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16 pa�dziernika - wspomnienie
�w. Jana Paw³a II
Na pytanie: �Nauczycielu dobry, co mam czyniæ,

aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?� - Jezus odpowiada na-
przód pytaniem: �Czemu Mnie nazywasz dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg�. W dalszym ci¹gu za�
mówi: �Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie
kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkê�. W tych s³owach przypomina Jezus
rozmówcy niektóre przykazania Dekalogu. Jednak¿e na
tym rozmowa siê nie koñczy, m³odzieniec bowiem stwier-
dza: �Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em od
mojej m³odo�ci�. Wówczas - pisze Ewangelista - �Jezus
spojrza³ z mi³o�ci¹ na niego i rzek³ mu: «Jednego ci
brakuje. Id�, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-
gim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjd�
i chod� za Mn¹!»�. W tym miejscu zmienia siê klimat
wydarzenia. Pisze Ewangelista: M³odzieniec �spochmur-
nia³ na te s³owa i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wie-
le posiad³o�ci�.

Chrystus odpowiada swojemu m³odemu rozmów-
cy z Ewangelii. Mówi: �nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg�. S³yszeli�my, o co tamten pyta³: �Nauczycielu do-
bry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?� Jak
postêpowaæ, a¿eby moje ¿ycie mia³o sens, pe³ny sens
i warto�æ? Tak by�my przet³umaczyli jego pytanie na
jêzyk naszej epoki. W tym kontek�cie odpowied� Chry-
stusa znaczy: tylko Bóg jest ostatecznym oparciem dla
wszystkich warto�ci, tylko On nadaje ostateczny sens
naszej ludzkiej egzystencji.

     Tylko Bóg jest dobry -to znaczy: w Nim i tylko
w Nim wszystkie warto�ci maj¹ swe pierwsze �ród³o
i ostateczne spe³nienie: W Nim jest �Alfa i Omega, Po-
cz¹tek i Koniec�. Tylko w Nim znajduj¹ one sw¹ praw-
dziwo�æ i swe definitywne potwierdzenie. Bez Niego -
bez odniesienia do Boga - ca³y �wiat warto�ci stworzo-
nych zawisa jakby w ostatecznej pró¿ni. Traci równie¿
sw¹ przejrzysto�æ, sw¹ wyrazisto�æ. Z³o przedstawia
siê jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane. Czy¿
nie wskazuje na to równie¿ i do�wiadczenie naszych
czasów wszêdzie tam, gdzie Bóg zosta³ odsuniêty poza
horyzont ocen, warto�ciowañ, czynów�?

     Dlaczego tylko Bóg jest dobry? Dlatego - po-
niewa¿ On jest mi³o�ci¹. Tak¹ odpowied� daje Chrystus
s³owami Ewangelii, a nade wszystko �wiadectwem w³a-
snego ¿ycia i �mierci: �Tak bowiem Bóg umi³owa³ �wiat,
¿e Syna swego jednorodzonego da³��. Dlatego w³a�nie
Bóg jest dobry, poniewa¿: �jest mi³o�ci¹�.

     Pytanie o warto�æ, pytanie o sens ¿ycia - nale¿y do
szczególnego bogactwa m³odo�ci. Wyrywa siê z samego ser-
ca poszukiwañ i niepokojów zwi¹zanych z projektem tego ¿ycia,
jakie trzeba podj¹æ i urzeczywistniæ. Jeszcze bardziej, gdy m³o-
do�æ jest do�wiadczona cierpieniem w³asnym lub g³êboko �wia-
doma cierpienia innych; gdy doznaje g³êbokiego wstrz¹su wo-
bec wielorakiego z³a, jakie jest w �wiecie; wreszcie: gdy staje
oko w oko w tajemnic¹ grzechu ludzkiej nieprawo�ci. Odpo-
wied� Chrystusa brzmi: tylko Bóg jest dobry� tylko Bóg jest
mi³o�ci¹. Odpowied� ta mo¿e wydaæ siê trudna. Równocze�nie
jest ona stanowcza i jest - prawdziwa. Niesie w sobie ostatecz-
ne rozwi¹zanie.

Taki jest Chrystus w rozmowie z m³odzieñcem. Taki jest
w rozmowie z ka¿dym i ka¿d¹ z Was. Kiedy mówicie do Niego:
�Nauczycielu dobry�� On pyta: �dlaczego Mnie nazywasz do-
brym? Dobry jest tylko Bóg�. A wiêc: to, ¿e Ja jestem dobry -
�wiadczy o Bogu. �Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca�.
Tak mówi Chrystus - nauczyciel i przyjaciel, Chrystus - ukrzy-
¿owany i zmartwychwsta³y: Ten¿e sam: wczoraj, dzisiaj i na
wieki.

z Listu �w. Jana Paw³a II do M³odych ca³ego �wiata
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (2)

Kim jest Bóg? To najwiêksza
z tajemnic. Pan Bóg jest niepoznawal-
ny. Stanowi tajemnicê, wobec której
cz³owiek jest zupe³nie bezradny. Jest On
najdoskonalszym Duchem. Najdosko-
nalszym, to znaczy, ¿e wszystkie przy-
mioty w Nim s¹ w stopniu najwy¿szym.
Jest czyst¹ dobroci¹, mi³o�ci¹, czystym
piêknem, czyst¹ mi³o�ci¹, czyst¹ moc¹.

Przez Ducha rozumiemy istotê
rozumn¹ i woln¹, która nie posiada cia-
³a. Rozum, a wiêc samo poznanie, jest
to najwy¿sza inteligencja, która przeni-
ka, ogarnia, porz¹dkuje i poznaje
wszystko. Czysta wola jest mo¿liwo�ci¹
dzia³ania bez granic. Nieograniczona
twórczo�æ, cokolwiek chce, mo¿e uczy-
niæ. Nie potrafimy sobie Pana Boga wy-
obraziæ. Wszelkie nasze poznanie na-
wi¹zuje do poznania zmys³owego, prze-
strzennego. Duch jest rzeczywisto�ci¹
pozaprzestyrzenn¹. Jest ca³y w moim
sercu i jest ca³y we wszech�wiecie. Bóg
jako Duch jest wszêdzie obecny ca³y.
Nie mo¿na Go sobie wyobraziæ w ¿aden
sposób. St¹d w judaizmie zrozumia³y
jest zakaz jakiegokolwiek obrazowego
przedstawiania Boga.

Sam Bóg, o ile zechce, mo¿e ob-
jawiæ siê cz³owiekowi. Pos³uguje siê
wówczas znakami. Historia zbawienia

ukazuje ca³y szereg znaków zjawiania
siê Boga przed lud�mi. Na przyk³ad: do
Abrahama przyszed³ Bóg w postaci
Wêdrowca. Abraham wiedzia³, ¿e ma do
czynienia z Bogiem, który przyj¹³ po-
staæ cz³owieka i ugo�ci³ Go. Moj¿eszo-
wi na pustyni objawia siê w p³on¹cym
krzaku. Zjawisko zastanawia i fascynu-
je Moj¿esza, a kiedy podchodzi bli¿ej,
s³yszy g³os Boga: "Zdejm sanda³y, bo
miejsce, na którym stoisz jest �wiête".
Do proroka Elizeusza Bóg przemawia
przez szum ³agodnego wiatru. Przed Na-
rodem Wybranym najczê�ciej jawi³ siê
jako ob³ok.

To wszystko s¹ tylko znaki, które
Bóg k³adzie jako k³adkê miêdzy nieudol-
nymi sposobami poznania, a Nim sa-
mym. Najdoskonalsze objawienie Boga
ma miejsce w Jezusie Chrystusie.

Jakie s¹ konsekwencje prawdy, ¿e
Bóg jest najdoskonalszym Duchem?
Trzeba byæ nastawionym na odbiór Jego
znaków. Bóg ci¹gle przemawia i chce z
nami nawi¹zaæ kontakt, poniewa¿ nas
kocha. Pos³uguje siê znakami, st¹d we-
zwanie Chrystusa w Ewangelii: "B¹d�-
cie czujni, miejcie oczy otwarte". Jezus
wyrzuca ludziom, ¿e potrafi¹ poznaæ
znaki dotycz¹ce pogody, a nie potrafi¹
rozpoznaæ znaków dotycz¹cych Boga.

Cz³owiek, który pamiêta, ¿e Bóg jest
blisko, ¿e na niego patrzy, ¿e go s³y-
szy, wie, ¿e w ka¿dym momencie On
mo¿e nawi¹zac z nim kontakt. Niestety
niewielu ludzi próbuje doskonaliæ sw¹
modlitwê, która jest umiejêtno�ci¹ na-
wi¹zania zawsze i wszêdzie kontaktu
z Bogiem.

Bóg jest wieczny. Mówi siê, ¿e
wieczne jest to, co jest bez pocz¹tku
i bez koñca, albo, ¿e Bóg jest wieczny,
poniewa¿ by³, jest i bêdzie. Zarówno
pierwsze jak i drugie okre�lenie pos³u-
guje siê pojêciem czasu i jest niedosko-
na³e. Bóg nie by³ i nie bêdzie. Bóg za-
wsze jest. Tajemnica wieczno�ci ukry-
ta jest w tym jednym s³owie: JEST". Gdy
Moj¿esz spotka³ siê z Bogiem na pu-
styni u stóp góry Synaj, postawi³ Mu
pytanie: Jakie jest Twoje imiê? Us³ysza³
w odpowiedzi: "Jestem, który Jestem".
Bóg powiedzia³: "Jestem wieczno�ci¹".

U Boga nie ma czasu. Bóg nic
nie wspomina i na nic nie czeka, dla
NIego wszystko jest. Do poznawania
wieczno�ci nie potrzebujemy czasu. To
jest wej�cie w inny �wiat. Czas jest naj-
trudniejszym darem, jaki otrzymujemy
od Boga, a my z regu³y nie zastanawia-
my siê nad jego tajemnic¹. Co z czasu
posiadamy? Z czasu posiadamy w swo-
ich rêkach tylko chwilê obecn¹. To jest
ta godzina, bo ta, która minê³a, ju¿ nie
jest w naszych rêkach, a ta, która ma
nadej�æ, jeszcze nie jest do naszej dys-
pozycji. W naszych rêkach jest tylko ta
obecna chwila i przez ten moment do-
tykamy Pana Boga. Tylko ten moment
jest twórczy. Ju¿ nic nie potrafiê wyko-
rzystaæ z mojego ponad czterdziesto-
letniego ¿ycia, tam siê ju¿ nic nie zmie-
ni. Nie potrafiê równie¿ w tej chwili wy-
korzystaæ dnia jutrzejszego. W tym
momencie mam tylko te sekundy, te
minuty. W³a�nie to JEST ta chwila obec-
na, przebiega przez Boga, dotyka Jego
wieczno�ci.

Rozwa¿anie to jest trudne, ale nie-
zwykle wa¿ne, bo wszystkie przymioty
Boga s¹ wieczne. Wieczna jest Jego
m¹dro�æ, wieczna jest wszechmoc,
wieczne jest piêkno. Czas umyka, ale
pozostaj¹ dzie³a. Jest mo¿liwo�æ wyko-
rzystania czasu przez czyn dobry, pe-
³en mi³o�ci. On bêdzie trwa³ wiecznie.
Wówczas nasze ¿ycie, tak szybko prze-
mijaj¹ce, stanie siê niezwyk³¹ szans¹.
Chodzi o to, ¿eby wykorzystaæ ka¿dy
dzieñ, godzinê, ka¿dy moment do czy-
nienia dobra. To jedyny sposób na oca-
lenie ¿ycia.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek
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Chrze�cijañski nauczyciel bêdzie w natu-
ralny sposób widzia³ w Jezusie Chrystusie mo-
del wszelkiego nauczania. W Ewangelii zwra-
cano siê do Jezusa tytu³uj¹c Go �Nauczycielu� -
Rabbi, Rabbuni, Mistrzu � czê�ciej ni¿ jakim�
innym tytu³em. I chocia¿ On jest tym, który mówi
o sobie �jeden jest wasz Nauczyciel�, i który
zaleca �wy nie pozwalajcie nazywaæ siê Rabbi�,
to jednak daje swym uczniom w³adzê naucza-
nia w Jego imieniu. (Mt 23,8).

Jezus uczy³ na wiele sposobów, ale oso-
bisty przyk³ad, ca³e �wiadectwo Jego ¿ycia, jest
podstawowym fundamentem, na którym opiera
siê autorytet Jego s³owa. To, czego uczy³, tego
te¿ przestrzega³. Jako Pan i jako Mistrz umy³
stopy swym uczniom, wskazuj¹c im, ¿e nauczy-
ciel nie jest tyranem, lecz posiada to¿samo�æ,
która opiera siê na czym� wiêcej ni¿ tylko jego
pozycja w hierarchii nauczyciel-uczeñ. Na tym
poziomie nauczania staje siê on przyjacielem
i odt¹d relacja przyja�ni jest podstawowym czynni-
kiem definiuj¹cym wspólnotê chrze�cijañsk¹.

 Jako nauczyciel-przyjaciel sk³ada swe ¿ycie
za uczniów-przyjació³, a to z kolei staje siê wzor-
cem chrze�cijañskiej pos³ugi. Ka¿dy nauczyciel wie,
¿e codzienna praca przewodzenia i przekazywania
wiedzy jest darem z samego siebie. Tak czyniæ to
siêgaæ rejonów tajemnicy modlitwy jako skupienia,
uwagi i samoofiary. W tym rozumieniu siebie, jako
nauczyciela przekaz wiedzy nie staje siê instrumen-
tem w³adzy nad uczniem. Wiedza jest tutaj raczej
gnosis, ni¿ tylko zbiorem nabytych faktów. Kiedy
nauka �wiadomie jest tak przekazywana, wówczas
nie staje siê ona nigdy wyrazem manipulacji i wyko-
rzystania drugiej osoby.

A jednak, niemal zawsze do g³osu dochodzi
ludzkie "ego". Ono w³a�nie kusi nauczyciela, by wy-
korzystaæ swoj¹ przewagê i wywrzeæ nacisk na
uczniów. S³abe ego bêdzie siê czu³o zagro¿one lub
onie�mielone pewno�ci¹ siebie i ¿ywotno�ci¹ pod-
opiecznych.

Jezus
Nauczyciel

On szed³ w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,
a id¹c uczy³ kochaæ i przebaczaæ.

On z celnikami jad³, On nie zna³, kto to wróg,
pochyla³ siê nad tymi, którzy p³acz¹.

Mój Mistrzu, przede mn¹ droga, któr¹ przebyæ muszê tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, woko³o ludzie, których kochaæ trzeba tak, jak Ty.

Mój Mistrzu, nie³atwo cudzy ciê¿ar wzi¹æ w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosê wszystko, je�li bêdziesz ze mn¹ zawsze Ty.

Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
a On nas uczy kochaæ i przebaczaæ.

I z celnikami si¹�æ, zapomnieæ, kto to wróg,
pochylaæ siê nad tymi, którzy p³acz¹.

Mój Mistrzu, przede mn¹ droga, któr¹ przebyæ muszê tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, woko³o ludzie, których kochaæ trzeba tak, jak Ty.

Mój Mistrzu, nie³atwo cudzy ciê¿ar wzi¹æ w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosê wszystko, je�li bêdziesz ze mn¹ zawsze Ty.

Je¿eli nauczyciel bêdzie w kontakcie ze swoj¹ w³asn¹ to¿samo-
�ci¹, czyli bêdzie cz³owiekiem modlitwy - wówczas zawsze u¿yje swej
w³adzy �dla� kogo� zamiast �przeciw� komu�. Na nauczycielach spo-
czywa ogromna odpowiedzialno�æ, od przedszkola, a¿ po uniwersyte-
ty. £atwo tê rolê nadu¿yæ. Laurence Freeman OSB

Wszystkim Nauczycielom i Katechetom
¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych w trudzie
nauczania m³odego pokolenia, obfitych
owoców Waszej pracy, zdrowia, cierpliwo�ci
i samych pogodnych dni.

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja
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PONIEDZIA£EK  10.10.16
  8.00   + Marian Gruca od szwagra

Grzegorza z rodzin¹
18.00 + El¿bieta Domaradzka � greg.

WTOREK  18.10.2016
  8.00 + Janina, Lucjan
18.00 1) + Jadwiga, Antoni £yko  -

29 rocz. �m.
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

�RODA 19.10.2016
  8.00  + Anna, Franciszek, Józef Hyla

- 35 rocz. �m.
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 20.10.2016
  8.00  + Marian Gruca od Bo¿eny i Artura

Dziêgiel z rodzin¹
18.00 1) + Janusz Podgórski

2) + El¿bieta Domaradzka � greg.
PI¥TEK 21.10.2016

  8.00 + W³adys³awa �liwiak - 7 rocz. �m.
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 1) + Franciszek Dembowski

2) + Zofia i Wiktor � o Bo¿e
mi³osierdzie dla ich dusz

SOBOTA 22.10.2016
 8.00 1) + El¿bieta Domaradzka � greg.

2) + Maria, Kazimierz Goleccy
18.00  + Maria i Stanis³aw Zimny i

++ z rodziny
NIEDZIELA 23.10.2016

  8.00 + Anna, Jan Figlarz i Feliks
Miko³ajczyk

  9.30 + Marian Gruca od Jana i El¿biety
Pêkala z Biñczarowej

11.00 + Sabina Chmura
12.00 Dziêkczynna w 16 rocz. �lubu

Agnieszki i Roberta z pro�b¹
o  dalsze b³og. dla ma³¿onków
i dzieci

13.00  + El¿bieta Domaradzka � greg.
18.00 + Marian Bujas � 3 rocz. �m.

INTENCJE MSZY �W.
17.10.2016 - 23.10.2016

Zdarza mi siê s³yszeæ wyrzut: ksi¹dz nie zgodzi³ siê, abym zosta³ chrzest-
nym. Czasem rodzice dziecka dziwi¹ siê albo wrêcz denerwuj¹, ¿e nie
zaakceptowano którego� z ich kandydatów na rodziców chrzestnych. Spo-
kojnie na to patrz¹c, wydaje siê, ¿e najczê�ciej �ród³em problemu jest�
brak wiedzy.

Przede wszystkim przypomnijmy obowi¹zuj¹ce przepisy. W Katechizmie Ko-
�cio³a Katolickiego czytamy, ¿e chrzest jest �sakramentem wiary�, co oznacza,
¿e chrzcimy tylko ze wzglêdu na wiarê. W przypadku osoby doros³ej ma to byæ
wiara zainteresowanego, w przypadku dziecka wolno ochrzciæ ze wzglêdu na wia-
rê rodziców, a gdy ich nie ma, to ze wzglêdu na wiarê opiekunów prawnych. Dla-
czego? Ko�ció³ wyja�nia to w punkcie: �Aby mog³a rozwijaæ siê ³aska chrztu, po-
trzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega tak¿e rola rodziców chrzestnych,
którzy powinni byæ g³êboko wierz¹cy, a tak¿e zdolni i gotowi s³u¿yæ pomoc¹ nowo
ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak doros³emu, na drodze ¿ycia chrze�cijañ-
skiego�. I dalej: �Ca³a wspólnota eklezjalna ponosi czê�ciowo odpowiedzialno�æ
za rozwój i zachowywanie ³aski otrzymanej na chrzcie�.

W praktyce nie zaleca siê chrztu, je�li nie ma wielkich szans na podtrzymy-
wanie ³aski wiary w �rodowisku, w którym dziecko bêdzie wychowywane. Oczywi-
�cie najlepiej jest, gdy rozeznaj¹cy to proboszcz zna rodzinê, ale w przypadku
wielotysiêcznych parafii, zw³aszcza w du¿ych miastach, nie zawsze jest to mo¿-
liwe. Zwykle ocenia siê wiêc po tym, co da siê zobaczyæ � przede wszystkim czy
rodzina przychodzi na niedzieln¹ Mszê �wiêt¹ � i zerka siê do notatek zrobionych
podczas wizyty duszpasterskiej zwanej kolêd¹. Wa¿nym kryterium jest sakra-
mentalny charakter ma³¿eñstwa rodziców. Zak³ada siê, ¿e rodzice, którzy nie zde-
cydowali siê na zawarcie sakramentu ma³¿eñstwa, odrzucaj¹ swoje ¿ycie sakra-
mentalne i nie maj¹ wielkich szans na podtrzymywanie takowego u dziecka. Oczy-
wi�cie ka¿d¹ sprawê rozpatruje siê indywidualnie.

Na temat chrzestnych jednoznacznie wypowiada siê Kodeks Prawa Kano-
nicznego. W kanonie 874 czytamy, ¿e chrzestnym mo¿e byæ osoba, która: �ukoñ-
czy³a 16 lat, chyba ¿e biskup diecezjalny okre�li³ inny wiek albo proboszcz lub
szafarz jest zdania, ¿e s³uszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyj¹tku� oraz
�jest katolikiem, bierzmowanym i przyjê³a ju¿ sakrament Naj�wiêtszej Eucharystii
oraz prowadzi ¿ycie zgodne z wiar¹ i odpowiadaj¹ce funkcji, jak¹ ma pe³niæ�.

Krótko mówi¹c: chrzestny ma byæ wzorem wiary, ma byæ punktem odniesie-
nia, osob¹, której dziecko, a potem dorastaj¹cy m³ody cz³owiek mo¿e zadaæ pyta-
nie dotycz¹ce wiary i moralno�ci, maj¹c pewno�æ, ¿e otrzyma odpowied� rze-

czow¹ i popart¹ ¿yciem codziennym
chrzestnego.

Z tego wynikaj¹ bardzo konkretne
wnioski: nie mo¿e byæ chrzestnym oso-
ba, która nie przestrzega przykazañ Bo-
¿ych czy ko�cielnych, nie przystêpuje
do spowiedzi i Komunii �wiêtej. Nie mo¿e
równie¿ zostaæ chrzestnym osoba ¿yj¹-
ca w zwi¹zku niesakramentalnym, oso-
ba g³osz¹ca pogl¹dy sprzeczne z nauk¹
Ko�cio³a, kto� opowiadaj¹cy siê w co-
dziennym ¿yciu za nieprzestrzeganiem
moralno�ci okre�lonej przez naukê Je-
zusa Chrystusa. Proboszcz, który nie
pilnowa³by tych zasad, z³ama³by prawo.
On po prostu musi odmówiæ�

Kto mo¿e byæ chrzestnym?
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Nabo¿eñstwa
Ró¿añcowe

w naszej
Parafii

codziennie
o godz. 17.30.

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.ks. Zbigniew Kap³añski,

za: "Ró¿aniec"


