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Czwarta niedziela Adwentu

Niech Adwent bêdzie czasem prawdziwej nadziei.
Opartej na wierno�ci Bogu i na naszej odpowiedzialno-
�ci. Adwentowi towarzyszy jeden z najbardziej sugestyw-
nych tematów Ewangelii mówi¹cy o �nawiedzeniu ludz-
ko�ci przez Pana�. Pierwsze dokona³o siê poprzez Wcie-
lenie, narodzenie Jezusa w betlejemskiej grocie. Drugie
ma miejsce wspó³cze�nie, ka¿dego dnia. Trzecie, które
wyznajemy w Credo, nast¹pi na koñcu czasów wskazuje
nam dok¹d prowadzi nasza ziemska pielgrzymka.

S³owo Bo¿e uwypukla kontrast pomiêdzy normal-
nym biegiem rzeczy, codzienn¹ rutyn¹, a nag³ym przyj-
�ciem Pana. Mówi Jezus: «Albowiem jak w czasie przed
potopem jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wydawali a¿ do
dnia, kiedy Noe wszed³ do arki, i nie spostrzegli siê, ¿e
przyszed³ potop i poch³on¹³ wszystkich». Zawsze uderza
ten sposób my�lenia o godzinach poprzedzaj¹cych wielk¹
katastrofê: wszyscy s¹ spokojni, czyni¹ zwyczajne rze-
czy, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e ich ¿ycie niebawem wy-
wróci siê do góry nogami. Ewangelia nie chce nas prze-
raziæ, ale otworzyæ nasz¹ perspektywê na wymiar osta-
teczny, wspanialszy, który z jednej strony relatywizuje do-
�wiadczenia dnia powszedniego, z drugiej jednak czyni
je cennymi, decyduj¹cymi. Relacja z Bogiem, który przy-
chodzi, aby nas nawiedziæ, nadaje ka¿demu gestowi, ka¿-
dej rzeczy inne �wiat³o, przes³anie, warto�æ symboliczn¹.

Jest to zarazem zachêta do umiarkowania. Nie mo¿na
siê bowiem daæ zdominowaæ przez rzeczy tego �wiata, w
tym szczególnie te materialne. Trzeba nad nimi panowaæ.

Je¿eli pozwolimy siê przez nie uwarunkowaæ i przy-
t³oczyæ, to nie bêdziemy mogli dostrzec, ¿e istnieje co�
znacznie wa¿niejszego: nasze ostateczne spotkanie z
Panem. I to jest wa¿ne! Codzienne rzeczy musz¹ byæ na-
kierowane w³a�nie na ten horyzont. Na spotkanie z Pa-
nem, który dla nas przychodzi. W tej chwili, jak mówi Ewan-
gelia: «Dwóch bêdzie w polu: jeden bêdzie wziêty, drugi
zostawiony». To zachêta do czujno�ci, poniewa¿ nie wie-
dz¹c, kiedy On przyjdzie, trzeba byæ zawsze gotowym do
wyj�cia. W tym okresie Adwentu, jeste�my wezwani do
poszerzenia horyzontów naszego serca, by daæ siê za-
skoczyæ przez ¿ycie, które ka¿dego dnia przedstawia nam
swoje nowo�ci. Aby to zrobiæ musimy nauczyæ siê nieza-
le¿no�ci od naszych zabezpieczeñ, naszych utrwalonych
schematów, poniewa¿ Pan przychodzi w godzinie, której
sobie nie wyobra¿amy. Przychodzi, aby nas wprowadziæ
w wymiar piêkniejszy i wiêkszy.

Niech Maryja, Panna Adwentu, pomaga nam nie trak-
towaæ siebie jako w³a�cicieli naszego ¿ycia i nie stawiaæ
oporu, kiedy Pan przychodzi, aby je zmieniæ, ale byæ go-
towymi na Jego przyj�cie nawet je�li burzy nasze plany.

Pan jest ju¿ blisko...
Dziêciê Jezus przychodzi na Ziemiê.

Czekanie
Popatrz na psa
uwi¹zanego przed sklepem
o swym panu my�li
i rwie siê do niego
na dwóch ³apach czeka
pan dla niego podwórzem
³¹k¹ lasem domem
oczami za nim biegnie
i têskni ogonem
poca³uj go w ³apê
bo uczy jak na Boga czekaæ
ks. Jan Twardowski

papie¿ Franciszek



SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (10)

Bóg jest Prawd¹
Biblia pos³uguje siê tu dwoma

symbolami. Jeden to symbol �wiat³a.
�wiat³o objawia to, co by³o ukryte w
ciemno�ci. Im ja�niejsze jest �wiat³o,
tym jest mniej tajemnic. Poznajê albo
przy pomocy zmys³ów, albo przy pomo-
cy rozumu. Poznanie prawdy to droga,
której celem jest usuniêcie tajemnic. Im
lepiej znam prawdê, tym mniej jest
przede mn¹ tajemnic, tym jest bardziej
dla mnie zrozumia³y �wiat, w którym
¿yjemy. Nieznajomo�æ prawdy prowadzi
do b³êdów, np. kto� co� �le obliczy³, nie
uwzglêdni³ wszystkiego, co uwzglêdniæ
potrzeba i dosz³o do katastrofy.

Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e ta-
kie rozumienie prawdy jest wystarcza-
j¹ce, gdy chcemy poznaæ �wiat od nas
ni¿szy, �wiat rzeczywisto�ci, która jest
pod naszymi stopami. Nie wystarcza
nam to jednak do poznania tajemnicy
osoby. Nikt z nas nie potrafi do koñca
poznaæ samego siebie. Jest tyle zaka-
marków w naszym ¿yciu, w naszym
sercu, w naszym sumieniu. A co dopie-
ro mówiæ o wnêtrzu drugiego cz³owieka,
o jego sercu. Nikt nie potrafi wej�æ ze
�wiat³em w serce drugiego cz³owieka.
Ono jest dla nas niedostêpne.

Chc¹c mówiæ o prawdzie dotycz¹-
cej tajemnicy osoby, Biblia pos³uguje siê
symbolem ska³y, opoki lub te¿ symbo-
lem ramion matki, która przyjmuje swo-
je dziecko. Ten symbol wyra¿a nieza-
wodno�æ, pewno�æ, zaufanie. Autorzy
natchnieni mówi¹c, ¿e Bóg jest ska³¹,
chc¹ powiedzieæ, ¿e Bóg nigdy nie za-
wodzi, ¿e jest jedynym bezpiecznym
miejscem, na którym cz³owiek mo¿e bu-
dowaæ swoje ¿ycie. Biblia przestrzega
przed wielkim b³êdem, który mo¿na po-
pe³niæ, buduj¹c swoje ¿ycie na zaufaniu
do drugiego cz³owieka, albo na zaufaniu
do samego siebie. Jest tylko jedna ska-
³a, jedyna opoka, na której warto budo-
waæ, jest ni¹ w³a�nie Bóg.

 Nawet ten piêkny i bogaty �wiat,
który jest w zasiêgu naszej rêki, jest
dostêpny naszym zmys³om tylko czê-
�ciowo. Nasze oko jest wspania³ym na-

rzêdziem poznawania �wiata, ale po-
znaje tylko �wiat barw i kszta³tów, nie
jest ju¿ ono zdolne do poznawania bo-
gactwa �wiata d�wiêku. Odwrotnie jest
z uchem; jest ono wspania³ym narzê-
dziem, doskona³ym do poznawania
�wiata d�wiêków, a nie jest w stanie
poznaæ bogactwa �wiata barw; a prze-
cie¿ to bogactwo istnieje. Rozum nie
jest w stanie poznaæ bogactwa �wiata
Bo¿ego, mimo ¿e to bogactwo istnieje,
bo do jego poznania potrzebna jest wia-
ra. Je�li we�miemy pod uwagê podej-
�cie Boga do nas, to On wci¹¿ pragnie,
aby�my w poznaniu Jego �wiata nie
wysuwali na pierwszy plan zrozumie-
nia, On chce, by�my podeszli do Nie-
go jak dziecko do matki, które pocz¹t-
kowo zupe³nie nie rozumie, dlaczego
szuka jej ramion, ale wtedy, gdy w nich
siê znajduje, czuje ¿e jest szczê�liwe,
bo znalaz³o siê w³a�nie tam, gdzie byæ
powinno. Cz³owiek winien szukaæ Boga
na tej samej zasadzie. Najpierw musi
zawierzyæ Jego ramionom, a gdy siê w
nich znajdzie, dopiero wtedy zaczyna
to rozumieæ. Rozumienie jest wtórne,
ono jest drugim etapem.

Wielu wspó³czesnych ludzi pope³-
nia b³¹d uzale¿niaj¹c przyjêcie czego�
za prawdê od zrozumienia. Ci ludzie s¹
podobni do cz³owieka g³uchego, który
twierdzi, ¿e skoro on nic nie s³yszy,
wobec tego �wiat d�wiêków nie istnie-

je. �wiat d�wiêków zaczynamy rozu-
mieæ, w miarê jak weñ wchodzimy, w
miarê jak go poznajemy. �wiat Boga
poznajemy za� w tej mierze, w jakiej
potrafimy Bogu zawierzyæ.

Jest jeszcze jedno wa¿ne rozró¿-
nienie. O ile przeciwstawieniem prawdy
ujmowanej poprzez symbol �wiat³a, jest
b³¹d lub niewiedza, o tyle przeciwsta-

wieniem prawdy, rozumia-
nej poprzez symbol ska³y
jest k³amstwo. Poniewa¿
jej poznanie dokonuje siê
drog¹ zawierzenia, druga
osoba, mówi¹c co� nie-
zgodnego z prawd¹, k³a-
mie. Na przyk³ad: je�li
ch³opiec twierdzi, ¿e kocha
dziewczynê, a jej nie ko-
cha, to on nie pope³nia b³ê-
du, lecz k³amie, a k³am-
stwo jest postêpkiem ty-
si¹c razy bardziej szkodli-
wym ni¿ b³¹d. K³amstwo
zamyka drogê do pozna-
nia prawdy; ono bowiem
niszczy zaufanie.

Bóg nigdy nikogo nie ok³amuje. On
jest czyst¹ prawd¹. On nigdy nie k³a-
mie; prawd¹ jest to, co powiedzia³ o ist-
niej¹cym �wiecie, i prawd¹ jest to, co
powiedzia³ odno�nie do przysz³o�ci i
dlatego mogê Mu ca³kowicie zawierzyæ.

Nie mo¿na przestawaæ z Bogiem,
czyli czyst¹ prawd¹, ¿yj¹c w k³amstwie.
Dlatego ju¿ samo przyznanie siê do
winy jest spotkaniem z Bogiem. Wyzna-
nie grzechów po³¹czone z ¿alem jest
równocze�nie wej�ciem w �wiat Bo¿ej
prawdy.

Druga konsekwencja. Prawda jest
tylko jedna, nie mo¿e byæ dwu prawd.
Dlatego Bóg jest tylko jeden i na Nim
jak na skale mo¿na budowaæ swoje
¿ycie.

Trzecia konsekwencja. Odwiecz-
na prawda jest mi³o�ci¹ i dlatego Bóg
nigdy nie potêpia. Tak jak dziecko ubru-
dzone mo¿e podej�æ do matki, bo wie,
¿e nie zostanie ukarane, ale ¿e bêdzie
przyjête w duchu prawdziwej mi³o�ci, tak
grzesznik mo¿e podej�æ do Boga - do
czystej Prawdy - z ca³¹ prawd¹ swego
¿ycia wiedz¹c, ¿e nie zostanie potêpio-
ny, lecz ¿e bêdzie zbawiony.

Jezus powiedzia³: �Prawda was
wyzwoli". Kto kocha prawdê jest auten-
tycznie wolny, niezale¿nie od ustroju w
jakim ¿yje, niezale¿nie od uk³adów, w
jakich siê znalaz³.

JEST JEDEN BÓG

18 grudnia 2016                      NA SKALE                              Nr 44(932)/2

ks. Edward Staniek

�W. EDYTA STEIN

BÓG JEST PRAWD¥. KTO SZUKA PRAWDY,
TEN SZUKA BOGA, CHOÆBY NAWET
O TYM NIE WIEDZIA£.
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Na pocz¹tek � pewna historia napisana przez Bruno
Ferrero. Wokó³ g³ównego dworca wielkiego miasta, ka¿dego
dnia i nocy spotykali siê ludzie z marginesu: w³óczêdzy, z³o-
dzieje, narkomani. Wszelkiego typu i koloru. Widaæ by³o, ¿e
s¹ nieszczê�liwi i zrozpaczeni. D³ugie brody, zaropia³e oczy,
trzês¹ce siê rêce, ³achmany, brud. Bardziej od pieniêdzy
potrzebowali s³ów pociechy i odwagi, by móc ¿yæ. Ale dzi�
prawie nikt nie potrafi daæ tych rzeczy. W�ród ludzi z margi-
nesu wyró¿nia³ siê m³ody cz³owiek, brudny o d³ugich zanie-
dbanych w³osach, który kr¹¿y³ wokó³ innych biednych rozbit-
ków miasta, jakby mia³ osobist¹ tratwê ratunkow¹.

Gdy ¿ycie wydawa³o siê tragiczne, w chwilach samot-
no�ci i najczarniejszego lêku, m³ody cz³owiek wyci¹ga³ ze
swej kieszeni kartkê papieru, pot³uszczon¹, pogniecion¹ i
czyta³ j¹. Potem sk³ada³ starannie i wsadza³ do kieszeni.
Czasami ca³owa³ j¹, przyk³ada³ sobie do serca czy czo³a.
Lektura tej kartki natychmiast wywo³ywa³a zmianê nastroju.
M³odzieniec wydawa³ siê byæ podniesiony na duchu, nabiera³
odwagi.

Z pewno�ci¹ zastanawiasz siê co by³o napisane na tej
tajemniczej kartce. By³o tam jedynie piêæ ma³ych s³ów: �Ma³e
drzwi s¹ zawsze otwarte.� Tylko tyle. Dla niego ta kartka by³a
bardzo cenna. By³ to bilecik, który przys³a³ mu jego ojciec.
Oznacza³, ¿e dawno ju¿ mu przebaczono i ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e wróciæ do domu.

Pewnej nocy przechodzi³ obok  swojego domu. Znalaz³
ma³e drzwi do ogrodu i zasta³ je otwarte. Cicho wszed³ po
schodach i zajrza³ do swojego pokoju. Wcale siê nie zmieni³,
wszystko wygl¹da³o tak jak w dniu, w którym opu�ci³ dom.
Po³o¿y³ siê w swoim ³ó¿ku. Nastêpnego dnia czeka³ ju¿ na
niego ojciec, a po jego twarzy sp³ywa³y ³zy szczê�cia.

Czy istniej¹ w twoim ¿yciu takie "ma³e drzwi"? Drzwi,
które zawsze s¹ otwarte. Jakie to drzwi?

Czas Adwentu, sprzyja refleksji nad sob¹. Kiedy otwie-
rasz drzwi swego mieszkania, pokoju, domu, samochodu;
zatrzymaj sw¹ my�l nad drzwiami powrotu do Boga. Czeka
na Ciebie Ojciec. Mo¿e s¹ to drzwi konfesjona³u � do którego
kto� ju¿ dawno nie przystêpowa³; mo¿e drzwi �wi¹tyni - któr¹
kto� odwiedza bardzo rzadko. Mo¿e s¹ to drzwi pojednania z
drugim cz³owiekiem? S¹siadem, kuzynem, bratem, siostr¹,
rodzicami? W ka¿dej chwili mo¿esz rozpocz¹æ od nowa.

Ka¿dy z nas, mo¿e wykorzystaæ ten b³ogos³awiony
czas, by otwartych drzwi nie zatrzasn¹æ, nie zamurowaæ
swoim egoizmem, lenistwem lub obojêtno�ci¹, tak jak uczy-
ni³ to pewien murarz, o którym mówi pewna historia:

10 maja 1861 r. gwa³towny po¿ar zniszczy³ miasto Gla-
ris w Szwajcarii. Ogieñ strawi³ wówczas 490 domów. Miesz-
kañcy postanowili odbudowaæ swoje miasto. W jednym z licz-
nych warsztatów, które wtedy powstawa³y, pracowa³ m³ody
murarz, przyby³y z pó³nocnych W³och. Na imiê mia³ Jan.

M³odzieniec mia³ zbadaæ stan uszkodzonego muru. Gdy
zacz¹³ uderzaæ m³otkiem, odpad³ kawa³ek tynku i wówczas
zobaczy³ ksi¹¿kê umieszczon¹ zamiast jednej ceg³y. Gruby
tom zosta³ w ten sposób zamurowany. an zaciekawiony go
wyci¹gn¹³. By³o to Pismo �wiête. Czy kto� umie�ci³ je tam
celowo, czy mo¿e dla ¿artu?

Rozwa¿anie adwentowe

     M³ody murarz nigdy nie interesowa³ siê zbytnio spra-
wami religii, ale w czasie przerwy obiadowej zacz¹³ czytaæ
ksiêgê. Kontynuowa³ potem lekturê wieczorem w domu i to
przez wiele dalszych wieczorów. Powoli odkrywa³ s³owa, ja-
kie Bóg skierowa³ do ludzi. Jego ¿ycie ulega³o zmianie.

     W dwa lata pó�niej przedsiêbiorstwo, w którym pra-
cowa³ Jan, przenios³o siê do Mediolanu. Warsztaty by³y bar-
dzo du¿e, a robotnicy mieszkali wspólnie w kilku pokoikach.
Pewnego wieczoru wspó³lokator Jana patrzy³ zaciekawiony,
obserwuj¹c ch³opaka, który spokojnie czyta³ swe Pismo
�wiête.

- Co czytasz ? � spyta³.
- Pismo �wiête.
- Uff! Jak mo¿esz wierzyæ w te wszystkie brednie? Po-

my�l, ¿e ja pewnego dnia zamurowa³em jedn¹ Bibliê w �cia-
nie domu w Szwajcarii. Jestem ciekaw, czy jaki� diabe³ albo
kto� zamiast niego wyd³uba³ j¹ stamt¹d!

Jan uniós³ nagle g³owê i spojrza³ w oczy kolegi - A gdy-
bym ci pokaza³ w³a�nie tê Bibliê? � spyta³.

- Rozpozna³bym j¹, gdy¿ oznaczy³em j¹ specjalnie.
Jan poda³ koledze tom, który trzyma³ w rêce - Czy roz-

poznajesz tu swój znak?
Kolega wzi¹³ do rêki ksiêgê, otworzy³ j¹ i widocznie

poruszony zamilk³. To by³a w³a�nie Biblia, któr¹ zamurowa³ w
Szwajcarii, mówi¹c wówczas do kolegów: Chcia³bym zoba-
czyæ, czy siê st¹d wydostaniesz!

Jan u�miechn¹³ siê i powiedzia³: Jak, widzisz, powróci-
³a do ciebie.

Ró¿nymi sposobami Jezus zaprasza nas do nawróce-
nia. Trwa to nieprzerwanie. Tylko trzeba siê zastanowiæ siê
nad umiejêtno�ci¹ korzystania z tego zaproszenia. To zapro-
szenie ma swój program. Program uzdrawiaj¹cy. Mo¿e tego-
roczny Adwent to czas Twojego nawrócenia?

o. Stanis³aw SP
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PONIEDZIA£EK  19.12.16
  6.30 + Marek Sieradzki (6 r.�m.)
  8.00   + Malwina Dygut

(int. od VII Ró¿y Ró¿añcowej)
18.00 1) + Zofia (1 r..�m.)

2) + Jan Magiera (2 r.�m.)
WTOREK 20.12.2016

  6.30
  8.00
18.00 1) ++ Adam, Maria, Marek

2) ++ Hilaria, Edward Sroka
�RODA 21.12.2016

  6.30 + Stanis³awa Surzyn
  8.00 + Piotr Zdeb
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 22.12.2016
  6.30
  8.00 ++ Maria, Weronika, Franciszek,

W³adys³aw Blecharz
18.00 1) ++ Irena, Stanis³aw Roskosz, +

Janina Sendor
2) + Marek Koralewski

PI¥TEK 23.12.2016
  6.30 Wynagradzaj¹ca za grzechy

i odstêpstwa kap³anów i osób
konsekrowanych

  8.00 + Wiktoria Podobiñska, ++ rodzice
i bracia

15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Helena Thomas (34 r.�m.)

SOBOTA 24.12.2016
WIGILIA BO¯EGO NARODZENIA

  6.30
  8.00 +++ Boles³aw, Halina �wierczek
24.00  1) ++ Adam, Krystyna Trzos

2) + Janusz Smarzowski
3) Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsze b³og. dla
Juliusza i Janiny Kornow w 60
rocznicê �lubu.

NIEDZIELA 25.12.2016
BO¯E NARODZENIE

  8.00 ++ Barbara, Franciszek Perek
  9.30
11.00 + Leopold Grotkowski (16 r.�m.)
12.00
13.00 + Zbigniew Strza³ka, ++ Karolina,

Julian
18.00  ++ Stefania, Piotr,  Aleksander i ich

rodzice

INTENCJE MSZY �W.
19.12.2016 - 25.12.2016

RORATY w naszej Parafii
odprawiane s¹ w dni powszednie

o godz. 6.30, a w niedziele o godz. 8.00.
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Panie mój!
Wci¹¿ na kogo� czekam.
Otwieram wieczorem swój kalendarz:
co mnie jutro czeka?
Bêdzie du¿o interesantów,
bo zbli¿aj¹ siê �wiêta.
Bêdzie du¿o listów
z ¿yczeniami �wi¹tecznymi.
Kiedy ja na nie odpiszê?
Przyzwyczai³em siê do ciszy,
do samotno�ci w moim mieszkaniu.
Lubiê uciekaæ do wspomnieñ
- do domu, do rodziców,
do rorat mro�nych,
do zim na sankach.
Wspomnienia kwitn¹ w adwencie.
Czasem smaczne s¹
jak chleb g³odnemu,
czasem pachn¹ wigilijn¹ wieczerz¹,
czasem skrz¹ choink¹,
czasem smutne jak zmarzniêta ³za,
d³ugie jak kometa,
krótkie jak zimne ognie.
Chodzê wiêc wspomnieniami
gdzie� po chmurach,
ksiê¿yc potr¹cam zamy�lony,
gwiazdy ods³aniam
i schodzê z gzymsów
moich szklanych domów.
Mg³ê rozdziera³em, wracaj¹c.
Uszarga³em siê ros¹.

Panie mój!
Tak du¿o minê³o adwentów.
Du¿o ludzi
spotka³em w tym czekaniu.
Czekam dalej,
mo¿e mnie kto� w �wiêta odwiedzi?
A na kogo czekasz?
Nie wiem, tylko czekam.
Jako� mi tak dzi� adwentowo.
Czy bêd¹ w tym roku �wiêta?
Czy na NIEGO czekaj¹?
Panie mój!
Tylko Ty jeste� wierny.
Da³e� obietnicê i jej dotrzymasz.
S³owo Twoje stanie siê cia³em.
Jak siê to wszystko stanie?
Sta³o siê!
Zamieszka³e� miêdzy nami.
Gdy Ty przychodzisz,
wszystko staje siê �wi¹teczne.
Dziêkujê Ci, Panie,
za to, ¿e kaza³e� mi czekaæ.
Nauczy³em siê têskniæ.
Nawet ju¿ wiem, za Kim têskniê,
na Kogo oczekujê,
ale niespokojny jestem
dopóki Ciê nie spotkam.
Przyjd� szybko, Panie Jezu!

Bp Józef Zawitkowski


