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Kolejny Adwent w moim ¿yciu. Co zrobiæ, by nie
zmarnowaæ tego czasu, by dobrze przygotowaæ siê na przyj-
�cie Pana? Zagl¹dam do Dzienniczka �w. s. Faustyny. Jak
ona prze¿ywa³a ten czas?

29.XI.1936 r.: "Matka Bo¿a pouczy³a mnie, jak siê
przygotowaæ do �wiêta Bo¿ego Narodzenia. Widzia³am J¹
dzi� bez Dzieci¹tka Jezus; powiedzia³a mi: Córko moja,
staraj siê o cicho�æ i pokorê, aby Jezus, który ustawicznie
mieszka w sercu twoim, móg³ wypocz¹æ. Adoruj Go w ser-
cu swoim (...)" (Dz. 785). W nastêpnym roku Faustyna pi-
sze: "Nadchodzi Adwent, pragnê przygotowaæ swoje serce
na przyj�cie Pana Jezusa przez cicho�æ i skupienie ducha,
³¹cz¹c siê z Matk¹ Naj�wiêtsz¹ i na�laduj¹c wiernie Jej
cnotê cicho�ci, przez któr¹ znalaz³a upodobanie w oczach
Boga samego" (Dz. 1398). Dlaczego w³a�nie cicho�æ i po-
kora ma byæ przygotowaniem na przyj�cie Pana?

Syn Bo¿y staj¹c siê cz³owiekiem tak bardzo siê uni-
¿y³. On potê¿ny i wszechmog¹cy Bóg. I w tym uni¿eniu
poszed³ do koñca, gdy¿ sta³ siê najpierw ma³ym, bezbron-
nym dzieckiem, uzale¿nionym od swoich stworzeñ. Nie
mogê spotkaæ siê w Bo¿e Narodzenie z Jezusem samemu
bêd¹c wa¿nym i wynios³ym. Oczekuj¹c od innych chwa³y
i powa¿ania, czuj¹c siê lepszym, a nawet gardz¹c drug¹
osob¹ odchodzê od miejsca spotkania z moim Bogiem,

Jak mam przygotowaæ siê
na przyj�cie Pana?

Pierwsza niedziela Adwentu
który schodzi w doli-
nê pokory i ma³o�ci.
Jezus powiedzia³ do
�w. Faustyny: "Oblu-
bienico moja, zawsze
mi siê podobasz
przez pokorê. Naj-
wiêksza nêdza nie
powstrzymuje mnie
od po³¹czenia siê z
dusz¹, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma" (Dz. 1563).

W jaki wiêc sposób mogê wej�æ na drogê
cicho�ci i pokory?

Pokora to uznanie prawdy o sobie, o tym, ¿e nie jestem
kim� lepszym od innych. To stawianie drugiej osoby zawsze
przed sob¹. Bóg obdarzy³ ka¿dego cz³owieka jakimi� talen-
tami, aby�my mogli siebie nawzajem obdarowywaæ. Pokora
to zobaczyæ w sobie talenty, z których korzystam, które nie-
raz wywo³uj¹ u innych podziw, czy pochwa³ê, czy sprawiaj¹,
¿e inni nas akceptuj¹, ale i te przez nikogo nie zauwa¿one i
niedocenione, i jednocze�nie mieæ �wiadomo�æ, ¿e to nie
moja zas³uga, ¿e ja to potrafiê jedynie z ³aski Bo¿ej, nie mogê
siê szczyciæ czym� co nie jest moj¹ zas³ug¹. Ale tak¿e nie
mogê wymagaæ od drugiej osoby, by by³a taka jak ja, by po-
trafi³a to co ja. Nieraz to co przychodzi nam z ³atwo�ci¹ dla
drugiego mo¿e byæ ogromnym wysi³kiem i trudem, lub w ogó-
le czym� nie do przebrniêcia. Tak wiêc droga pokory to m.in.
droga akceptacji siebie i drugiego cz³owieka, takim jakim jest,
a nie takim jakim by�my chcieli go widzieæ.

Z pokor¹ jest w �cis³ej ³¹czno�ci cicho�æ. Ksi¹dz M.
Sopoæko pisze o cicho�ci, ¿e "jest palm¹ zwyciêstwa cz³o-
wieka nad pych¹". Cz³owieka pysznego opisuje jako poryw-
czego, ostrego, gniewliwego i niecierpliwego. Natomiast ci-
cho�æ ukazuje jako cierpliwo�æ do tego co nas w ¿yciu spo-
tyka, szczególnie do wydarzeñ dla nas trudnych. W tym kon-
tek�cie stwierdza, ¿e "trzeba byæ cichym wzglêdem Boga",
czyli bez rozpaczy i buntu poddaæ siê woli Bo¿ej. Trzeba byæ
tak¿e cichym wobec bli�niego, tzn. znosiæ wady drugiego
cz³owieka. Ale tak¿e trzeba staraæ siê byæ cichym dla siebie
samego. Czyli cierpliwym dla swojej nieudolno�ci i s³abo�ci.
Ksi¹dz Sopoæko radzi: "Po co siê gniewaæ na s³abo�æ nasz¹?
(...) Trzeba braæ sw¹ naturê, jak¹ ona jest i tak¹ przedstawiæ
Bogu. Jeste� s³abego ducha, jeszcze s³abszego serca, ofia-
ruj to Bogu. Wszak nie mo¿na siê zabiæ, by siê odmieniæ. Na
pró¿no gniewaæ siê na siebie, ¿e nie jeste� doskona³ym. Je-
¿eli chcesz wydaæ siê doskona³ym we w³asnych oczach, sta-
niesz siê jak nieuk wmawiaj¹cy sobie, ¿e jest uczonym.

Wszystko jest ³ask¹ i darem od Ciebie, Panie. Kszta³-
tuj we mnie serce coraz bardziej ciche i pokorne, jak Twoje,
aby by³o coraz milszym mieszkaniem Twoim. Abym dobrze
prze¿y³ tegoroczny Adwent.

Estera Rud� ZSJM, za: www.opoka.org.pl
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (7)

     Bóg jest sprawiedliwy
Cz³owieka wówczas nazywamy

sprawiedliwym, gdy on oddaje ka¿demu
to, co mu siê nale¿y. Bogu oddaje to, co
nale¿y siê Bogu; ojcu to, co nale¿y siê
ojcu; matce, ¿onie, dzieciom, s¹siado-
wi to, co siê ka¿demu z nich nale¿y.
Cz³owiek sprawiedliwy oddaje  wiêc ka¿-
demu to, co siê mu nale¿y. Tak pojêtej
sprawiedliwo�ci nie mo¿na zastosowaæ
odno�nie do Boga, poniewa¿ Bóg nie jest
niczyim d³u¿nikiem i nikomu nie potrze-
buje nic oddawaæ. Jest bowiem Dawc¹;
wszystkich obdarowuje, z racji sprawie-
dliwo�ci nikomu nic siê od Boga nie na-
le¿y. Jednak w chwili, kiedy Bóg stwo-
rzy³ �wiat, nada³ mu okre�lone prawa i
sam dobrowolnie siê zobowi¹za³ do ich
przestrzegania. Bóg bowiem zawsze
szanuje swoje prawa. Cz³owiek mo¿e je
³amaæ, ale sprawiedliwy Bóg wszystkie
prawa wiernie zachowuje. Dlatego obser-
wuj¹c �wiat praw ustanowionych przez
Boga, mo¿emy mówiæ o sprawiedliwo-
�ci. Je�li Bóg zapowiedzia³, ¿e wszyscy,
którzy potrafi¹ zachowaæ Jego przyka-
zania zas³uguj¹ na nagrodê, to z racji
sprawiedliwo�ci ka¿dy, kto te przykaza-
nia wype³ni, nagrodê od Boga otrzyma.
O sprawiedliwo�ci Boga mówimy zatem
w tym ujêciu, ¿e Stwórca jest wierny
temu, co sam postanowi³; temu, co sam
obieca³. Sprawiedliwo�æ Boga polega
wiêc na dochowaniu Jego obietnicy.

Po pierwsze; nigdy nie wolno uto¿-
samiaæ sprawiedliwo�ci z równo�ci¹.
Z koncepcj¹ równo�ci wyszed³ socjalizm,
który g³osi³, ¿e wszyscy ludzie s¹ równi
i wszyscy maj¹ takie same prawa. W
imiê tak pojêtej równo�ci nale¿a³oby
uwa¿aæ, ¿e skoro ka¿dy ma prawo do
takiej samej ilo�ci materia³u, to nale¿y
szyæ wszystkim ten sam numer koszu-
li. Jednemu w niej bêd¹ siê pl¹taæ nogi,
a drugiemu koszula nawet nie przykryje
pêpka. Ju¿ to porównanie wystarczy, aby
móc rzec, ¿e o równo�ci w�ród ludzi nie
ma mowy. Jeste�my bardzo zró¿nico-
wani. Kto� otrzymuje jeden talent, a inny
dostaje dziesiêæ talentów. Z tego jednak,
¿e nie ma na �wiecie równo�ci, nie wy-

nika, ¿e nie mo¿e byæ na nim sprawie-
dliwo�ci. Z racji sprawiedliwo�ci prawo
do innej ilo�ci materia³u na koszulê czy
spodnie ma ten cz³owiek, który jest ni-
skiego wzrostu, a do innej ilo�ci ma
prawo cz³owiek, maj¹cy ponad dwa
metry wysoko�ci .

Na �wiecie w ogóle istnieje olbrzy-
mie zró¿nicowanie. Mo¿emy to zaob-
serwowaæ choæby na przyk³adzie kwia-
tów; zestawmy stokrotkê i s³onecznik,
kwiatek bratka i kwitn¹cy kasztan.
Gdzie tu jest równo�æ? Przyroda nie zna
równo�ci. Bóg jest artyst¹ i ka¿de dzie³o
tworzy w sposób niepowtarzalny. Nie ma
na ziemi dwóch identycznych ludzi. Nie
mo¿na zatem nigdy myliæ równo�ci ze
sprawiedliwo�ci¹.

Druga prawda. Dziewiêædziesi¹t
procent niesprawiedliwo�ci, która istnie-
je miêdzy lud�mi, przychodzi z winy
samych ludzi a nie z winy Boga. Spójrz-
my na upo�ledzone dziecko alkoholi-
ka. To nie Bóg jest winien, ¿e ono jest
nieszczê�liwe. Odpowiedzialno�æ za
nie wzi¹³ na siebie ojciec; patrz¹c na to
dziecko, nie mo¿e wo³aæ: gdzie jest
Bo¿a sprawiedliwo�æ?

A rak, który dzisiaj zabiera tak
czêsto ludzi? To nie Bóg jest winien�
¿e zanieczyszczono powietrze, wody i
glebê. To nieszczê�cie jest dzie³em lu-
dzi; jak i ataki serca, stresy, napiêcia.
To nie Bóg zabiera ludzi w m³odym wie-
ku, czêsto temu s¹ winni najbli¿si. Trze-
ba sobie z tego zdaæ sprawê. Nie zrzu-
cajmy odpowiedzialno�ci za krzywdy,

które spotykaj¹ nas na ziemi, tylko na
Boga.

Maj¹ miejsce jednak konkretne
wydarzenia, w których nikt z ludzi nie
zawini³. Oto na przyk³ad ginie cz³owiek
pora¿ony piorunem. Wtedy nie potrafi-
my odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego
Bóg w ten sposób do�wiadczy³ zmar³e-
go i jego rodzinê. Ale tu dotykamy ta-
jemnicy. Mo¿emy powiedzieæ  tylko tyle,

¿e �mieræ tego typu jest
zawsze dla ludzi znakiem.
Chce przez tak¹ �mieræ
co� ludziom powiedzieæ.
Praktyka duszpasterska
dowodzi, ¿e czêsto te bo-
lesne do�wiadczenia, nie-
kiedy po latach wydaj¹
wspania³e, duchowe owo-
ce, które rodz¹ siê w ser-
cach uczestników dramatu.

Istnieje jeszcze trze-
cia prawda, o której nie
mo¿na zapomnieæ, rozwa-
¿aj¹c zagadnienie Bo¿ej

sprawiedliwo�ci. Bóg ma do dyspozycji
ca³¹ wieczno�æ, dlatego sprawiedliwo�æ
Boga jest wieczna. My natomiast chce-
my czêsto zamkn¹æ j¹ w ciasnych gra-
nicach czasu. Poniewa¿ Bóg ma do dys-
pozycji wieczno�æ, a cz³owiek ¿yje
wiecznie, dlatego ka¿d¹ krzywdê Pan
Bóg zd¹¿y mu wynagrodziæ. Je�li wiêc
nawet kto� w perspektywie lat docze-
snych prze¿ywa nieszczê�cie, zos³anie
pewno wynagrodzony przez Boga obfi-
cie w nastêpnym ¿yciu.

Jeszcze jedna uwaga. Czêsto
wychodzimy z za³o¿enia, ¿e cz³owiek
ma prawo do d³ugiego i szczê�liwego
¿ycia. Tymczasem my takiego prawa
nie mamy. To jest tak, jakby wszystkie
kwiaty mia³y prawo do wydawania owo-
ców, a wiele z nich nigdy ich nie wyda,
bo wcze�niej zostan¹ �ciête. Tak jest
w przyrodzie i dlatego nikt z nas nie
mo¿e powiedzieæ: �Ja mam prawo do
d³ugiego i szczê�liwego ¿ycia". Mogê
tylko Bogu dziêkowaæ za ka¿dy prze-
¿yty dzieñ, ale nie mam ju¿ prawa do
dnia nastêpnego. Bóg wie, w jakim mo-
mencie ma mnie wezwaæ do siebie.
Trzeba wiêc sprawiedliwemu i m¹dremu
Bogu pozostawiæ wymierzenie czasu,
który mam spêdziæ na ziemi. Jedno jest
pewne: Bóg nigdy nikogo nie skrzyw-
dzi. On z racji sprawiedliwo�ci pragnie
szczê�cia dla ka¿dego z nas. A je�li da³
nam prawo do szczê�cia, to da tak¿e
szansê, aby�my mogli to szczê�cie
osi¹gn¹æ.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek



S¹d ostateczny
Po wype³nieniu prostego i pogodnego ¿ycia zmar³a pew-

na kobieta i znalaz³a siê natychmiast w d³ugiej i uporz¹dko-
wanej procesji osób, które przesuwa³y siê powoli w stronê
Najwy¿szego Sêdziego. Przesun¹wszy siê do po³owy kolej-
ki coraz bardziej przys³uchiwa³a siê s³owom Boga. S³ysza³a
jak Bóg mówi³ do kogo�:

 - Ty, co pomog³e�, kiedy mia³em wypadek na drodze i
zawioz³e� mnie do szpitala, wst¹p do mojego Raju.

Potem mówi³ do kogo� innego:
 - Ty, co bez ¿adnego zysku po¿yczy³e� wdowie pieni¹-

dze, wst¹p, aby otrzymaæ wieczn¹ nagrodê.
A potem znów:
- Ty, który wykonywa³e� bezp³atnie bardzo skompliko-

wane operacje chirurgiczne, pomagaj¹c mi przynosiæ wielu
ludziom nadziejê, wst¹p do mego Królestwa. I tak dalej.

Uboga kobieta przerazi³a siê bardzo, bowiem - choæ
wysila³a siê jak tylko mog³a - nie by³a w stanie przypomnieæ
sobie ¿adnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim
¿yciu. Przepu�ci³a nawet kolejkê, by mieæ wiêcej czasu na
penetrowanie swojej pamiêci, ale nie wymy�li³a niczego wa¿-
nego. Pewien u�miechniêty ale stanowczy anio³ nie pozwoli³
jej ponownie przepu�ciæ d³ugiej kolejki.

Z bij¹cym sercem i z wielkim strachem dotar³a przed
oblicze Boga. Ogarn¹³ j¹ natychmiast swoim u�miechem.

- Ty, która prasowa³a� wszystkie moje koszule... Dziel
siê moj¹ Rado�ci¹!

Czasem jest nam bardzo trudno wyobraziæ sobie, ¿e
zupe³nie zwyczajne dla nas rzeczy, w oczach Boga s¹ nad-
zwyczajne.

Bruno FerreroTato, wróci³em
¯o³nierz przyby³ z frontu do umieraj¹cego ojca. Zrobio-

no dla niego wyj¹tek, poniewa¿ by³ jedynym krewnym, jakie-
go ojciec posiada³. Gdy wszed³ na oddzia³ intensywnej tera-
pii, nagle zobaczy³, ¿e na wpó³ przytomny potê¿ny cz³owiek
pod³¹czony do kroplówki, nie jest jego ojcem. Kto� pope³ni³
straszny b³¹d i wezwa³ nie tego cz³owieka, co potrzeba.

 - "Ile ma przed sob¹ ¿ycia?" spyta³ ¿o³nierz lekarza.
"Nie wiêcej ni¿ kilka godzin. Zd¹¿y³e� na czas".

¯o³nierz pomy�la³ o synu umieraj¹cego, walcz¹cym Bóg
wie gdzie, tysi¹ce mil od tego szpitala. Pomy�la³ o starym
cz³owieku, którego trzyma³a przy ¿yciu, nadzieja ujrzenia syna
po raz ostatni przed �mierci¹. I zdecydowa³ siê. Pochyli³ siê,
wzi¹³ rêkê starego w swoje d³onie i rzek³ miêkko:

- "Tato, jestem przy tobie. Wróci³em".
Umieraj¹cy z³apa³ rêkê ¿o³nierza; jego niewidz¹ce oczy

otworzy³y siê, aby spojrzeæ wokó³, u�miech zadowolenia po-
jawi³ mu siê na twarzy i pozosta³ na niej, dopóki nie umar³
godzinê pó�niej.

Opowiadania o ¿yciu i �mierci - cz. 2

Utrzymaæ siê na powierzchni
Potê¿ny król Milinda powiedzia³ do starego kap³ana:
- Mówisz, ¿e je¿eli cz³owiek, który przez sto lat czyni³

wszelkie mo¿liwe z³o, poprosi przed sam¹ �mierci¹ Boga o
przebaczenie, zdo³a siê odkupiæ i wejdzie do nieba. Nato-
miast cz³owiek, który pope³ni tylko jedno wykroczenie, a nie
oka¿e wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtr¹cony do
piek³a. Czy to sprawiedliwe? Czy to znaczy, ¿e sto prze-
stêpstw wa¿y mniej ani¿eli jedno?

Stary kap³an odpowiedzia³ wtedy królowi:
- Je¿eli wezmê wielki kamieñ i rzucê go w jezioro, pój-

dzie na dno, czy utrzyma siê na powierzchni?
- Pójdzie na dno», odpowiedzia³ król.
- A je�li wezmê sto wielkich kamieni, u³o¿ê je na barce

i popchnê je na �rodek jeziora, utrzymaj¹ siê na powierzchni,
czy pójd¹ na dno?

- Utrzymaj¹ siê na powierzchni.
- Czy wiêc sto kamieni le¿¹cych na barce nie jest l¿ej-

szych od jednego samotnego kamyczka?.
Król nie wiedzia³, co odpowiedzieæ. Starzec kontynu-

owa³ dalej.
- Tak samo, królu, dzieje siê z lud�mi. Cz³owiek, który

ma wiele grzechów, a oprze siê na Bogu, nie zostanie wtr¹-
cony w piekieln¹ otch³añ. Natomiast cz³owiek, który pope³ni³
tylko jeden grzech, a nie odwo³a siê do Bo¿ego mi³osierdzia,
bêdzie potêpiony.

Cieñ
W pewnym dalekim kraju rz¹dzi³ ksi¹¿ê, który uwielbia³

rozkoszowaæ siê swymi niezwyk³ymi bogactwami. Ka¿dego
dnia wdziewa³ na siebie z³ociste stroje wyszywane drogo-
cennymi kamieniami. Nastêpnie ka¿dego poranka, kiedy s³oñ-
ce rozpromienia³o jego twarz i mieni³o jego szaty tysi¹cem
têczowych blasków, wychodzi³ ze swojego królewskiego pa-
³acu, by odbieraæ uwielbienie swoich poddanych.

By³a to czynno�æ, która nape³nia³a go rado�ci¹.
Jednak pewnego dnia po po³udniu ksi¹¿ê uda³ siê na

przeja¿d¿kê ze swoim orszakiem. S³oñce �wieci³o ju¿ za jego
plecami i m³ody monarcha zobaczy³ po raz pierwszy w ¿yciu
swój cieñ. By³ on jak czarna chmura, która nie opuszcza³a
go ani na chwilê.

Wydobywaj¹c z siebie krzyk z³o�ci, spi¹³ swojego ko-
nia ostrogami i odjecha³.

Nie wiedzia³, jak rz¹dziæ pañstwem, w którym nieustan-
nie �³edzi go jaki� cieñ. Mia³ chêæ udaæ siê na poszukiwanie
kraju, w którym cienie nie istniej¹. Z tego powodu uda³ siê w
drogê.

Musimy siê nauczyæ codziennie ¿yæ tu¿ obok cienia
naszej �mierci. Ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia przybli¿a nas do
niej.

Bruno FerreroAutor nieznany
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PONIEDZIA£EK  28.11.16
  6.30 + Andrzej Dobrowolski 3 rocz. �m.
  8.00   + Marian Gruca � greg.
18.00 + Magdalena Mich

WTOREK  29.11.2016
  6.30
  8.00 + Malwina Dygut - od IV Ró¿y

Rózañcowej
18.00 1) + Marian Gruca � greg.

2) ++ Irena, Franciszek, Bogu-
s³aw, Andrzej Kluska, + Fryderyk Zgud

�RODA 30.11.2016
  6.30 + Barbara
  8.00 + Marian Gruca � greg.
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 01.12.2016
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

  6.30 + Marian Gruca � greg.
  8.00 + Julian, Julianna, Jan, Honorata,

Antonina, + Robert Korzeniowski
18.00 za kap³anów pracuj¹cych

w naszej parafii
PI¥TEK 02.12.2016

PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA
  6.30 + Julian Pruchnik 11 rocz. �m.
  8.00 + + zm. z rodziny Jachimowskich

i Weryñskich
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Czes³awa Krzanowska

SOBOTA 03.12.2016
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA

 6.30 o Bo¿e b³og., potrzebne ³aski i
opiekê MB dla dr Paw³owskiej -
od pracowników kuchni

  8.00 1) o opiekê �w. Jana Paw³a II nad
nasz¹ parafi¹
2) + Marian Gruca � greg.

18.00  + Kazimiera i W³adys³aw
Maciejowscy, + Zbigniew Raab

NIEDZIELA 04.12.2016
  8.00 + Marian Gruca � greg.
  9.30 o wiarê i potrzebne ³aski dla

siostrzeñców
11.00 1) + Kazimierz ¯ukowski

2) + Barbara Mazur (intencja
urodzinowa)

12.00
13.00 1) + Jan Szczerbaniewicz 2 r. �m.

2) + Barbara Zennegg
18.00  + Malwina Dygut - int. od Ró¿

Ró¿añcowych

INTENCJE MSZY �W.
28.11.2016 - 04.12.2016

,
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RORATY w naszej Parafii
odprawiane s¹ w dni powszednie

o godz. 6.30, a w niedziele o godz. 8.00.
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