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Nowy Rok, czyli ...
Bóg bêdzie mia³ dla nas czas
przez ca³¹ wieczno�æ!
Na pocz¹tku Nowego Roku ¿yczymy sobie zwykle

samych szczê�liwych i b³ogos³awionych dni. Ale przecie¿
szczê�liwy mo¿e byæ jedynie cz³owiek, a nie rok! To, jaki
bêdzie dla nas kolejny rok ¿ycia, nie zale¿y od horoskopu
czy zbiegu okoliczno�ci, lecz od naszego sposobu wyko-
rzystania tego daru, jakim jest czas. Mo¿na prze¿ywaæ czas
w taki sposób, ¿e go tracimy i ¿e ¿ycie staje siê raczej
przekleñstwem ni¿ b³ogos³awieñstwem. Na pocz¹tku ka¿-
dego nowego roku zastanówmy siê nad tym, co w tym roku
powinno byæ wa¿ne.

Czas na ciszê...
Tylko w ciszy mo¿na
Boga i siebie us³yszeæ.
Maryja mia³a czas na ciszê. Tylko w ciszy mog³o

dokonaæ siê zwiastowanie. Tylko w ciszy ka¿dy mo¿na us³y-
szeæ g³os Boga. Tylko w ciszy mo¿na us³yszeæ to, co chce
mi powiedzieæ o sobie drugi cz³owiek. Tylko w ciszy mogê
zrozumieæ to, co we mnie jest najwa¿niejsze. Tylko w ciszy
mogê odkryæ sens mego ¿ycia i sens czasu, który zosta³
mi dany jako skarb. Tylko w ciszy mogê odkrywaæ i rozu-
mieæ moje najwiêksze marzenia i aspiracje. Maryja zacho-
wywa³a wszystkie s³owa Jezusa w swym sercu i nieustan-
nie je rozwa¿a³a. Nowy Rok stanie siê dla mnie rokiem b³o-
gos³awionym wtedy, gdy ka¿dego dnia znajdê czas na to,
by ws³uchiwaæ siê w tajemnicê Boga i cz³owieka, a tak¿e w
to, co dzieje siê we mnie. W ha³asie mogê us³yszeæ jedynie
to, banalne i dlatego ha³as jest zawsze czasem straconym.

Czas na mi³o�æ...
Czas ma tylko ten, kto kocha;
wszyscy inni trac¹ czas.
Maryja mia³a czas na mi³o�æ. Ona mia³a czas na to,

by rozmawiaæ z Józefem o tajemnicy Jej niezwyk³ego ma-
cierzyñstwa. Mia³a czas dla Józefa, by go upewniæ, ¿e w tej
nowej sytuacji jego miejsce jest nadal przy Niej i ¿e na za-
wsze pozostanie on jej ukochanym ma³¿onkiem. Razem z
Józefem mia³a czas, by okazywaæ mi³o�æ Wcielonemu Bogu,
który � staj¹c siê Dzieckiem � potrzebowa³ mi³o�ci Maryi
i Józefa po to, by wzrastaæ w m¹dro�ci i ³asce u Boga i u
ludzi. Maryja mia³a czas, by dyskretnie towarzyszyæ Jej
Boskiemu Synowi a¿ do krzy¿a i by do koñca ziemskich
dni z mi³o�ci¹ towarzyszyæ rodz¹cemu siê Ko�cio³owi.

Mi³o�æ potrzebuje czasu, bo kochaæ to byæ ofiarnym i
wiernym darem dla Boga i ludzi. To s³u¿yæ obecno�ci¹ i pra-
cowito�ci¹ rok po roku, dzieñ po dniu, godzina po godzinie.
Kto kocha, temu fantazja mi³o�ci podpowiada ci¹gle nowe
sposoby troski o drugiego cz³owieka i o w³asny rozwój. Kto
kocha, ten nigdy nie marnuje czasu. Taki cz³owiek nigdy nie
odk³ada na jutro dobra, które mo¿e uczyniæ ju¿ dzisiaj. Kto
kocha, ten nie pozwoli odej�æ drugiemu cz³owiekowi bez
do�wiadczenia mi³o�ci. Tak¿e wtedy, gdy kto� chce tylko
odej�æ do s¹siedniego pokoju lub gdy potrzebuje u�miechu,
aby uwolniæ siê z bolesnego nastroju. . Kto robi co� dla �za-
bicia czasu�, ten nie kocha. Czas pozbawiony mi³o�ci jest
zawsze czasem straconym, bo jedynym sensem czasu jest
to, by mieæ czas kochaæ dzisiaj bardziej ni¿ wczoraj.

Czas na tera�niejszo�æ...
Kto kocha w tera�niejszo�ci,
ten mo¿e byæ pewien szczê�liwej przysz³o�ci.
Maryja mia³a czas na ¿ycie tu i teraz. Wiedzia³a, ¿e

przysz³o�æ jest w rêkach Boga. Do cz³owieka nale¿y troska
o tera�niejszo�æ. Gdyby Maryja skupia³a siê na my�lach o
przysz³o�ci, to Jej ¿ycie nie by³oby b³ogos³awieñstwem. A
wydarzenia prowokowa³y j¹ do tego, by niepokoiæ siê o przy-
sz³o�æ. W Jej sercu k³êbi³y siê z pewno�ci¹ pytania: jaka
bêdzie reakcja Józefa na Jej niespodziewane i po ludzku nie-
wyt³umaczalne macierzyñstwo? Co bêdzie dzia³o siê z Jej z
Synem, który rodzi siê w biedzie i z którym trzeba uciekaæ
na obczyznê? Dlaczego Jezus pozostaje w �wi¹tyni? Dla-
czego od rana do wieczora naucza? Dlaczego zostaje tak
straszliwie skrzywdzony i przybity do krzy¿a? Maryja potra-
fi³a zapanowaæ nad zrozumia³ym przecie¿ lêkiem o przysz³o�æ
i w³a�nie dlatego mia³a czas i si³y po to, by kochaæ w tera�-
niejszo�ci.

Dojrza³y chrze�cijanin wie, ¿e Bóg przygotowa³ mu
wieczn¹ przysz³o�æ w mi³o�ci, ale wie te¿, ¿e jedyn¹ drog¹
do tej przysz³o�ci jest trwanie w mi³o�ci tutaj i teraz.

Magdalena Korzekwa
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�W. EDYTA STEIN

BÓG JEST
PRAWD¥. KTO SZUKA PRAWDY, TEN
SZUKA BOGA, CHOÆBY NAWET
O TYM NIE WIEDZIA£.

Ma³y Jezus kocha³ nade wszyst-
ko dusze czyste, pokorne, dzieciêce i
szczodrze obsypywa³ je ³askami. Sam
obra³ za Matkê najpokorniejsz¹, naj-
czystsz¹ z dziewic i skromnego cie�lê
za piastuna, którzy byli Opiekunami
Jego dzieciñstwa na ziemi. W ci¹gu wie-
ków, ku podniesieniu ducha pobo¿no�ci,
nagradza³ cudami wierne Swoje s³ugi.

Szczególnie �redniowiecze obfito-
wa³o w wielkich �wiêtych, jak �w. Fran-
ciszek z Asy¿u, �w. Ludwik król francu-
ski, �w. Bernard, �w. Dominik, �w. Anto-
ni, �w. Klara i inni. Przypatrzmy siê kil-
ku faktom z ich ¿ycia.

WIZJE �W. FRANCISZKA

�w. Franciszek z Asy¿u, jeden z
klejnotów najcenniejszych Ko�cio³a
�wiêtego od narodzenia by³ niejako od-
biciem Boskiego Swego Oblubieñca.
Przechowa³a siê legenda, ¿e gdy matka
jego bardzo cierpia³a, zjawi³ siê piêkny
m³odzian i kaza³ chor¹ przenie�æ do staj-
ni. Gdy to uczyniono, dzieciê szczê�li-
wie na �wiat przysz³o, aby ol�niæ �wiat
blaskiem swej �wiêto�ci. Pokorny ten
s³uga Bo¿y, który siê wyrzek³ wszyst-
kiego co ziemskie, miewa³ czêste widze-
nia podczas samotnych modlitw w lesie
lub pustelni. �wiêtego biedaczynê na-
wiedza³a Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem i
�w. Janem w otoczeniu chórów aniel-
skich. Raz te¿, gdy w dzieñ Bo¿ego
Narodzenia poleci³ odprawiæ Mszê
�wiêt¹ w stajence, w czasie Podniesie-
nia ujrzeli obecni �wiêt¹ Rodzinê i Dzie-
ci¹tko Jezus na sianku - wyci¹gaj¹ce
r¹czki do �wiêtego, adoruj¹cego Je

DZIECI¥TKO JEZUS W ̄ YCIU �WIÊTYCH
w zachwyceniu. Scenê tê przedstawi³
artysta niemiecki na swym obrazie.

POCA£UNEK DZIECI¥TKA

�wiêta Katarzyna ze Sieny, czy-
sta dziewica gor¹cego serca, równie¿
mia³a tê wielk¹ ³askê. Dzieci¹tko Jezus
upodoba³o J¹ Sobie szczególnie, piesz-
czotami obsypywa³o, i uwa¿a³o za Sw¹
drog¹ oblubienicê. Mistyczne te za�lu-
biny odtworzy³ s³ynny malarz w³oski (Lu-
ini). Cia³o �wiêtej spoczywa w Bolonii
nienaruszone, a oblicze nosi znamiê
poca³unku Dzieci¹tka Jezus.

�W. ANTONI PIASTUJE
MA£EGO JEZUSA

�wiêty Antoni Padewski, ów m³o-
dzian anielski, który porzuci³ zaszczy-

ty, dostatki, �lubuj¹c od lat zarania czy-
sto�æ, zakonnik �w. Augustyna, potem
misjonarz zakonu �w. Franciszka, pa-
³aj¹cy ¿¹dz¹ �mierci mêczeñskiej w
Afryce, pokutnik i kaznodzieja krusz¹-
cy serca p³omienn¹ wymow¹, nazwany
przez ówczesnego papie¿a �Ark¹ Testa-
mentu" by³ przedmiotem ³ask nadzwy-
czajnych. Gdy raz z powodu obowi¹z-
ków na³o¿onych przez prze³o¿onego nie
móg³ byæ na adoracji Naj�wiêtszego
Sakramentu, a us³yszawszy z oddali
dzwonek na Podniesienie, upad³ na ko-
lana przejêty gor¹c¹ wiar¹ i mi³o�ci¹,
Jezus usun¹³ mury sprzed oczu jego, i
ujrza³ nie tylko Hostiê �wiêt¹, ale swe-
go umi³owanego w widomej postaci. In-
nym razem, gdy nie zd¹¿ywszy przed
noc¹ do klasztoru, nocowa³ w domu
znajomego, pobo¿nego obywatela Tiso-
ne de Conti Sampierro, ujrza³ ten¿e,
przechodz¹c ko³o drzwi pokoju �wiête-
go, wielk¹ jasno�æ. Zaciekawiony zbli-
¿y³ siê i ujrza³ przejêty zachwytem �wiê-
tego piastuj¹cego Dzieci¹tko Naj�wiêt-
sze, które go obejmowa³o r¹czkami i
pie�ci³o czule. Pad³ wtedy na kolana,
adoruj¹c Niebieskie zjawisko. Tak za-
sta³ go �w. Antoni, a wiedz¹c, ¿e by³
szczê�liwym �wiadkiem cudu, kaza³
przyrzec solennie, ¿e nikomu za ¿ycia
jego tego nie wyjawi. Sampierro dotrzy-
ma³ s³owa, ale zaraz po �mierci �wiête-
go zezna³ pod przysiêg¹ przed bisku-
pem, co widzia³. Dlatego to przedsta-
wiaj¹ �wiêtego Antoniego zawsze z Dzie-
ci¹tkiem Jezus na rêku.

DZIECI¥TKO JEZUS
NA O£TARZU

�w. Franciszek Salezy z Sabau-
dii, ¿yj¹cy w XIV wieku, ze znacznej po-
chodz¹cy rodziny, ju¿ jako dwuletnie
dzieciê c.d. na str. 3



c.d. na str. 4

15 stycznia 2017                      NA SKALE                              Nr 03(936)/3
objawia³ cechy wielkiej pobo¿no�ci i mi³osier-

dzia. Kocha³ nade wszystko Naj�wiêtsz¹ Pannê,
chlubi³ siê tym, ¿e urodzi³ siê w dniu Jej Wniebo-
wziêcia i ¿e pobo¿na matka zanios³a go maleñkie-
go do ko�cio³a dla b³ogos³awieñstwa. Niech ¿yje
Jezus moja mi³o�æ, Pan i Bóg mój � oto s³owa,
które mia³ nieustannie na ustach. Jego gor¹ca mi-
³o�æ by³a wynagradzana, miewa³ czêste widzenia,
a gdy raz odprawia³ Mszê �wiêt¹ w dzieñ Bo¿ego
Narodzenia u wizytek, zakonnice widzia³y Archa-
nio³a Gabriela asystuj¹cego mu � przyzna³ siê po-
tem, ¿e Dzieci¹tko Jezus zaszczyci³o go Sw¹ obec-
no�ci¹ na o³tarzu.

OFIARA �W. TERESKI

Wspomnijmy jeszcze o owej s³odkiej m³odo-
cianej �wiêtej, tak od wszystkich uwielbianej - �w.
Teresie od Dzieci¹tka Jezus, dzieciêcej i�cie du-
szyczce. ̄ ycie jej nie odznacza³o siê na pozór ni-
czym. By³o ciche, czyste, jak kwiat wonne i krót-
kie. Jedno mam tylko staranie, Tobie podobaæ siê
Panie i innej nie znam ju¿ troski, by tylko rado�æ
mia³ ze mnie ten mistrz mój Boski. Oto jej Credo.

Uni¿y³a siê jako dzieci¹tko i nic wiêcej. Uf-
no�æ jej w mi³osierdzia Bo¿ym by³a bezgraniczna,
wierzy³a, ¿e maluczcy bêd¹ s¹dzeni z nadzwy-
czajn¹ ³agodno�ci¹, przecie¿ Pan Jezu powiedzia³:
Je¿eli kto jest maluczki niech przyjdzie do mnie.
Odda³a siê te: ca³a na zabawkê ma³emu Jezuso-
wi, aby z ni¹ robi³, co zechce, i ¿y³a pragnieniem
z³¹czenia siê z Nim. Dzieci¹tko przyjê³o ofiarê ma-
leñkiej jej duszyczki uszczknê³o ma³y kwiateczek
w ¿ycia zaraniu, a poniewa¿ nie odmówi³a Mu ni-
czego za ¿ycia, Ono nie odmawia Jej niczego po
�mierci. �wiêta Teresa korzysta z tego przywileju
i rzuca na ziemiê pêki kwiecia Bo¿ego. Tak¹
�liczn¹, prost¹ duszyczk¹ anielskiej czysto�ci by³
nasz �w. Stanis³aw Kostka, m³odzieñczyk 18-let-
ni, który sp³on¹³ w ogniu mi³o�ci Bo¿ej - pozosta-
nie te¿ po wiek wieków idea³em i wzorem m³odzie-
¿y polskiej.

____________________________________
D³u¿sza wersja powy¿szego artyku³u ukaza³a

siê w numerze katolickiego tygodnika �Dzwon Nie-
dzielny (29 grudnia 1929 r.)

FOTOKRONIKA
SPOTKANIA OP£ATKOWEGO
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PONIEDZIA£EK  16.01.17
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 + Jan Radwañski (8 r.�m.)

WTOREK 17.01.2017
  8.00 ++ Leszek (31 r.�m.), Stanis³awa,

Zofia, Edward Morawa
18.00 ++ Stefania, Jan Ku�nierz

�RODA 18.01.2017
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 19.01.2017
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 + Eugeniusz Rosiek (18 r.�m.)

PI¥TEK 20.01.2017
  8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Franciszka

SOBOTA 21.01.2017
  8.00
18.00  + Jan, ++ rodzice i wszyscy

++ z rodziny
NIEDZIELA 22.01.2017

  8.00 + Stanis³aw Filas (3 r.�m.)
  9.30 ++ Józefa, Aniela, Jan Szewczyk
11.00 + Genowefa Cetera (19 r.�m.),

+ Zygmunt Cetera (13 r.�m.)
12.00 W 90. rocznicê urodzin Janiny;

o Bo¿e b³ogos³awieñstwo,
zdrowie i potrzebne ³aski

13.00 + Jacek Golec (kolejna r.�m.)
18.00 + Franciszka (greg.)

INTENCJE MSZY �W.
16.02.2017 - 22.01.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.
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