nowy rok liturgiczny i nowy program duszpasterski, którego hasło brzmi „WIELKA
TAJEMNICA WIARY – odkrywanie głębi Eucharystii.”. Katechezy o Eucharystii
w naszej Grupie były głoszone gdy przeżywaliśmy rok „Zostań z nami Panie”.
Obecnie będziemy „Podążać za Chrystusem Panem przyodziani w szatę cnót”.
szowska/ Powstającej tam Grupie Modlitwy ks. Andrzej Liszka przekazał relikwie
O. Pio.

Nowa GM
W niedziele Chrystusa Króla /24.11/
postać O. Pio przybliżono wiernym parafii
św. Alberta w Kolbuszowej /diecezja rze-

Spotkanie opłatkowe
Przedstawiciele Grup Modlitwy Ojca
Pio 18.12 2019 uczestniczyli w spotkaniu
opłatkowym z ks. Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Jeżem…...

Ks. Biskup powiedział: „to prawda, że
każdy z was ma swoją niepowtarzalną historię życia, która została stworzona przez
dziedzictwo przodków i ludzi, których
spotkaliśmy w dotychczasowym życiu. Jest

PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE
Styczeń 2020
Módlmy się, aby chrześcijanie, i ci, którzy wyznają inne religie,
oraz ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.
Luty 2020
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów
handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.
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Z ŻYCIA GRUPY
mieli głębokie doświadczenia obecności
Jezusa Chrystusa w Eucharystii zwłaszcza
gdy Go przyjmujemy.

to historia zbudowana na głębokiej relacji wiary z Panem Bogiem. Pochylając się
na żłobkiem nad osobą Jezusa Chrystusa,
z jednej strony widzimy niepozorność
Dziecięcia, a z drugiej strony ukrywa się
w Nim Potęga Stwórcza. W naszej codziennej niepozorności, kruchości życia ukrywa
się potęga Boga, który działa w nas cuda”.
Obecnym na spotkaniu i wszystkim
diecezjanom ks. Biskup życzył, abyśmy:
„żyjąc w cywilizacji samotności i izolacji,
każdy dzień przeżywali razem z Jezusem
Chrystusem na modlitwie, w sakramentach,
w słuchaniu Słowa Bożego. Abyśmy doświadczali Jezusa w ludziach, z którymi żyjemy na co dzień oraz w tych spotykanych
sporadycznie i tworzyli mocną wspólnotę.
Na wzór Najświętszej Maryi Panny

Aby była w nas głębsza świadomość wspólnoty diecezjalnej, parafialnej
i rodzinnej. Aby dni Świąt były okazją do
umocnienia więzi między nami i Bogiem,
między nami i innymi ludźmi”.

Życzenia z Kongo
«Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi,
Choć tyle żalu w nas
Przekażmy sobie znak pokoju …, pokoju znak»

( z pieśni polskiej)

Boże Narodzenie 2019
Jezus w «Tajemnicy Wcielenia» jest naszym
pokojem, Pokojem danym mnie, oraz danym Tobie.
Żłobek, znak pokoju, który ma być «przeżywany
każdego dnia», jak mówi Papież Franciszek, «to zaproszenie aby „odczuć” i „dotknąć” ubóstwa, które
Syn Boży wybrał dla siebie w Jego wcieleniu.» Jest
to zatem «wezwanie, by podążać za nim ścieżką pokory, ubóstwa czy poświecenia», która pomoże nam
stworzyć «przestrzeń pokoju» wokół nas.
To zaproszenie Jezusa, to wołanie o wyrzucenie gniewu, egoizmu i dumy z naszych serc,
aby uczestniczyć w Pokoju „naszego Zbawiciela”, który emanuje ze żłobka i z którego jasno
wyłania się przesłanie, że nie możemy być oszukani przez bogactwo, władze czy przyjemność, ani przez tak wiele innych ulotnych propozycji szczęścia, które daje nam świat.
W tym szczególnym dniu, przynoszącym nieskończone ciepło pokoju i miłości «w sień»
Waszego życia, przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, wraz z modlitwą do Dzieciątka Jezus, o błogosławieństwo i pokój w tym Nowym, oby
szczęśliwszym Roku – A.D. 2020.
ks. Bogdan Piotrowski, Brazzaville, Congo
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„Cnota łagodności…”
ks. Andrzej Liszka

W numerze 28 tygodnika „Źródło”
sprzed piętnastu lat w artykule zatytułowanym „Grzechy przeciw wierze”, księdza profesora Edwarda Stańka można było
przeczytać taki tekst:
„Oto obrazek z ulicy. Z kościoła wychodzi młoda rodzina. Tata, mama i dwoje dzieci. Starszy malec, który mógł mieć
trzy lata biegł za tatą i chciał mu coś powiedzieć. Zdenerwowany tata zamiast
dziecku odpowiedzieć, uderzył je w twarz
tak mocno, że dziecko się obróciło i odbiło
od samochodu. Wyszli z kościoła. Dziecko
będzie pamiętało ten policzek do końca życia. Policzek taty, który wyszedł z kościoła
i nie potrafił kontrolować swej reakcji, nawet na ulicy wiedząc, że jest obserwowany.
Zabrakło małej kropli łagodności”.

o światło Ducha Świętego, abym poprzez katechezy - które przyjdzie mi tu
wygłosić - mógł umacniać siostry i braci
na drodze wiernego kroczenia za Tobą.
Błagam Cię: opiekuj się sercami nas duchowych dzieci Ojca Pio, oczyść je
z wszelkich brudów grzechowych i spraw,
abyśmy obficie przystroili nasze serca
w wonne kwiaty cnót. Chcemy to uczynić
dla Ciebie i z Tobą, który jesteś naszym
Królem i Panem”.
Na ile udało się nam przyozdobić
- chociaż trochę - w ciągu tych trzech lat
nasze serca w wonne kwiaty cnót, wie najlepiej sam Pan Bóg. Na ile my sami podejmujemy ten trud owego przyozdabiania,
wiemy my sami. Warto dziś pomyśleć: czy
ów trud jest na tyle intensywny i czy jest
on podyktowany potrzebą wiernego kroczenia za Chrystusem Panem?
Myślę, że każda i każdy z nas jest
świadom ogromnego kryzysu moralnego,
który toczy dzisiejszy świat. To właśnie
ten kryzys rodzi pilną potrzebę pracy nad
odnową duchową społeczności ludzkiej.
Nad wyraz aktualny wydaje się powrót do sprawdzonych, chociaż bardzo
zaniedbanych i ośmieszanych cnót chrześcijańskich.

Czy udało się nam coś zmienić?

Promowana nieprawość
Idziemy za Chrystusem Panem przyodziani szatą cnót - to myśl przewodnia
naszych comiesięcznych katechez, która
towarzyszy naszym spotkaniom już prawie od trzech lat. W katechezie wprowadzającej nas w ten cykl, w grudniu 2016
roku, tu od tej ambony takimi słowami
zwróciłem się do Przemienionego Pana:
„Panie Jezu Przemieniony, proszę Cię
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Czas najwyższy zrehabilitować cnoty, przywrócić należne im miejsce w życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym. Czas
najwyższy wyjść wreszcie na przekór modom, nowoczesnym prądom myślowym,
negującym wszelkie wartości, hołdującym
przyjemnościom, wygodom, sukcesowi
i cwaniactwu. Czasy współczesne znajdują
dziwne wręcz upodobanie do wad, które

ŻYĆ MODLITWĄ
do piekła. Brzmi to bardzo groźnie, ale
taka jest prawda. Przyoblekanie się w cnoty na wzór Chrystusa Pana to nasz święty
obowiązek, ponieważ w Królestwie Niebieskim VIP-ami nie są ci, którzy jeżdżą
mercedesami, a przed nimi pędzi policja na
sygnale. VIP-em jest tam ten, kto na wzór
Chrystusa Pana przyoblókł się szatą cnót.

stają się modne, a nawet promowane. Odnosi się wrażenie, jakby tryumfowały nad
cnotami.
Oczywiście, wady zawsze były obecne, bo zawsze było dla nich miejsce w historii i życiu człowieka, dziś jednak jest
nieco inaczej. Kiedyś wytykano wady,
a promowano cnoty, współcześnie promowane są wady, a o cnotach mówi się niewiele. Co więcej, wady ukrywają się pod
fałszywą maską cnoty, kusząc pozorną
atrakcyjnością. Zapraszają, aby im ulegać,
aby iść tam, dokąd wskazują.
W zamian sugerują szczęście, sławę,
pierwsze miejsca na targowiskach próżności. Dobro, które promują, jest pozorne
i krótkotrwałe, a kiedy znika, pozostawia
po sobie niesmak, rozczarowanie, moralne
zgliszcza i zgniliznę. Współczesne środki
społecznego przekazu w dużym stopniu
oddały się propagowaniu wad i innych
słabości, ograniczając czas promocji cnoty i postaw, jakie z niej wypływają. Bywa
wręcz, że cnotę uznają za coś przestarzałego i niemodnego, nie na topie.

Łagodność to nie słabość
Kolejną cnotą, nad którą dziś przychodzi się nam zatrzymać jest cnota łagodności. Wspomniany na wstępie Ksiądz
profesor Staniek opisując tę nie najładniejszą scenę z placu przykościelnego napisał:
zabrakło kropli łagodności. Tak. Nieraz
wystarczyłaby kropla cnoty łagodności,
aby uniknąć wielu nieprzyjemnych i rodzących nad wyraz gorzkie owoce sytuacji.
Tymczasem duch świata nie skłania
do łagodności, ale raczej pogardza nią,
utożsamiając ją ze zwykłą słabością. Temat
łagodności jest też często pomijany w nauczaniu Kościoła i postrzegany jako mało
znaczący, wręcz marginalny. A przecież już
pogański filozof Seneka pisał w jednym ze
swoich dialogów, iż ze wszystkich cnót żadna inna nie przystoi człowiekowi bardziej
niżeli łagodność, ponieważ żadna inna nie
ma więcej cech ludzkich. Do którego domu
wejdzie łagodność, tam wszędzie niesie ze
sobą szczęście i pokój - dodawał.

W świetle Słowa Bożego
Tymczasem cnotliwość jest obowiązkiem każdego katolika. Jeśli chcemy prowadzić życie w zgodzie z Panem Bogiem
i wejść do nieba, to musimy kultywować
zarówno cnoty naturalne, jak i nadprzyrodzone. Cnoty są dla nas niezbędne, one pomogą nam poskromić i przezwyciężyć złe
skłonności, budując fundament świętego
życia. Święty Paweł mówi o tym w Liście
do Rzymian, pisząc: „Bo jeżeli będziecie
żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli
zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli”.
Inaczej mówiąc, jeśli będziesz żyła,
żył cnotliwie, wzmocniony przez łaskę, to
jesteś na drodze do nieba. Jeśli nie będziesz
szła, jeżeli nie będziesz szedł tym szlakiem
prawdopodobnie znajdujesz się na drodze

Jedna z najważniejszych cnót
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Łagodność to cnota bardzo potrzebna
w dzisiejszym świecie, świecie wszechobecnej kłótni, w czasach powszechnego
nastawienia na „mi się należy”... Łagodność w postępowaniu z innym człowiekiem może zapobiec rozłamom rodzinnym
czy utracie przyjaciół. Znam starszych kapłanów, starsze osoby świeckie, od których
promieniuje łagodność. Przyznam się, że
szczerze lubię być w ich pobliżu. Chętnie

ŻYĆ MODLITWĄ
to chyba wszyscy - cnotą trudną, dlatego
podobno rzadszą niż czystość. Dlatego
Stanisław Kiedryński nie zawahał się kiedyś powiedzieć, że: „Jest geniuszem ten,
który wyciąga głupie ludzkie bydlę za uszy
z błota i uczy go znosić siebie i drugich”.

z nimi rozmawiam. Wiele w nich jest
z Jezusowej łagodności, chociaż życie
często rzucało tymi ludźmi w różne strony. Przeszli przez wzloty i upadki. Nic co
ludzkie nie pozostało im obce. Ale niczego,
a przede wszystkim nikogo nie potępiają. Nie rzucają pod adresem innych nieprzyzwoitych epitetów i wulgaryzmów.
W relacjach z innymi nie są zgorzkniali
i zgryźliwi. Nie próbują zwalać całej winy
na swoje stargane nerwy. Pamiętajmy też,
że w Piśmie Świętym łagodność uznana
jest za jedną z najważniejszych cnót. O niej
autorzy natchnieni piszą najpiękniejszymi
zgłoskami.

Mocny jest łagodny

Łagodność zmienia świat
Znany jest fakt z życia redemptorysty świętego Klemensa Dworzaka. Otóż on
zbierając w 1800-tnym roku po Warszawie
datki na dom sierot, wstąpił do karczmy.
A tam spotkał trzech popijających
mężczyzn, z których jeden napluł mu
w twarz i obrzucił obraźliwymi słowami.
Święty otarł twarz i spokojnie powiedział:
„Mój panie, to było dla mnie, a teraz dajże Pan coś dla moich sierot”. Podobno ów
gwałtownik natychmiast dał mu wszystko
co miał, poszedł do świętego do spowiedzi
i wkrótce stał się przykładnym katolikiem.
Zwyciężyła łagodność. Jest ona – wiemy
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Pamiętaj więc siostro i bracie, że łagodność jest znakiem wielkiej mocy i nie
należy jej mylić z naiwnością i bezmyślnym potakiwaniem na to wszystko co się
nam serwuje. Człowiek łagodny pachnie
w swoim środowisku zapachem łagodnego
Jezusa. Człowiek łagodny podejmuje każdego człowieka z pozycji szacunku. Nie
ważne kim ten człowiek jest, nie ważne
w jakim wieku... Święty Franciszek Salezy
mawiał: „Jedna kropla miodu więcej ściąga do siebie much niż nawet beczka octu”.
Dlatego pamiętajmy: kropla łagodności
niesie ze sobą szczęście i pokój. Właśnie
dlatego łagodność jest jedną z najpiękniejszych cech ludzkiego charakteru. Ona
przystoi chrześcijaninowi. Można powiedzieć, że łagodność jest ozdobą chrześcijanina, oraz siłą świadczącą o jego dojrzałości. Święty Ambroży powie: „człowiek
łagodny jest lekarzem serca”. Łagodności
potrzeba przede wszystkim wobec naszych
domowników. To nie epizod, że niektórzy
poza domem wydają się być aniołami,
a w domu są nie do wytrzymania, nawet
są agresorami wobec własnej rodziny. Największą sztuką jest być łagodnym w swoim
domu, wobec małżonka, dzieci, rodziców,
dziadków, teściów… Łagodny człowiek
zyskuje sobie serca ludzkie, ich przychylność i życzliwość. Łagodny człowiek zmienia swoje otoczenie. Dlatego Kochani: do
dzieła! Każdego dnia zdobywajmy się na
kolejną kroplę łagodności, bo jak mówił
ojciec Leon Knabit: „Mocnego człowieka
stać na to, żeby być łagodnym”.
Amen

ŻYĆ MODLITWĄ

„Cnota uczciwości względem bliźnich…”
Jedna ze starożytnych legend Wschodu opowiada o tym, jak pewien Perski
książę postanowił w końcu się ożenić. Ponieważ nie miał sprecyzowanych żądań
i oczekiwań co do przyszłej małżonki, postanowił wydać wielkie przyjęcie, na którym miał dokonać wyboru. Jedna ze starszych służących księcia, bardzo się tym
zmartwiła, ponieważ wiedziała o wielkim
uczuciu, jakim jej córka darzyła możnowładcę. Gdy powiedziała o tym córce, ta
nie zniechęciła się i postanowiła przyjść na
przyjęcie, aby ostatni raz zobaczyć księcia
w stanie kawalerskim. Na imprezie zjawiły się wszystkie najpiękniejsze arystokratyczne panny z królestwa. Książę jednak
zaskoczył wszystkich, rozdając kandydatkom doniczki z ziemią i wrzucając do każdej doniczki po jednym ziarnku. „Przyjdźcie do mnie za pół roku. Ta która wyhoduje
najpiękniejszy kwiat, zostanie moją żoną”
- ogłosił książę.
Córka służącej postanowiła zaopiekować się swoim ziarenkiem jak największym skarbem. Codziennie pilnowała,
aby nie zabrakło w doniczce wody i dbała
o to, by ziarenko miało wystarczająco
dużo słońca aby się rozwinąć. Zasięgnęła
również porad u najlepszych ogrodników
w królestwie w sprawie nawozów i technik
pielęgnacyjnych. Mimo wielkich starań,
po trzech miesiącach w doniczce nie wyrosło jednak nic. Córka służącej podwoiła
więc wysiłki. Jednak po półrocznej walce nadal nie udało jej się nic wyhodować.
Choć bardzo się tym zmartwiła, to jednak
postanowiła przyjść na przyjęcie, w którym książę miał dokonać wyboru. „Co mi
szkodzi? Pójdę zobaczyć go po raz ostatni”
- pomyślała sobie. Gdy pojawiła się na sali
bankietowej ze swoją pustą doniczką, były
tam już wszystkie arystokratyczne panny.

Każda z nich miała w doniczce przepiękny
kwiat, jeden piękniejszy od drugiego. Książę przeszedł się po sali, poszukując tej właściwej doniczki. W pewnym momencie zatrzymał się przed córką służącej, i patrząc
na jej pustą doniczkę ogłosił: „Wszystkie
ziarna jakie wrzuciłem do doniczek były
jałowe i nic nie mogło z nich wyrosnąć. Ta
oto niewiasta wyhodowała najpiękniejszy
kwiat – kwiat uczciwości. To ona zostanie
moją żoną.”

Trzy twarze uczciwości
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Żyjący na przełomie II i I wieku przed
narodzeniem Chrystusa, słynny rzymski
pisarz, mówca, filozof i polityk Marek Tulliusz Cyceron miał zwyczaj mawiać: „Takie
oto jest pierwsze przykazanie miłości: prosić tylko o to, co uczciwe i czynić tylko to, co
uczciwe”. Przyznacie, iż czymś niestosownym z mojej strony i nieuczciwym byłoby
głosić kolejne katechezy o cnotach naturalnych, pomijając cnotę uczciwości. Jak by
nie patrzyć – zdaniem wielu - cnota ta jest
jedną z najbardziej deficytowych wartości,
jakie możemy spotykać w naszym wieku.
Dlatego tym bardziej wymaga omówienia
z mojej strony i głębszej refleksji nad nią
ze strony nas wszystkich. Mówiąc o cnocie
uczciwości trzeba bowiem na nią spojrzeć
w trzech płaszczyznach. Po pierwsze rozważmy uczciwość względem Pana Boga.
Po drugie – uczciwość względem bliźnich.
I po trzecie – uczciwość względem samego
siebie. Pozwólcie zatem, że cnocie tej, jak
sugeruje ów podział poświecę trzy kolejne katechezy. Jako pierwsza przedmiotem
naszych rozważań stanie się więc uczciwość względem bliźnich. Za miesiąc, jeżeli
Pan Bóg pozwoli, rozważymy uczciwość
względem Niego i wreszcie uczciwość wobec siebie.

ŻYĆ MODLITWĄ

Smutna epoka

zainteresowani tylko tym, co się im przyda do osiągnięcia swych zamierzeń. A to,
że niezgodne jest to z prawem i sumieniem to już nieważne. Jakże często można
usłyszeć opinie wielu ludzi mówiących, że
w dzisiejszym świecie – będąc uczciwym
nie da się niczego osiągnąć. Wszędzie będziesz miał przeszkody i kłody rzucane
pod nogi, jeśli nie będziesz „kombinował”.
Człowiek uczciwy to w rozumieniu świata
głupiec.

Jak to się stało, że ludzie szczególnie
uczciwi dziś bywają uznawani za naiwnych
i nieprzystosowanych do życia? Jak to się
stało, że zdecydowanie popularniejsze stają się fałsz, zakłamanie i krętactwo. Niektórzy nawet mówią, że uczciwość wobec
innych dziś szokuje. Czy tak było zawsze?
– Nie! Przecież niegdyś uczciwość wobec
innych uznawana była za wyjątkowo pożądaną cnotę. Ludzie nią obdarzeni cieszyli
się powszechnym uznaniem i szacunkiem
otoczenia. Cechę tę sławiły zarówno znane dzieła poetyckie i literackie, jak również
barwne sentencje i aforyzmy. Nasz poeta,
nowelista i powieściopisarz Kazimierz
Przerwa Tetmajer pisał: „Smutna to epoka,
kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie
się naiwnym, a szczere głupim”. I takiej
smutnej epoki przychodzi nam niestety
doświadczać dzisiaj. Wydaje się, że w naszym kraju osiągnęliśmy taki poziom braku uczciwości, o którym Pan Bóg mówił
przez proroka Izajasza:
„Dlatego prawo zostało usunięte na
bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko,
gdyż prawda potyka się na rynku, a dla
uczciwości miejsca nie ma”.

Fundament więzi społecznych

Zły „duch czasów”
Nieuczciwości nadaje się dziś inne
nazwy, inne miana, by zasłonić jej ciemną stronę i ukazać jako zaletę. Mając na
myśli nieuczciwość mówi się dziś takie
słowa jak: przedsiębiorczość, zaradność,
spryt, a nawet mądrość. Wystarczy otworzyć gazetę, portal Internetowy, włączyć
radio czy telewizor, by zdać sobie sprawę
z przebiegłości, z jaką nieuczciwi ludzie
ukrywają pod płaszczykiem dobra wszelkie działania naruszające nakazy sumienia
i normy prawa. Ich nie obchodzi satysfakcja bycia obiektem podziwu ze względu
na swą uczciwość, oni tak naprawdę są
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Musimy jednak pamiętać, że jakiekolwiek trudne czasy by nie nastały, zawsze
jest w nich miejsce dla ludzi uczciwych;
takich, którzy cenią sobie prawość. To tylko wszelkiego rodzaju cwaniacy, oszuści
i malwersanci starają się wmówić innym,
że nieuczciwość jest czymś zwyczajnym.
I pewno się im to udaje, o czym mogliśmy
się przekonać patrząc na kampanię przedwyborczą i wyniki naszych wyborów parlamentarnych i na tych, którzy będą reprezentować nasz naród w parlamencie.
Tymczasem uczciwość względem
bliźnich jest cnotą pozwalającą na budowanie wzajemnego zaufania. Jest wartością
niesamowicie ważną dla życia społecznego.
Szkoda, że pewna część naszego społeczeństwa o tym nie pamięta, stawiając na
uczciwych inaczej. Szkoda, że zapomnieli,
albo też nie są tego świadomi, że uczciwość jest nie tylko przydatna, nie tylko
pozytywnie wpływa na życie, lecz wręcz
jest konieczna. Bez niej trudno nawet myśleć o poprawnym funkcjonowaniu społeczeństwa. Uczciwość względem innych
pozwala ludziom nie tylko żyć w pokoju,
ale także współdziałać ze sobą. A przecież
o to chodzi w naszej kochanej Ojczyźnie,
która leczy się z ran epoki komunizmu i ran
późniejszych układów. Uczciwość względem innych daje gwarancję, że ludzie odpowiedzialni za dobro wspólne będą się

ŻYĆ MODLITWĄ
W jednej z gazet przeczytałem, że:
„Pod wrażeniem wyczynu chłopca są
mieszkańcy Łukowicy. Każdy tutaj podaje jego postawę za wzór do naśladowania.
Z jego zachowania są dumni rodzice, ale
nie chcą się wypowiadać na ten temat do
mediów.
- Nie wiem, czy każdy, będąc na miejscu tego chłopca, tak by właśnie postąpił.
Należy się tylko cieszyć, że mamy w Łukowicy takiego naszego małego bohatera mówi pan Andrzej, mieszkaniec Łukowicy”.

rzeczywiście o nie starali. Uczciwi ludzie
są w stanie zatroszczyć się o sprawiedliwe
prawo i porządek w państwie. I takich daj
nam Panie Boże!

Co mówi Pismo Święte?

A my?

Ileż to razy Pan Bóg na kartach Pisma
Świętego zachęca nas do życia uczciwego.
Otwórzmy Księgę Przysłów, która przypomina nam, że „Bóg błogosławi dom ludzi uczciwych”. Że: „Chętnie przyjmuje
modlitwy ludzi uczciwych i obdarza ich
błogosławieństwem”. „Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno
nieszczęścia”. Otwórzmy Księgę Syracha,
który uczy nas, że
„Wszelkie przekupstwo i nieprawość
zostaną zgładzone, ale uczciwość ostoi się
na wieki”.
Uczciwość jest świadectwem wiary.
Uczciwość względem bliźnich daje człowiekowi radość i chroni go od lęku. Uczciwość zasługuje na szacunek innych.

Mały bohater
Na taki szacunek zasługuje 11-latek
Szymon Leja z niedalekiej Łukowicy, który 5 września tego roku, wracając ze szkoły
znalazł pieniądze. Było to kilkaset złotych.
Niestety, w okolicy nikogo już nie było,
wiec chłopiec pieniądze przekazał policjantom z Posterunku Policji w Łukowicy.
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Ale na takie bohaterstwo stać Ciebie
Siostro i Bracie, stać mnie. Trzeba czynić
wszystko, aby być uczciwym człowiekiem.
Może na ten moment nasz kwiat uczciwości jeszcze w ogóle nie wykiełkował, albo
jest najbrzydszy. Pora brać się do pracy.
Pamiętajmy zatem, że człowiek uczciwy to człowiek, który jest „przezroczysty”
w swoim działaniu, to człowiek, który nie
ma nic do ukrycia. Jest zawsze gotowy by
w razie potrzeby okazać dowód uczciwego
postępowania i zamiarów. Zapytajmy więc
samych siebie: Czy piętnujemy krętactwo
i czy odrzucamy wszelkiego typu matactwa, które rujnują naszą uczciwość? Czy jesteśmy zawsze gotowi na to, że ktoś może
sprawdzić naszą uczciwość, bo nie wszyscy muszą nam ufać na słowo?
Czy może raczej trzymamy się nadziei, że pewne nasze działania nigdy nie
wyjdą na wierzch i nie zostaną przez nikogo sprawdzone - chociażby nasza uczciwość finansowa czy prawdomówność?
Żyjący w XIX wieku znany szkodzi pisarz
Thomas Carlyle mawiał:
„Staraj się zostać uczciwym człowiekiem - zyskasz dzięki temu pewność, że
na świecie jest o jednego drania mniej”.Te
słowa sobie i wam dedykuję kończąc tę katechezę.
AMEN

Z ojcem Pio

Święty Ojciec Pio mówi do lekarzy
o. Wiesław Krupiński SJ

Ten wielki święty tak bardzo wyczulony na ludzkie cierpienia robił wszystko,
by pomóc ludziom nie tylko w sprawach
duchowych, ale także w odzyskaniu zdrowia ciała. To z jego inicjatywy powstał
w San Giovanni Rotondo potężny szpital, który funkcjonuje do dziś, a któremu
św. Ojciec Pio nadał znamienne imię:
DOM ULGI W CIERPIENIU. Bo rzeczywiście, każdy szpital powinien takim domem się stać, bo właśnie po to buduje się
te obiekty, by służyły wszystkim potrzebującym i niosły im ulgę w cierpieniu.

go specjalisty nie spełniło się...” (Gracjan
Majka, Św. Ojciec Pio z Pietrelciny, Kraków 2005, s. 156).

Słowo leczące
Nie ma na ziemi ludzi całkowicie
zdrowych, są choroby ducha i choroby ciała. Lekarze są dziećmi tego samego Boga,
bo sami też własne życie otrzymali od Niego, podobnie jak każdy żyjący człowiek.
A powołanie do tej szczególnej służby jest
darem Pana Boga dla ludzi.

Najpierw miłość, potem leki
Kiedyś nasz święty stygmatyk
w następujących słowach zwrócił się do
lekarzy: „Drodzy lekarze, cóż wam mam
powiedzieć? Oto i wy przyszliście na ten
świat, podobnie jak ja, który mam zadanie do wypełnienia. Zastanówcie się tylko:
mówię wam o powinnościach, podczas gdy
wszyscy mówią o prawach i przywilejach.
(…). Waszym obowiązkiem jako lekarzy
jest leczenie chorych; jeśli jednak do łoża
chorego nie podejdziecie z miłością, to sądzę, że na niewiele zdadzą się środki farmakologiczne. Sprawdziłem to na sobie;
gdy... chorowałem i gdy przyszedł do mnie
lekarz. On to zanim rozpoczął leczenie,
wpierw skierował do mnie słowa otuchy
i nadziei. Miłość może się nie mniej wyrazić w słowie niż w czynie. Wy zaś, jak
moglibyście to uczynić, gdybyście wpierw
nie zwrócili się do chorego z dobrym słowem? Potem udałem się do jednego ze
specjalistów, który nie owijając niczego
w bawełnę, powiedział mi bez ogródek: ty
jesteś gruźlikiem i nie wróżę ci więcej życia ponad rok. Wróciłem do domu załamany, zdany jednak na wolę Bożą. I oto jak
widzicie, nadal tu jestem. ‘Proroctwo’ owe-
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Lekarze są niejako posłańcami z nieba, by pomóc i przynieść ulgę cierpiącym.
Święty stygmatyk z Pietrelciny bardzo
mocno podkreślił jak ważne jest słowo wypowiadane przez lekarza do cierpiącego
człowieka. A dobre słowo płynie z dobrego
serca i dlatego dbałość o czystość tego serca,
o jego duchowy rozwój ma wielki wpływ
na relacje do pacjentów, do chorych jak też
do współpracowników. Słowem też można
leczyć, ale też można ‘zabijać’ na przykład
nadzieję. Jeśli komuś zabierze się nadzieję,
to nawet zdrowy człowiek może umrzeć.
A jeśli się ją komuś da, to nawet najbardziej
chory może z tej choroby wyjść.

Z ojcem Pio

Trzeba dawać nadzieję

w serce chorego otuchę, nadzieję, pocieszyć choćby jednym słowem czy jednym
zdaniem. Ile pokoju, wdzięczności, której
czasami chory nie może okazać, rodzi się
w jego sercu. Słowa pełne miłości i życzliwości są dla chorego cudownym balsamem, który ukoi nerwy, niepokój, wzbudzi
nową nadzieję. A ponieważ celem życia
również dla każdego lekarza jest wieczne
szczęście w niebie, to czas, jaki poświęca
dla chorych, jest dla niego czasem „zarabiania” na wieczne życie w miejscu, gdzie
czasu już nie ma. Dobry Bóg każdemu dał
serce, wystarczy je tylko szerzej otworzyć
i służyć bliźnim z całą miłością własnego serca, a do takiej służby powołani są
przede wszystkim ci, którzy służą bliźnim
w ich cierpieniu. Dziękujmy też Bogu, że
na naszych drogach życia spotkaliśmy lekarzy pełnych dobroci, którzy poświęcali i
poświęcają siebie w tej niełatwej i ofiarnej
służbie. A św. Ojciec Pio niech ich wspomaga i z „góry” podpowiada, by z coraz
większą miłością służyli powierzonym sobie chorym. Bo ta służba jest również ich
drogą do nieba, do którego wszyscy zdążamy i obyśmy tam się spotkali.

Czasami lekarzowi wydaje się, że to,
co powiedział do chorego, to nic takiego,
a przez te słowa mógł wzbudzić lęk, zabrać
nadzieję. Nawet gdy lekarz wie, że sprawa
jest beznadziejna, to nie powinien nikomu
zabierać nadziei. Wielkim błędem lekarzy jest mówienie komuś, że na przykład
jutro czy za kilka dni umrze. Żaden lekarz
nie jest Panem Bogiem, a u Boga cuda są
zawsze możliwe. I mądrzy lekarze o tym
wiedzą, dlatego nie wyrokują, stawiając
się ponad Panem Bogiem. Ktoś może komuś powiedzieć, że zostało mu tyle dni
czy miesięcy, a on nadal żyje jeszcze wiele
lat. Tak było z Ojcem Pio. To sam Pan Bóg
decyduje, kiedy ktoś ma odejść z tej ziemi
i On zawsze wybiera dla każdego człowieka najlepszą chwilę opuszczenia fizycznego ciała. Dać drugiemu człowiekowi serce
i nadzieję to niejako powinność każdego
lekarza. Nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy
lekarz jest często tak bardzo zmęczony,
przepracowany. Trudno jest wtedy nawet
uśmiechnąć się do chorego. Jednak warto
o tym pomyśleć, by mimo wszystko wlać
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Zamyślenia

Czym jest przyjaźń?
Czym jest przyjaźń? Zadając to pytanie, sama zastanawiam się czym jest i czy
każdy może tego cudownego daru doświadczyć. Moim zdaniem nie istnieje definicja
przyjaźni, ponieważ czegoś tak pięknego
nie da się ująć w proste formuły. Owszem,
można powiedzieć że to więź oparta na
szczerości, życzliwości i wzajemnym zaufaniu, ale przecież czujemy, że prawdziwa
przyjaźń, to o wiele więcej. To możność
liczenia na tą osobę w każdej trudnej sytuacji, bez względu czy mieszka w sąsiednim bloku czy też na innym kontynencie.
Jeśli nie da rady nas osobiście przytulić:
zadzwoni, wyśle maila czy porozmawia na
Skype i pomoże tak, jak potrafi najlepiej.
Mówi się też że „ przyjaźń jest jak pieniądz
– łatwo ją zdobyć ale trudniej utrzymać”.
Jeżeli jesteś przekonana/ny, że w waszej
przyjaźni nic i nikt nie jest w stanie zniszczyć, to nic bardziej mylnego.

bie oddalają. Warto być więc czujnym i gdy
tylko zauważycie, że wasze relacje zaczynają się psuć, natychmiast zacznijcie działać.
W trudnych chwilach bądź blisko przyjaciela lub okaż pomoc, chociażby dobrym
słowem czy gestem. Przyjaciel musi być jak
mur, o który zawsze, ale to zawsze można
się oprzeć. Wbrew pozorom ekstremalne
sytuacje bardzo do siebie ludzi zbliżają.

Przyjaźń w biedzie

Przyjaźń to trud
Nie zawsze przyjaciel będzie mieć
siłę i ochotę, żeby się z tobą spotkać, nie
będzie cały czas otwarty i radosny – trzeba spodziewać się, iż przyjdzie dzień, gdy
zacznie przy tobie narzekać na cały świat.
Gdyby taki dzień zdarzył się raz na jakiś czas to bez problemu go przeżyjesz
– w końcu i Ty czasem miewasz gorszy nastrój. Natomiast gdy na twój widok za każdym razem przyjaciel będzie ci wylewał
swoje żale, co noc wydzwaniał do ciebie
i szlochał w słuchawkę, to czy po miesiącu
nadal będziesz to w stanie znosić bez wewnętrznego sprzeciwu? A przecież trzeba
być przygotowanym nie tylko na dobre,
ale też na złe chwile. Nie można zakładać,
że przyjaźń jest mocna i przetrwa najgroźniejszą burzę. Bywają różne sytuacje,
w których przyjaciele dyskretnie się od sie-
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Trudna sytuacja to sprawdzian dla
waszej przyjaźni, odwagi, bezinteresowności. Nieprzypadkowo przecież mówi się, że
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jeżeli naprawdę się przyjaźnicie, nie
będziecie mieć wątpliwości, jak powinno
się zachować – wyczuje się, jakiej reakcji
oczekuje od ciebie przyjaciel. Właśnie dlatego prawdziwa przyjaźń potrzebuje stałej
pielęgnacji i wyrozumiałości. Właśnie dlatego, że nie ma ludzi bez wad czy też doskonałych „ kto szuka przyjaciół bez wad,
pozostaje bez przyjaciół” – mówi przysłowie. Należy pamiętać że „trzeba wielu lat
by znaleźć przyjaciela, ale wystarczy chwila, by go stracić”.
Potrzeba dużo nauki by móc mówić,
że jest się dobrym przyjacielem dla kogoś
i żeby ktoś bez wahania mógł to samo powiedzieć o tobie, to chyba najtrudniejsza
rzecz w życiu, ale ja podejmuje tą walkę bo
warto, walczyć, nawet gdy czasem boli, nie
wychodzi i brak sił, to WARTO! Przyjaźń
ma wielką moc i dbanie o nią to nasz obowiązek. Podsumowując rolę prawdziwego
przyjaciela w naszym życiu perfekcyjnie
czyni to sentencja:
„Przyjaciele są jak ciche anioły, które
podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać”…
Marianna Minor

Przed beatyfikacją

Prymas Tysiąclecia
Postać księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego jest znana każdemu Polakowi. To mąż stanu, Prymas, osoba wybitna – powie wielu z nas. To ktoś, kto przez
lata kształtował serca i sumienia Polaków.
Z wielkim oddaniem i czcią do Matki Bożej przeprowadził Kościół Polski przez
najtrudniejsze lata stalinizmu i walki z Kościołem. Niebawem, w czerwcu 2020 roku,
będzie beatyfikowany. Mieszkam na ulicy
Kardynała Wyszyńskiego, uczę w szkole,
której patronem jest Kardynał Wyszyński.
Jak mam więc nie napisać życiorysu tego
wybitnego Polaka?!

Młodość
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, w małej wiosce
nad Bugiem, jako drugie dziecko Stanisława i Julianny z domu Karp. Urodził się
w sobotę, w dniu szczególnym, poświęconym Matce Bożej. I to oddanie, oparcie
i powierzenie swego życia Maryi, będzie
trwać do końca Jego życia. Ojciec Stanisław był organistą, a dla małego Stefana autorytetem - uczył syna historii Polski będącej wtedy pod zaborami. Matka Julianna
– tak ukochana – zmarła 31 października
1910 roku, po urodzeniu szóstego dziecka,
mając zaledwie 33 lata. Ostatnią Jej wolą
było, aby Stefan został księdzem. Pierwsze
lata życia Stefana upływają więc w Zuzeli
w domu rodzinnym w atmosferze religijnej i patriotycznej. Po latach powie: „długo po obudzeniu przyglądałem się dwóm
obrazom, które wisiały nad łóżkiem, Matce
Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej”.
Chrzest przyjął w kościele parafialnym w Zuzeli. Do dziś zachowała się szkoła, do której uczęszczał w Zuzeli. Związany
z miejscem swego urodzenia, po latach, podpisywał swoje publikacje, już jako doktor
prawa kanonicznego: „Dr Stefan Zuzelski”.

Cała rodzina przeprowadziła się
w 1910 roku do Andrzejowa, gdzie przebywali do 1918 roku. Tutaj w świątyni Stefan
Wyszyński przyjął I Komunię Świętą, a w
1913 r. Sakrament Bierzmowania.

Edukacja
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Mając 11 lat, w 1912 roku, przyszły
prymas rozpoczyna naukę w Warszawie
w Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego.
Następnie kontynuuje ją w Gimnazjum
Męskim im. ks. Piotra Skargi w Łomży
w latach 1915-17. Latem 1917 roku, podczas wakacji, 16-letni Stefan oznajmia
swojemu ojcu, że zamierza wstąpić do
Seminarium Duchownego. Był przekonany, że chce zostać księdzem, służyć Bogu
i ludziom. W latach 1917-20 Stefan kontynuuje zatem naukę w Liceum im. Piusa
X we Włocławku (Niższe Seminarium).
Po zdaniu matury, w 1920 roku, wstępuje do Seminarium Wyższego. Ma 19 lat
i drogę życiową wyraźnie sprecyzowaną.
Miewa jednak problemy ze zdrowiem, są
one dużym utrudnieniem w studiach filozoficzno-teologicznych, które ukończył
w 1924 roku w Wyższym Seminarium

Przed beatyfikacją
Duchownym we Włocławku. Później będzie ksiądz Prymas wielokrotnie wspominał swoich profesorów z Seminarium m.in.
ks. B. Ostrzyckiego, ks. S. Chodyńskiego,
ks. J. Kruszyńskiego, biskupa S. Zdzitowieckiego. Jednak największy wpływ na
jego życie duchowe miał ksiądz Władysław
Korniłowicz, jeden z twórców dzieła dla
niewidomych w Laskach. Później na KUL
-u bardzo się zaprzyjaźnili. Tymczasem
pod koniec roku akademickiego w 1924 r.
Stefan Wyszyński bardzo poważnie zachorował na ciężkie zapalenie płuc. Trafił do
szpitala.

W 1925 r. podejmuje studia na KUL-u na
Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauki
Społecznej Kościoła. W 1929 r. broni doktorat pracą „Prawa Kościoła do Szkoły”.
Następnie odbywa roczną podróż naukową
po Europie Zachodniej. Owocuje ona pracą „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą” wydaną w 1931 r.
Wraca do kraju jesienią 1930 r. i podejmuje się różnych prac. Jest redaktorem
naczelnym „Ateneum Kapłańskiego”, jest
profesorem nauk społecznych w Seminarium Duchownym we Włocławku, prowadzi Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. Wszystkie te wysiłki zostają docenione
– w 1938 roku ksiądz profesor Stefan Wyszyński zostaje mianowany przez kardynała Augusta Hlonda członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Nadchodzi
jednak wrzesień 1939 r. – wybucha II Wojna Światowa.

Droga do kapłaństwa
3 sierpnia 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha
Owczarka w kaplicy Matki Bożej w katedrze we Włocławku. Był to dzień urodzin
przyszłego Prymasa. Prymicyjną Mszę
Świętą odprawił na Jasnej Górze 5 sierpnia 1924 r., w uroczystość Matki Bożej
Śnieżnej. Był bardzo słaby i zmęczony po
chorobie, po latach powie: „pojechałem
z Prymicją na Jasną Górę, aby mieć Matkę,
aby stanęła przy każdej mojej Mszy św.,
jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii”
– oraz we wzruszających słowach doda –
„tak zaczęły się moje drogi, choć sił brakło, prowadziły po śladach, która wydeptała Maryja idąc przede mną jako światło,
gwiazda i nadzieja; zawsze ufam, że wspomoże mnie Maryja”.
Ojciec Stefana w 1918 r. zmienił miejsce zamieszkania na Wrociszew, tu pracował jako organista, aktywnie włączał się
w działalność społeczno-kulturalną środowiska. Po śmierci matki Stefana, Julianny,
drugi raz się ożenił i z dziećmi mieszkami
we Wrociszewie. Zmarł w 1970 r., przeżywszy 94 lata.

Doświadczenia wojenne

Lata nauki i pracy
Ksiądz Stefan Wyszyński obowiązki
kapłana zaczął pełnić w październiku 1924 r.
jako wikariusz Katedry Włocławskiej.
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Życie S. Wyszyńskiego w czasie
wojny było wciąż w niebezpieczeństwie.
Musiał się ukrywać, zmieniał miejsce zamieszkania. Przebywał u rodziny we Wrociszewie (1939-40), w Zakopanem u sióstr
Urszulanek (1941), na ziemi lubelskiej
w Żułowie (1941-42) oraz jako kapelan
Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod
Warszawą. Prowadził pracę duszpasterską,
zawsze wieczór odmawiając różaniec. Powie po latach: „mimo zagrożeń i ostrzałów
nigdy nie byliśmy zmuszeni do odłożenia
różańca”.
Modlitwą do Matki Bożej podtrzymywał na duchu wiernych. Prowadził wykłady z katolickiej myśli społecznej, zjednywał sobie ludzi z różnych środowisk.
Skupiał ich wokół siebie, miał dar przyciągania, rosła legenda księdza doktora Stefana Wyszyńskiego.
W czasie Powstania Warszawskiego pomagał w bohaterski sposób rannym,
dodawał otuchy. Zakład dla Niewidomych

Przed beatyfikacją
mas Polski. Ingres do Gniezna odbył się
2 lutego, do Warszawy 6 lutego 1949 r.
Nowy Prymas podjął duchowy testament
swojego poprzednika A. Hlonda: „zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to będzie to zwycięstwo Maryi Panny”.

w Laskach stał się szpitalem i domem dla
uciekinierów. Stefan Wyszyński był kapelanem AK o pseudonimie „Radwan”.

Czasy powojenne
Po wojnie wraca do Włocławka.
W marcu 1945 r. zostaje rektorem Seminarium Duchownego odradzającej się uczelni. W święto Matki Bożej – 15 sierpnia –
zostaje mianowany kanonikiem Kapituły
Katedralnej we Włocławku. Zwracają się
do Niego „Ojcze”. Skupia młodzież, robotników, siostry zakonne, inteligencje.

Trudne lata 50.
Sytuacja Kościoła w tych latach staje
się coraz trudniejsza, poprzez pogarszanie
się stosunków państwo-Kościół. Likwiduje się szkoły katolickie, usuwa się religię
w szkołach, siostry zakonne opuszczają
szpitale jako pielęgniarki, zostają zniesione
Seminaria Duchowne, likwidowane są wydawnictwa katolickie oraz, na mocy dekretu z 9 lutego 1953 r., obsadzanie stanowisk
kościelnych ma się odbywać za zgodą rządu. Kościelna instytucja „Caritas” zostaje
odebrana Kościołowi w 1950 r. i przejęta
przez państwo.
Biskupi polscy, na czele z Prymasem
Polski S. Wyszyńskim nie mogą dłużej
milczeć wobec bezprawia i krzywd, które
urządzane są Kościołowi w Polsce. 8 maja
1953 roku wydają memoriał „Non possumus!” („Nie możemy!”). To stało się przyczyną aresztowania Prymasa pięć miesięcy
później.

Biskup
W dniu 4 marca 1946 r. zostaje przez
Papieża Piusa XII mianowany biskupem
lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał 12
maja 1946 r. na Jasnej Górze. Jest najmłodszym biskupem w Polsce, ma 45 lat, jest
profesorem, socjologiem, społecznikiem,
duszpasterzem. Wysoki, przystojny, skupiony, promienny, Całkowicie oddany Jasnogórskiej Pani. Wokół Jego osoby – jako
biskupa – powstaje legenda. W swoim biskupim herbie umieścił wizerunek Matki
Bożej Częstochowskiej i napis: „Soli Deo
– Samemu Bogu”.

Prymas
22 października 1948 r. umiera Prymas Polski kard. August Hlond. Papież
Pius XII mianuje 12 listopada 1948 r.
Stefana Wyszyńskiego Prymasem Polski
i arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Bulla zostaje podpisana 16 listopada
1948 r. w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. Stefan Wyszyński ma 47 lat.
I znów Maryja z Wilna, jak z obrazu, który wisiał nad łóżkiem w rodzinnym domu
w Zuzeli, będzie opiekowała się kapłanem
o najwyższej godności kościelnej w Polsce – księdzem arcybiskupem Stefanem
Wyszyńskim. Opuszczał Lublin, kończy
okres, kiedy był biskupem lubelskim i zaczyna nowy, ważny, doniosły, który będzie
trwał ponad 32 lata (1948-1981) jako Pry-

Uwięzienie
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Był piątek 25 września 1953 roku,
Stefan kardynał Wyszyński zostaje aresztowany. Wcześniej, bo w kwietniu 1951 r.
udaje się do Rzymu, zostaje przyjęty
przez Papieża Piusa XII, któremu wręcza
garść ziemi, w której była krew powstańców warszawskich, różaniec z chleba oraz
ryngraf Matki Bożej – symboliczne polskie dary. 29 listopada 1952 r. Stefan Wyszyński otrzymuje godność kardynalską.
W dniu 12 stycznia 1953 r. zostaje przyjęty
do Kolegium Kardynalskiego.
Prymas od dłuższego czasu spodziewał się aresztowania. cdn
Elżbieta Domaradzka

Rozważania

Bóg jest z nami – oto radość prawdziwa!
Ks. Tomasz Rąpała

Kolejne święta Bożego Narodzenia.
Ich piękno może być przez nas odkryte na
tyle, na ile nosimy w swoim sercu pragnienie dotknięcia tajemnicy Boga. Bóg jest
tajemnicą, odsłania się przed nami, bo nas
kocha. Wszystko rozgrywa się w MIŁOŚCI. Bez niej – Boże Narodzenie jest tylko
sentymentalnym wspomnieniem jakiegoś
wydarzenia ze świerkową gałązką w tle.
A przecież nam nie o to chodzi…

św. Heleny, dla uczczenia narodzin Jezusa
Chrystusa. Natomiast w 335 roku zwyczaj uroczystego obchodzenia Narodzin
PANA przeniósł się także do Rzymu, a stąd
na cały świat. Ten, kto był w tej bazylice
i choć przez chwilę zatrzymał się, by w ciszy serca ZOBACZYĆ miejsce narodzin
naszego Pana, doświadczył dotknięcia tej
tajemnicy wiary, poruszenia serca. Benedykt XVI podczas pamiętnej pielgrzymki
do Ziemi Świętej właśnie w Betlejem powiedział: „Orędzie o przyjściu Chrystusa,
przesłanie z nieba głosem aniołów, nadal
rozbrzmiewa echem w tym mieście”. I to
jest prawda.

Początek

Znak arki

Uroczystość Bożego Narodzenia bierze swój początek z JEROZOLIMY. Patriarcha udawał się w procesji do Betlejem,
gdzie w grocie odprawiał Mszę świętą.
Czynił to w nocy. Rzymski kronikarz Filokales pod rokiem 354 napisał: Narodził
się Chrystus w Betlejem Judzkim. Warto
wspomnieć, że zachował się z tego właśnie
roku fragment homilii papieża Liberiusza
na Boże Narodzenie. Co ciekawe – w Kościele Syryjskim pojawiła się najstarsza
wzmianka o tym święcie, a pochodzi ona
od św. Jana Chryzostoma. Za jego czasów
zachował się fragment kazania wygłoszonego 25 grudnia 380 roku z katedry antiocheńskiej, gdzie po raz pierwszy obchodzono tam to święto. Trzeba zauważyć, że
w 328 r. poświęcono bazylikę Narodzenia
Jezusa, którą wybudowano z inicjatywy
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„Tak Bóg umiłował świat, że Syna
swojego dał” (J 3,16). Pan Bóg jest wierny obietnicy! Bóg dał SŁOWO i nigdy się
z niego nie wycofał. W pierwszą niedzielę
adwentu słuchaliśmy pięknego fragmentu
Ewangelii św. Mateusza. Jezus odwołując
się do przyjścia Syna Człowieczego, mówi
o sytuacji z Noem i budowie Arki (zob.
Mt 24, 37-44). Pokazuje w ten sposób,
żebyśmy skupili się na ZNAKACH, jakie
Bóg nam ciągle daje. Takim znakiem była
właśnie Arka. Noe budował ją przez 120
lat. Wznosił ją na suchym lądzie i nikomu
z ludzi, którzy w swym zepsuciu całkowicie „oślepli”, nie przyszło nawet do głowy, żeby zapytać go, po co to czyni. Bóg
przygotowywał ludzi do potopu przez
120 lat! Nie zauważyli tego. Co jest najciekawsze - hebrajskie słowo tewa, czyli
arka może oznaczać: „słowo”. Natomiast
litery jednostki miary określające długość,
szerokość i wysokość Arki tworzą słowo
laszon – „język”. ARKA – SŁOWO. Czyli Bóg przez SŁOWO przeprowadził tych,

Rozważania

Nie poddawajmy się komercji

którzy uchwycili się tego Słowa! A potem
„Słowo staje się ciałem” (J 1,14). Największy ZNAK miłości Boga, który jest wierny obietnicy. Odwieczny Syn Ojca staje
się Ciałem, jest z nami. Dokonało się to
w skrytości i ciszy.

A to wszystko dokonuje się w blasku choinki przyozdobionej światełkami.
Dlaczego tak? Białe światła na choince są
symbolem Chrystusa, Jego przyjścia jako
„Światła na oświecenie pogan” (por. Łk
2,32), natomiast żywe drzewo jodłowe ma
symbolizować PANA jako Źródło wszelkiego życia. Warto powracać do bogatej
symboliki znaków, które oddają wnętrze
człowieka ukierunkowanego na Chrystusa.
Bardzo często bogactwo znaków jest zastępowane skomercjonalizowanym banałem,
które ma coś oznaczać, tylko nie wiadomo
tak naprawdę co. Nie dajmy sobie odebrać prawdziwej radości; nie dajmy sobie
zasłonić piękna tych chwil spędzonych
z bliskimi, propozycjami nowobogackich,
którzy w tym czasie wybierają ślizganie się
po stokach narciarskich na wzór ślizgania
się po powierzchni życia. Bogaty jest ten,
kto postawił Boga w centrum swego życia.
Dając Boga innym, dajemy wszystko. Bez
Boga jest bardzo ślisko…

Lektura Słowa Bożego
Dlatego dla nas katolików, najpiękniejszym zwyczajem świątecznym jest
lektura Słowa Bożego. W wigilię Bożego Narodzenia, kiedy zasiadamy do stołu
z rodziną, aby wspólnie się pomodlić, zaśpiewać kolędy, połamać się opłatkiem –
zostaje odczytany fragment EWANGELII
o Narodzeniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. To centrum tego wieczoru. A potem
udajemy się na Mszę św. pasterską, by podczas uroczystej Liturgii, „zasiąść” do stołu
paschalnego, wysłuchać jeszcze raz Słowa
Bożego i przyjąć do serca Komunię św. –
prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa Pana.
Kiedy podczas wieczerzy wigilijnej,
po ujrzeniu pierwszej gwiazdy na niebie,
do którego zmierzamy, odczytujemy Słowo
Boga, które jest „żywe i skuteczne” (Hbr
4,12), to ono przywołuje nam w pamięci
także tych, którzy byli razem z nami, a już
przeszli do wieczności. Słowo jest wieczne! Ten wieczór, pełen radości, ale i powagi, dla wielu z nas jest skropiony łzami, bo
ci, których kochaliśmy, zniknęli już z naszego horyzontu. Ale te łzy nie są łzami
rozpaczy, bo przecież wierzymy, że odeszli
i są w dobrych rękach Boga. Stąd puste
miejsce przy stole… Może ono przywoływać nieobecnych bliskich, a może być także dla gościa, który zapuka do drzwi naszego domu, żeby go wpuścić i poczęstować
przygotowaną wcześniej potrawą. A może
być ich aż dwanaście. To symbol dwunastu
pokoleń Izraela oczekujących na Mesjasza
i dwunastu Apostołów, na których Jezus
buduje Kościół, którego „bramy piekielne
nie zniszczą” (por. Mt 16,18). Kościół jest
arką Boga.

Potrzeba ciszy
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Kiedy przekraczałem próg bazyliki Narodzenia Jezusa w Betlejem, musiałem się pochylić. Portal miał kiedyś pięć
i pół stopy wysokości. Został on zamurowany, obecnie ma półtora metra.
W ten sposób chciano najprawdopodobniej uchronić świątynię od wjeżdżania do
niej na koniach. Pomyślałem wtedy, że potrzeba mi pokory, owego „pochylenia się”,
żeby przyjąć tajemnicę Boga, który nas
kocha, bo dał nam swego Syna. Oby tej pokory nigdy nam nie brakowało. Dzięki niej
zobaczymy Światło, którym jest PAN, odkryjemy SŁOWO jako ZNAK, obietnicę,
którą każdego ranka dobry Bóg nam daje.
On jest naprawdę wielki, bo jest pokorny.
Wydał się w nasze ręce. Ta tajemnica dojrzewa tylko w CISZY.

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

III Sesja Plenarna Synodu
się świadkami i głosicielami Jego Ewangelii
w swoich środowiskach.

W sobotę 30 listopada odbyła się III
Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele
naszej grupy modlitewnej. Śpiewaliśmy właśnie hymn V Synodu, gdy do auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
wniesiony został Ewangeliarz. Po krótkim
nabożeństwie słowa Bożego i odczytaniu
Ewangelii według św. Łukasza o wysłaniu
siedemdziesięciu dwóch uczniów wygłoszona została konferencja, w której padły podstawowe dla chrześcijanina pytania: czym dla
mnie jest wiara, czy doświadczyłem osobistego spotkania Zmartwychwstałego Pana,
czy odkryłem Boga w swojej rzeczywistości.
Następnie Sekretarz generalny V Synodu
ks. dr Piotr Cebula przedstawił etapy prac
poszczególnych komisji synodalnych. Podkreślił rolę Parafialnych Zespołów Synodalnych. Członkowie Synodu dowiedzieli się
o powstających instrukcjach, regulaminach
i statutach, a dotyczyć one będą m.in. ruchów
i stowarzyszeń, duszpasterstwa, ochrony zabytków czy działalności charytatywnej.

Parafia jako miejsce katechizacji

Prezentacja dokumentu
Podczas obrad zaprezentowano również dokument „Katechizacja w diecezji
tarnowskiej”, przygotowany przez Komisję
ds. Katechezy V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Prezentując dokument, ks. dr Tomasz
Lelito podkreślił znaczenie dziedzictwa
katechetycznego w diecezji tarnowskiej,
wskazując, że poświęcenie całych pokoleń
katechetów duchownych i świeckich pozytywnie wpłynęło na stan religijności wiernych w diecezji. Zaznaczył jednocześnie,
że przed katechezą rodzinną, parafialną
i szkolną stają dziś wielkie wyzwania. Katecheza to przecież nie tylko przekazywanie
wiedzy, ale formowanie uczniów – misjonarzy Chrystusa, którzy pogłębiając swoją relację z Chrystusem i wspólnotą Kościoła, stają
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Parafia powinna pozostać pierwszoplanowym miejscem katechizacji – podkreślono
w dokumencie. Zwrócono w nim uwagę na
katechezę parafialną, zwłaszcza dorosłych,
a także zintegrowanie jej z nauczaniem religii w szkole. „Miejscami” uprzywilejowanymi dla katechezy są ruchy i stowarzyszenia
działające w parafiach. Współczesna katechizacja nie może się obyć bez nowoczesnych
środków komunikacji społecznej, które katecheci i katechizowani powinni twórczo
wykorzystywać. Po zaprezentowaniu dokumentu, uczestnicy, zabierając głos w dyskusji, upominali się m.in. o podkreślenie pierwszeństwa ewangelizacji przed katechizacją,
położenie większego nacisku na katechezę
rodziców, włączenie w katechezę tematyki relacji wiara-rozum. Zwrócono uwagę
na konieczność wspierania rodziców w ich
zadaniach chrześcijańskiego wychowania,
aby mogli zapewnić swoim dzieciom dobrą
katechezę rodzinną. Po dyskusji, dokument
o katechizacji w diecezji tarnowskiej został
przyjęty przez członków V Synodu. Biskup
Andrzej Jeż, który przewodniczył obradom,
powiedział że widzimy dziś w naszym kraju
próby naruszenie systemu dziedziczenia kultury, wiary i obyczajów. Obecnie nie wystarcza wysyłanie dzieci do Kościoła i na katechizację, ale trzeba dawać świadectwo życia.
Wiedza o Bogu to jedno, a relacja z Nim to
coś jeszcze ważniejszego. Ks. Biskup podkreślił, że nie można bać się współczesnych
wyzwań i ulegać pesymizmowi. Mamy skarb,
którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa,
źródło naszej wolności, mocy i nadziei. To
dzięki niej katecheza ma przyszłość i będzie
coraz bardziej potrzebna. Podsumowując
obrady, ks. Biskup Ordynariusz zachęcał,

Z MARYJĄ
cze pełniejszego włączenia się w prace synodalne na poziomie parafialnych zespołów
i komisji synodalnych.
Magdalena Druszka

aby członkowie synodu nadal angażowali się
w prace synodalne. „Jest jeszcze dużo wyzwań i tematów, które czekają na podjęcie”
Zachęcał także wszystkich diecezjan do jesz-

Zwiastunka pokoju
W naszej życiowej wędrówce
z dnia na dzień,
z tygodnia na tydzień, z roku na
rok doświadczamy czasem chwil
niezwykle bolesnych. Różne mogą być tego przyczyny, ale
skutek jest jeden, tracimy wewnętrzny pokój.
W sercu pojawia się trudne do określenia
i nazwania napięcie. Nie umiemy znaleźć sobie miejsca, różne myśli pojawiają się w głowie, rano z lękiem otwieramy oczy, a wieczorem nie możemy zasnąć. Żaden dowcip, ani
najbardziej zabawny program rozrywkowy
nie potrafią wywołać w nas radosnych odruchów, ani uśmiechu. Jakby smutek przykleił
się do naszej twarzy, a nawet zmienił jej rysy.
W taki sposób nasz lęk objawia się światu.
Ale nie tylko. Bywa też, że wprowadzamy
niepokój w środowisko w którym żyjemy
i pracujemy. Kłócimy się, drażnimy innych,
obrażamy, drwimy, atakujemy, wypominamy
każde potknięcie. Nie dajemy innym spokoju. Jak dalej żyć? Co z tym wszystkim zrobić?
Przyjdź przed obraz Matki Bożej Licheńskiej. Wystarczy jedno spojrzenie, aby przekonać się że z oblicza Matki emanuje ciepło
i pokój. Maryja zatopiona w ciszy, wpatruje
się w Boga. Przygarnia do niego każdego, kto
tylko Jej na to pozwoli. Człowiek pokoju zawsze ma czas i umie czekać na drugiego człowieka. Pozwala mu rozwijać się i cierpliwie,
razem z nim czeka na owoce. Taką jest Maryja wobec nas. Ma czas. W Jej obecności coraz
rzadziej spoglądamy na zegarek, a częściej
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w stronę Boga. Bo skąd nadejdzie pomoc,
jeśli nie od Niego? Bo któż uspokoi nasze
serce, jeśli nie Ten, który jest Pokojem? Matka Bolesna prowadzi nas do orzeźwiającego
Źródła pokoju - z wyrozumiałością zatrzymuje się, gdy zaczynamy się wahać, spojrzeniem dodaje odwagi, gdy lęk wkrada się do
serca, cierpliwie wskazuje na Krzyż, aby pamiętać jaka jest cena pokoju. Przed Licheńską Matką nie można stać ze spuszczoną
głową. Jej milcząca obecność przynagla do
oderwania się od wszystkiego, co zatrzymuje
nasz wzrok i powoduje lęk. Podnieść głowę,
to na nowo odzyskać chęć do życia, nadzieję
i wejść na drogę pokoju. Nie można przecież
patrzeć w przeszłość i zadręczać się bolesnymi doświadczeniami lub błędami i grzechami, które sami popełniliśmy… W oczach Bolesnej Matki dostrzegamy przebaczenie. To
pierwszy krok do osiągnięcia wewnętrznego
pokoju. Nie powinniśmy też z trwogą patrzeć
w przyszłość i zamartwiać się tym, co będzie
jutro, pojutrze, za rok. Pokój Bolesnej Matki
patrzącej na Ukrzyżowanego Syna zachęca –
powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a pójdziesz drogą pokoju. Matka Boża w licheńskim sanktuarium jest Zwiastunką Pokoju
dla współczesnego tak często udręczonego
człowieka. Maryja zwiastuje pokój, któremu
na imię Jezus Chrystus. Czyni to przynaglana macierzyńską miłością wobec uczniów
swego Syna i wszystkich, którzy wędrują po
ścieżkach świata w poszukiwaniu pokoju.
Z matczyną cierpliwością zachęca nas, aby
przyjąć przesłanie Jej Syna i doświadczać
Jego błogosławieństwa.
Opr. na podst. Pielgrzym Licheński

Humor kościelny

Uśmiechnij się
„Zachorował proboszcz. Dostał się do
szpitala. Odwiedzili go parafianie. Będąc
przy łóżku chorego, zaglądali do karty chorobowej i stwierdzili, że proboszcz ma bardzo niski poziom cukru. Lotem błyskawicy
rozeszła się wiadomość. Następni parafianie,
którzy przyszli odwiedzić proboszcza, przynieśli mu w darze 2 kg cukru.”

w nocy z mojego pokoju po położeniu prezentu, uderzył się w szafę i wtedy to powiedział”.
„Gratuluję – mówi ksiądz do rodziców – dziecko mężnie zniosło chrzest - To
nie przypadek – mówi z dumą ojciec. Cały
poprzedni tydzień trenowaliśmy polewając je
konewką.”

„Podczas podróży do Szwajcarii kardynał Mercier natknął się pewnego dnia na
chłopca z wyglądu biednego i opuszczonego,
który pasł owce. Purpurat chciał mu jakoś
pomóc, więc zatrzymał się i wszczął z nim
rozmowę. - Lubisz paść owce? -spytał. - Tak
– odparł chłopak. - Ile ci płacą? - Dwa skudy
rocznie. - To niewiele – zauważył kardynał
i dodał tonem bardzo poufnym: - Widzisz, ja
też jestem pasterzem, ale mnie płacą trochę
więcej… - Może masz pod opieką więcej
zwierząt – odparł chłopiec.”

„W jednostce wojskowej nie wiadomo skąd gruchnęła wieść, że ma przyjechać
Matka Boska. W jednostce wybuchła panika,
a kapelan wojskowy zarządził generalne
sprzątanie w kaplicy polowej i powtórkę z katechizmu. W końcu w dyżurce dzwoni telefon
z biura przepustek. - Czy jest w jednostce szeregowy Bosek? Matka do niego przyjechała.”
„Po powrocie z Afryki podróżnik opowiada swoje przygody znajomym: - Wyobraźcie sobie, że w głębi Czarnego Lądu
spotkałem szczep dzikich, odżywiających się
wyłącznie ludzkim mięsem… - Mój Boże,
w piątek też? - przerwał mu ksiądz.”

„Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
- Narysujcie aniołka. Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełkami, a Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - pyta ksiądz. - A ksiądz widział z dwoma?

„Ksiądz idący otworzyć kościół spotkał
swojego parafianina, który był w stanie wskazującym na spożycie. - A dokąd to pan idzie
tak wcześnie? - zapytuje ksiądz. - Idę wysłuchać kazania. - Kto o piątej rano wygłasza
kazania? - Moja żona.”

„Arcybiskup Rawenny po przeczytaniu
pierwszych artykułów, jakie don Fuschini
opublikował na łamach czasopism katolickich, wezwał go i oznajmił: - Twój sposób
pisania sprawia, że myśl człowieka zwraca
się ku Bogu. Zmieszany don Fuschini powiedział: - Dziękuję, dziękuję. - I chciał pocałować biskupa w pierścień. - Tak, tak - zakończył biskup – ponieważ to, co piszesz, nie ma
początku ani końca.”
„Kto cię nauczył tego przekleństwa? pyta ksiądz małego chłopca. - Święty Mikołaj. - Jak to Święty Mikołaj? - Gdy wychodził

„Bogaty pasażer wchodząc na pokład
wycieczkowego statku, zagaduje ironicznie
napotkanego księdza: - Czy ta przedpotopowa Arka Noego jest już pełna? - Tak proszę
pana – odpowiedział ksiądz – brakowało nam
tylko osła.”
na podst. Księga humoru kościelnego,
opr. o. Wiesław Krupiński SJ
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Szczęśliwy rybak
Kochani!
Był sobie pewien biznesmen.
Mieszkał w dużym mieście, odnosił fenomenalne sukcesy, zarabiając przy tym
mnóstwo pieniędzy. Jednak jego życie
nie było szczęśliwe – ciągle brakowało
mu czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół. Był zmęczony życiem w ciągłym
stresie. By odpocząć i nabrać sił raz
w roku udawał się do małej, nadmorskiej wioski. Pewnego wakacyjnego poranka podczas spaceru plażą spostrzegł
niewielką łódź rybacką wpływającą do
portu. Pomyślał, że to trochę dziwne, że
właściciel tak krótko pracuje.

Zapytał więc rybaka:
- Czy ma pan jakiś problem z łodzią?
- Ależ skąd. Służy mi wiernie od
trzynastu lat.
- Połów udany?
- Tak sądzę.
- Dlaczego pan nie został dłużej,
by więcej złowić?- biznesmen zadał kolejne pytanie.
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- Po co? – z uśmiechem odpowiedział rybak – to zupełnie wystarczy dla
rodziny, a resztę sprzedamy.
- To co będzie pan robił do końca
dnia?
- To, co zwykle: będę odpoczywał,
pobawię się z dziećmi, zjemy obiad
z rodziną, a wieczorem spotkam się
z przyjaciółmi, przy muzyce i dobrym
winie. Myślę, że będzie to kolejny piękny i szczęśliwy dzień!
Bogaty człowiek zastanowił się
chwilę i tak powiedział:
- Myślę, że mógłbym panu pomóc, proszę mnie posłuchać i przyjąć
moją radę. By złowić więcej ryb musi
pan kupić drugą łódź, a potem kolejne.
Trzeba również zatrudnić pracowników…
- Ale po co?
- By rozbudować flotę. Potem
może pan postawić własną fabrykę
konserw w mieście. Zacznie pan wysyłać ryby do różnych krajów świata!
- Ale po co?
- By po jakimś czasie zarabiać miliony!
- Ale po co? – kolejny raz rybak
zadał to samo pytanie.
Biznesmenowi zabrakło słów. Ale
wkrótce coś sobie przypomniał i dodał:
- Po to, by po wielu latach ciężkiej
pracy mógł pan odpoczywać w małej, nadmorskiej wiosce, spędzać czas
z dziećmi i wieczory z przyjaciółmi
przy muzyce i dobrym winie!
- Przecież to właśnie robię! –
z uśmiechem odparł szczęśliwy rybak.
Opr. Janina Koza

„Wiara pozwala nam pojąć,
że istnieje coś Niepojętego.”
			

św. Anzelm z Canterbury

Prośby i podziękowania polecane za wstawiennictwem św. Pio
podczas spotkań modlitewnych naszej grupy można przesyłać na
e-mail: grupa@ojciecpio.com.pl lub na adres:
Grupa Modlitewna Św. O. Pio Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz

