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17 marca 2013 r. – V Niedziela WIELKIEGO POSTU, rok C, J 8, 111

24 marca 2013 r. – Niedziela PALMOWA, rok C, Łk 22, 1423, 56

Podstęp jest perfidny. Prawo mówi, że trzeba ukamienować. Jezus głosi przebaczenie. Jeśli przebaczy, przekroczy Prawo,
a jeśli każe ukamienować, nie jest miłosierny. Jednak takie rozumowanie, które jest obecne w wielu naszych dyskusjach
o Bogu, nie uwzględnia podstawowej prawdy. Dla Boga grzech człowieka jest szczególną okazją, aby pochylić się nad nim,
aby leczyć jego rany, by dodawać mu otuchy, pozwalać na rozpoczęcie od nowa. Człowiek natomiast w swej pysze
wykorzystuje grzech bliźniego, aby go potępić i na tym tle poczuć się od niego lepszym.
Panie Jezu, przepełnij swoją miłością moje spojrzenie na braci poranionych grzechem, obdarz mnie
przenikliwością w dostrzeganiu moich własnych błędów i nie pozwól nigdy zwątpić w Twoje miłosierdzie.

W całej swej Ewangelii św. Łukasz ukazuje Jezusa, który zmierza do Jerozolimy, aby tam umrzeć na krzyżu i trzeciego dnia
zmartwychwstać. Jezus nie jest zdziwiony tym, że Go odrzucają, chociaż boleje nad konsekwencjami, które spadną na tych,
którzy się tego dopuścili. Konsekwentnie podąża ku Jerozolimie, aby tam dopełnić aktu największej miłości, by miłosierdzie
Boga rozlało się na cały świat. Dopiero w świetle męki przypowieść o miłosiernym Ojcu nabiera niesłychanej mocy. Bóg nie
jest bierny w obliczu cierpienia człowieka, ale posyła swego Syna, aby ten przyciągnął do Jego miłosiernego Serca wszystkich
marnotrawnych synów.
Pozwól mi, Panie, jasno widzieć mój krzyż, który mam nieść, idąc za Tobą. Pomóż mi z pokorą dopełnić
go, aby Twoje życie i Twoja miłość objawiły się we mnie.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła

31 marca 2013 r. – Niedziela ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, rok C, Łk 20, 19

Każda epoka i każdy naród ma swoich bohaterów, których podziwia. „Zginął w obronie…”, „Poświęcił się, ratując …”
itd. Opłakujemy ich, podziwiamy, czytamy o nich książki, ale wolimy, żeby podobne wydarzenia nigdy nas nie
spotkały. A Chrystus ukazuje coś dokładnie przeciwnego. Nigdy nie chciał zostać bohaterem, za to chciał
dobrowolne oddać życie na krzyżu. Nie dla siebie. Dla nas i za nas. O błogosławiona śmierci Chrystusa, z której
rodzi się moje życie!
Nie chcę być widzem zmartwychwstania, tylko świadkiem. Dlatego daj mi współumrzeć z Tobą, Panie,
abym razem z Tobą powstał z martwych.
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Msza święta: 7.00, 8,00 (Czechy  kaplica), 9.00, 10.30 (z udziałem młodzieży), 12.00 (z udziałem dzieci), 18.00
 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)

7.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
9.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych

10.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych (spowiedź szczególnie klasy I i II)
11.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum (spowiedź szczególnie klasy III Gimnazjum)
12.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI (spowiedź szczególnie klasy VI)
16.30  Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola (spowiedź dzieci i rodziców klas III)
18.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
20.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
7.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
9.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych

10.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych (spowiedź szczególnie klasy III)
11.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum (spowiedź szczególnie klasy I i II Gimnazjum)
12.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI (spowiedź szczególnie klasy IVV)
16.30  Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola (spowiedź dzieci i rodziców klas III)
18.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
20.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych

7.00  Msza św. dla dorosłych
9.00  Msza św. dla dorosłych

10.00  Msza św. dla młodzieży Szkół średnich
11.00  Msza św. dla młodzieży Gimnazjum
11.00  Msza św. w kaplicy dla młodzieży Gimnazjum w Czechach (spowiedź klasa III)
12.00  Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI
12.00  Msza św. w kaplicy dla dzieci Szkoły Podstawowej w Czechach – klasy IVVI (spowiedź klasa VI)
16.30  Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola
18.00  Msza św. dla dorosłych
20.00  Msza św. dla dorosłych

11.00  Msza św. w kaplicy dla młodzieży Gimnazjum w Czechach (spowiedź klasa I i II)
12.00  Msza św. w kaplicy dla dzieci Szkoły Podstawowej w Czechach – klasy IVVI (spowiedź klasa IV i V)
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 Proszę Księdza, kto zadecy
dował, by nadać Księdzu imię
Józef?
Moja chrzestna matka, Antonina, już
oczywiście dawno nieżyjąca, pocho

dząca z Parafii Janiszew, koło Turku. Urodziłem się 23
grudnia, dwa dni przed Bożym Narodzeniem. Wpłynęła
na moich rodziców, mówiąc: „jeżeli będziecie trzymali
poganina, to ja nie chcę być chrzestną”. Ona była bardzo
pobożna i cieszę się z tego, że dzięki niej tak wcześnie
mnie ochrzczono, zaraz 3 dni po moim urodzeniu (co jest
zapisane w księgach metrykalnych), 26 grudnia.
 Czym Chrzestna uzasadniała swój wybór?
Po pierwsze, urodziłem się w okolicach Bożego Naro
dzenia, ale z opowieści mamy wiem, że chrzestna ko
niecznie chciała, żebym nosił to imię, bo św. Józef był
blisko Jezusa, a Jezus był na jego rękach. Mama mówiła
mi również, że mam się troszczyć o to, żeby zawsze
oburącz, mocno trzymać się Jezusa, co było też pra
gnieniem ciotki Antoniny, która należała do III Zakonu
Franciszkańskiego. Ona bardzo cieszyła się z moich na
rodzin, tak samo jak moja babcia, Marianna, też miesz
kająca w parafii Janiszew. W wakacje często do niej
przyjeżdżałem, po tym jak przeprowadziliśmy się na zie
mie odzyskane. Bardzo wiele jej w życiu zawdzięczam.
To była wyjątkowa kobieta, bardzo życzliwa.
 Proszę opowiedzieć nam historię związaną ze
św. Józefem, jako patronem, przez którego
przyczynę polecał Ksiądz ważne sprawy swoje
go życia?
Odkąd cieszyłem się używaniem rozumu, to zawsze mo
dliłem się do św. Józefa. On był moim serdecznym przy
jacielem, pokładałem w nim wielką ufność. Jemu dużo
zawdzięczam: przede wszystkim to, ze skończyłem naj
pierw szkołę podstawową, potem gimnazjum
w Choszcznie, a później seminarium we Włocławku.
Zawsze się cieszyłem, że mam to imię i za patrona
św. Józefa.

 Jakiego rodzaju to była modlitwa?
Prosta, własna, czy było to jakieś szczególne
nabożeństwo?
Raczej prosta, prosta i serdeczna. Po prostu modlitwa
dziecka, której nauczyła mnie siostra chrzestnej, która
nosiła imię Józefa. Jak przyjeżdżałem do babci jako mały
chłopak, to zawsze żeśmy się modlili wspólnie. Ona wła
śnie wprowadziła mnie w tajniki modlitwy, ukochania
Boga, Matki Najświętszej i św. Józefa. To moje oddanie

miało miejsce kiedy byłem w 2 może 3 klasie szkoły
podstawowej. Pamiętam, że jako mały chłopak jak prze
chodziłem, koło krzyża bądź figurki św. Józefa,
to z wielkim uszanowaniem zawsze klękałem.
 A dzisiaj?
Prawie nie było dnia, żebym nie odmówił Litanii
do św. Józefa. Modliłem się i modlę poprzez wstawien
nictwo św. Józefa do Boga i odczuwam jego ojcowską
opiekę
i pomoc.
 W Polsce mamy szczególne miejsca pod we
zwaniem św. Józefa, np. w Kaliszu.
Czy Ksiądz nawiedza te miejsca?
W Kaliszu byłem wikariuszem, właśnie w Kolegiacie Ka
liskiej. Wprawdzie nie trwało to długo, bo tylko rok czasu,
ale bardzo dobrze to wspominam. Tam się udzielałem
jako młody ksiądz. Zawsze w środy odbywało się nabo
żeństwo do św. Józefa i bardzo często wtedy głosiłem
homilie w Bazylice.
 Kiedy to było?
Działo się to w trzecim roku mojego kapłaństwa. Uwa
żam, że była to nagroda za wytrwałą modlitwę
do św. Józefa. Przyjmuję to za jego szczególne wsta
wiennictwo.
 Jak to się stało, że został Ksiądz rezy
dentem naszej parafii?
Do parafii na rezydenturę zaprosił mnie za zgodą Bisku
pa, ksiądz prałat Józef Nocny, który też ukochał sobie
bardzo św. Józefa, o czym świadczą pozostałe po nim
figurki świętego na terenie ogrodu i przed plebanią
w kapliczce. Jestem bardzo dumny, że to właśnie tutaj
przeżywam obecne lata, pod opieką Matki Bożej,
św. Józefa i św. Maksymiliana.
 Księże kanoniku czy katolicy powinni
obchodzić imieniny?
Oczywiście, to jest przecież uroczystość naszego patro
na, którego imieniem zostaliśmy ochrzczeni. Jak najbar
dziej powinniśmy ich uczcić, taka jest nasza tradycja.
 W związku z tym będzie Ksiądz obchodził
19 marca swoje kolejne imieniny w naszej
parafii?
Tak, tak cieszę się bardzo, że dane mi będzie już chyba
po raz 10ty tutaj przeżywać swoje imieniny.
 Czy poleciłby Ksiądz św. Józefa, jako pa
trona na dzisiejsze czasy?
Bardzo często zachęcam, żeby młodzież na bierzmowa
nie nadawała sobie imię św. Józefa, który przecież



Na podstawie książki Stanisława
Krajskiego „ SAVOIRE VIVRE
W KOŚCIELE – podręcznik dla
świeckich” i portalu : www.wiara.pl
Klękanie i kłanianie sięGdy wchodzimy do kościołai wychodzimy z niego, przyklękamy.Są takie momenty w czasie Mszyśw., że wszyscy klękają. Niektórzyklękają też wtedy, gdy wszyscysiedzą lub stoją, klękają np.do modlitwy. W trakcie obecnościw kościele składamy też pokłonyprzed Najświętszym Sakramentem,świętymi wizerunkami.Są to znaki szczególne.Muszą być godne w najwyższym

stopniu, stateczne, poważne, bezpośpiechu. Nie mogą być w żadensposób niedbałe(…), ani niemrawei niewyraźne. Pamiętajmy,że siadanie na piętach to nie jestklęczenie tylko… siadanie napiętach. Gdy przyklękamy na jednokolano przypomnijmy sobie,dlaczego robili to nasi przodkowie.Chłopi klękali zawsze na oba kolana.Szlachta klękała na jedno kolano, byodróżnić się od chłopów,by pokazać, że oni nie muszą się jużtak, ze względu na swoją pozycjęspołeczną, korzyć przed Bogiem.Czyż nie jesteśmy wszyscy równiprzed Bogiem? Czy ktoś z nas jest

jakoś wobec Niego uprzywilejowany?Są wśród nas tacy, którzyze względu na stan zdrowia nie mogąuklęknąć i stoją wtedy, gdy wszyscyklęczą. No cóż muszą tylko pamiętaćo tych, którzy znajdują się za nimi.Oni klęcząc pragną (i jest im topotrzebne) patrzeć na ołtarz i nie chcąwpatrywać się w czyjeś nogi czyplecy. Należy zatem tak stanąć, o ileto tylko możliwe, by nie zasłaniaćinnym ołtarza.Ukłon przed NajświętszymSakramentem, to sytuacja, któraskłania nas, aby ją uczynićnajpoważniej w świecie, to ukłonprzed samym Bogiem.

13 marca 2013 wybrano nowego Ojca Świętego. Został nim Jorge
Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek.
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był piastunem samego Jezusa. Niestety, kiedy próbowa
łem jako proboszcz w parafii pod Włocławkiem, (gdzie
byłem przez 19 i pół roku) namawiać młodych rodziców,
by swoim synom lub córkom nadawali na chrzcie świę
tym imię Józef, czy Józefa nie odniosłem sukcesu,
bo w swoim życiu ochrzciłem tylko czterech Józefów.
Szkoda, bo to przecież taki piękny patron, który miał
wielką odpowiedzialność za Jezusa i Matkę Bożą.
Na koniec chcę powiedzieć, że jestem bardzo związany
z moim patronem św. Józefem. Nie ma środy, żebym nie

modlił się w szczególny sposób do Niego. Środy uważam
za dzień szczególnie poświęcony mojemu patronowi.
 Bóg zapłać, że zechciał Ksiądz podzielić
się z czytelnikami kawałkiem swojego życia.

A z okazji Imienin życzymy opieki Matki Bożej
i św. Józefa, by prowadzili Księdza prostą

drogą do Zbawienia.
Szczęść Boże!



Przed soborową reformą kalendarza
liturgicznego V niedziela Wielkiego Postu
rozpoczynała tzw. okres pasyjny. Teksty
l iturgiczne i czytania bibl i jne akcentowały
temat męki Chrystusa. W tę niedzielę we
wszystkich kościołach zasłaniano krzyże,
obrazy a nawet ołtarze. W odnowionej l iturgi i
Wielkiego Postu zwyczaj ten pozostawiono
w zależności od decyzji Konferencji
Episkopatu danego kraju. W Polsce został on
zachowany.

Na początku Wielkiego Postu,
począwszy od XI wieku, w kościołach
zasłaniano ołtarze tzw. „suknem postnym”.
W wiekach wcześniejszych nie pozwalano
patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym
grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu
wszyscy uznawali prawdę o swojej
grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne
prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte
ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym
ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły
post dla oczu. Można tu dopatrywać się
pewnego rodzaju wykluczenia wiernych
z wizualnego uczestnictwa we Mszy św.
Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania
Mszy św. w atmosferze tajemniczości
i ukrycia. Od XVI I I wieku ołtarze zasłaniano
tylko podczas dwóch ostatnich tygodni, czyl i
na okres pasyjny.

Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów
jest nieco późniejszy, gdyż pochodzi z XI I I
wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego
zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand z Mende we
Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez
Chrystusa w czasie męki swojego bóstwa.
W jednym z Mszałów wydanych przed
Soborem Watykańskim I I znajdujemy
objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreśl ić
wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby
obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł

w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać,
że dawne krzyże nie często posiadały korpusu
Chrystusa, lecz były zdobione cennymi
kamieniami. W okresie rozważanie Męki
Pańskiej należało więc zasłonić wszelkie
bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas
postu i umartwienia.

Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży
i obrazów dobrze wyjaśnia arcybiskup
Nowowiejski: zasłona ta była symbolem żalu
i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien,
aby mu wolno było znowu podnieść oczy na
majestat Boski, którego oblicze
nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił;
wyobraża także poniżenie Chrystusa,
zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące
Go Żydom zgorszeniem a poganom
głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt
zasłony przedartej, objawiły ukrytą za nimi
jasność i moc Boga Wcielonego.

źródło: wiara.pl

Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę
o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne
prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze,
symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać.
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Krótko o historii
Niedziela Palmowa, inaczej nazywana Nie-

dzielą Męki Pańskiej to dla nas chrześcijan czas
skupienia i modlitwy przed Świętami Wielkiej Nocy,
które są najważniejszymi wydarzeniami w Koście-
le. Wielki Tydzień rozpoczyna się właśnie Niedzielą
Palmową, która została ustanowiona na pamiątkę
przybycia Jezusa do Jerozolimy. To bardzo ważny
dzień w życiu każdego chrześcijanina.
Palmy, które święcimy, są symbolem gałązek pal-
mowych i ol iwnych, które lud rzucał Chrystusowi
pod nogi, kiedy On triumfalnie wjeżdżał do miasta.
Uroczyste procesje z palmami rozpoczęły się w IV
wieku w Jerozolimie, sam zaś zwyczaj święcenia
palm wprowadzono do liturgi i w XI wieku.
W Polsce

W Polsce zamiast palm używa się wierzby,
która uznawana jest za rośl inę "miłującą życie",
w ikonografi i chrześcijańskiej symbolizuje zaś
zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Do pal-
my wkłada się też inne rośl iny "wiecznie zielone",
jak np. gałązki cisu, borówek, bukszpanu, barwin-
ka, tui oraz ozdabia się suszonymi kwiatami
i wstążeczkami.

Zaproszenie do konkursu
Ten piękny zwyczaj

przetrwał po dziś dzień, a w na-
szej parafi i od kilkunastu lat,
co roku podczas Niedziel i Palmowej, odbywa się
konkurs na najpiękniejszą i największą palmę.
W tym roku zachęcamy do udziału w konkursie
całe rodziny. Tak, jak w ubiegłych latach oceniane
będą palmy wykonane własnoręcznie, l iczy się po-
mysłowość i oryginalność. Na mszy św. o godz.
1 0.30 oceniane będą palmy wykonane przez mło-
dzież, a o godz. 1 2.00 palmy wykonane przez
dzieci z pomocą rodziców lub w grupach.

Mamy nadzieję, że i tym razem będziemy wspólnie
pięknie świętować wjazd Pana Jezusa do Jerozoli-
my. Nagrody czekają!

Aneta Czyżak
Katecheta



Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważ
niejszym wydarzeniem w historii świata i ludzkości. Jest
to szczytowa prawda naszej wiary w Chrystusa, udokumen
towana przez Nowy Testament, przyjęta i przeżywana jako
prawda centralna przez pierwsze wspólnoty chrześcijańskie,
przekazana jako prawda podstawowa przez Tradycję, nigdy
nie pomijana przez prawdziwych chrześcijan, a dzisiaj bardzo
pogłębiona, studiowana i przepowiadana jako zasadnicza
część tajemnicy paschalnej wraz z krzyżem. O Nim właśnie
Skład Apostolski mówi, że „trzeciego dnia zmartwychwstał”,
a Symbol NicejskoKonstantynopolitański precyzuje:
„zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo”.

Jest to dogmat wiary chrześcijańskiej, który sprzęga
się z faktem historycznie zaistniałym i potwierdzonym. Naj
starsze pisane świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa
znajduje się w Pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do
Koryntian napisanym około Wielkanocy 57r. po Chrystusie.
W tym fragmencie Apostoł bardzo wyraźnie mówi o żywej
tradycji zmartwychwstania, z którą zapoznał się zaraz po
swoim nawróceniu pod Damaszkiem. Zapis św. Pawła obala
hipotezy, według których na różny sposób próbowano tłuma
czyć zmartwychwstanie Jezusa, pomijając fizyczny porządek
i nie uznając go za fakt historyczny. Istniały przecież od sa
mego początku teorie i hipotezy, które próbowały i próbują
nadal zakwestionować fakt zmartwychwstania albo przynaj
mniej umniejszyć jego znaczenie dla świata i ludzkości.

Wydarzenie paschalne Jezusa Chrystusa stoi
w centrum naszej wiary i przepowiadania. Nie darmo św. Pa
weł Apostoł przypomniał, że gdyby Chrystus nie zmartwych
wstał to próżna jest nasza wiara i nadal pozostajemy
w swoich grzechach. Zmartwychwstanie Chrystusa jest
przede wszystkim początkiem nowej jakości życia świata
i człowieka. To On w swojej Passze otworzył nam na nowo
przystęp do Ojca, na nowo przywrócił nam godność dziecka
Bożego. Jego Zmartwychwstanie jest absolutnym zwycię
stwem nad śmiercią i szatanem. Jezus po swoim Zmartwych
wstaniu ukazując się uczniom przygotowuje ich do swojego
odejścia do Ojca i posłania Ducha Świętego, który daje po
czątek Kościołowi.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma znaczenie

i sens zbawczy dla każdego człowieka:
 stanowi potwierdzenie tego wszystkiego co sam Chrystus
uczynił i czego nauczał;
 jest wypełnieniem obietnic Starego Testamentu i obietnic
samego Jezusa;
 potwierdza boskość Jezusa;
śmierć Jezusa wyzwala nas od grzechu, a zmartwychwstanie
otwiera dostęp do nowego życia;
 jest usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę Bożą;
 jest zwycięstwem nad śmiercią grzechu i daje nowe uczest
nictwo w łasce;
 jest przybraniem za synów każdego z nas;
stanowi zasadę i źródło naszego przyszłego zmartwych
wstania.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem,
którego istotę stanowi przejście ze śmierci do życia. Wyda
rzeniem jedynym, które jako Przejście, zostało wpisane
w kontekst świąt paschalnych Starego Przymierza. Zmar
twychwstanie Jezusa jest nowym Przejściem, nową Paschą,
którą należy interpretować na tle dawnej paschy. Właśnie
w ten sposób była rozumiana przez wspólnotę chrześcijańską,
która kierowała się w tym lekturą tekstów pozostawionych
przez Apostołów i Ewangelistów na podstawie słów samego
Jezusa. Zgodnie z tym, co przekazały nam starożytne źródła,
możemy dostrzec w zmartwychwstaniu przede wszystkim
wydarzenie historyczne. Dokonało się ono w ściśle określo
nym czasie i miejscu: „trzeciego dnia” po ukrzyżowaniu,
w Jerozolimie, w grobie oddanym przez Józefa z Arymatei,
w którym złożono ciało Jezusa zdjęte z krzyża. O świcie trze
ciego dnia właśnie ten grób znaleziono pusty. Jednakże
zmartwychwstanie, będąc wydarzeniem określonym co
do czasu i miejsca, przekracza i przewyższa historię. Samego
zmartwychwstania nikt nie widział. Nikt nie mógł być naocz
nym świadkiem. Ma ono jednak największe znaczenie, zmie
niło historię świata i każdego z nas.

ks. Mariusz Danielewski
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MUZEUM - DOM URODZIN
św. Maksymiliana Marii Kolbego

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
OD WTORKU DO PIĄTKU:

MAJ – WRZESIEŃ w godz. 10–16
PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ w godz.10–14

Grupy – po wcześniejszym ustaleniu, tel. 518 014 880
Serdecznie zapraszamy

Tajemnica wiary! Słowo to w jednych budzi miłośći wdzięczność, innych odstrasza, a jeszcze innym staje siękamieniem obrazy. „Wierzę tylko w to, co mój umysł przeniknąć zdoła”, mówią.(…) Czy trzeba było koniecznie samemu towarzyszyć Napoleonowi w jego wyprawach, byuznać świadectwa historii o nim? A czyż taki ktoś nie wybiera się spokojnie na stację kolejową o godzinie, którą wyczytał w rozkładzie jazdy, by udać się w podróż? Czym sięwięc ci kierują w codziennym życiu? Otóż wierzeniem w to,co inni mówią i piszą, opierając się na ich powadze, to jestna tym, że oni tę wiadomość mają i nam ją przekazują. Taksię dzieje w życiu codziennym w rzeczach, z których wielei własnym doświadczeniem stwierdzić możemy.Inaczej się ma sprawa z tajemnicami wiary. Tychnie tylko my sami nie doświadczymy, ani też inni nie doświadczą, ale nawet nigdy rozumem naszym nie obejmiemyi przeniknąć nie potrafimy. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że prawdy te zawierają pojęcie nieskończoności.(…)Rozum nasz jest za mały, by to mógł pojąć.(…) Bo i najtęższy rozum stworzony będzie zawsze skończony i dlategoniezdolny objąć nieskończoność. – Gdy pięknym wieczorem spoglądamy na iskrzące gwiazdy, mimo woli nasuwasię pytanie: A co jest za nimi? Będą znowu gwiazdy, mgławice. A co za tymi dalej i dalej? Nie wiemy. W każdym razie„płotu” tam granicznego być nie może, bo przecież i za tym„płotem” bodaj przestrzeń dalej się rozciąga. Czujemy,że podążyć umysłem aż w nieskończoność i objąć jej rozumem nie jesteśmy w stanie, więc mówimy tylko, że granicy nie ma, czyli zaprzeczamy granicy. I to jest całe naszeniedoskonałe pojęcie nieskończoności – przez zaprzeczenie. Cóż więc możemy odpowiedzieć na pytanie: czymożliwa jest istota, która by była Bogiem nieskończonymi człowiekiem skończonym zarazem? Wytężając jedyniewłasny rozum, gubimy się, jak wtedy, gdy chcemy rozumemdotrzeć do „końca” nieskończonej przestrzeni. Gubi się tui nic powiedzieć nie może żadna choćby najtęższa, aleskończona głowa. Jedyną odpowiedzią to: nie wiem.

Kto więc nas może o tym pouczyć? Tylko Ten, którego rozum jest nieskończony, więc zdolny wniknąć w tęprawdę; a takim jest właśnie i jedynie sam  Bóg. On więci tylko On nam to powiedzieć, objawić może.Więc prawdy te tajemnicą dla naszych skończonych umysłów być muszą i tyle tylko o nich wiedzieć możemy, ile sam Bóg raczy nam dla swej większej chwaływ naszym zbawieniui uświęceniu objawić.
Rycerz Niepokalanej

Grodno, marzec 1924
***Mija kolejny miesiąc, w którym rozważamy tajemnice wiary. Zauważamy przy tym, jak mała jest nasza wiarai jak często wystawiana na próby. Przeżywając czas,w którym rozpamiętujemy Mękę, Śmierći Zmartwychwstanie Pana Jezusa pomyślmy, czyNAPRAWDĘ jestem przekonany, że Jezus Chrystus zrobiłto dla mnie, a nawet za mnie?...I chciejmy w ROKU WIARY z Nim z mar swychpowstać. By żyć. Życiem WIARY.

Małgorzata Kamińska




