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26 stycznia 2014 r. – III NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 4, 1223

2 lutego 2014 r. – OFIAROWANIE PAŃSKIE, rok A, Łk 2,2240

Nawrócenie to odkrycie, że światło jest piękniejsze od ciemności, że miłość jest piękniejsza od egoizmu, że życie z Bogiem jest
piękniejsze od życia na własną rękę. Nawrócenie to odwaga decyzji, aby pięknie żyć. Czy pragnę tego? Gdzie nie dochodzi światło, tam
ginie każde życie. A co jest moją cienistą krainą, w której się zasiedziałem?
Jezu, zapraszam Cię dzisiaj, rozprosz moje ciemności! Proszę, Ty sam bądź moim światłem. Niechaj Twoja
miłość tak rozpromieni moje serce, bym bez wahania poszedł za Tobą.

„Wiara przenosi góry” – tak często mówimy, kiedy konfrontowani jesteśmy z sytuacjami trudnymi czy też w obliczu problemów chcemy
podbudować swą nadzieję. Ale jest też inny wymiar wiary, ukazany przez Symeona i Annę. Oni dostrzegają dzieła Boga, Jego wierność
obietnicom i Jego obecność w tym, co wydaje się małe i niepozorne. Dziesiątki, a może setki dzieci codziennie przynoszono do świątyni,
ale te dwie osoby, dzięki swemu posłuszeństwu Duchowi Świętemu, odnajdują to jedno, szczególne dziecko − Jezusa. I nie tylko
prorokują o Dziecięciu, ale są pełni radości, ich życie się przemienia.
Obdarz mnie, Panie, darem posłuszeństwa Duchowi Świętemu, abym dostrzegał Twą wierność i obecność
w dzisiejszym świecie.

Źródło: "Ewangelia 2014", Edycja św. Pawła

9 lutego 2014 r. – V NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 5, 1316

Dlaczego uczniowie Jezusa, czyli także my, jesteśmy nazwani solą ziemi oraz światłem dla świata? Wcale nie dlatego, że jesteśmy
doskonali. Raczej dlatego, że możemy przekazywać wiarę i światło Chrystusa. Żyjąc w pełni życiem otrzymanym od Boga, dajemy innym
nadzieję, miłość, aby mogli odkryć nowość życia, które płynie od Jezusa. Zadanie niesienia światła i przemieniania świata, nadawania
nowego smaku życiu nie jest łatwe. Co więcej, ta misja jest niezwykle trudna. Nie wszyscy są w stanie ją wypełnić. Dlatego Chrystus
mówi o świetle, które gaśnie, i soli, która traci smak. Aby nie utracić tego, co ważne, powinniśmy kształtować swe życie według
Ewangelii. Święty Bernard mawiał: „Każda rzecz, którą słucham czy czytam, jest dla mnie bez smaku, jeśli nie znajduję w niej imienia
Jezus”.
Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że tylu chrześcijan było pochodnią rozświetlająca mroki tego świata, dozwól
i nam kroczyć z zapalonym sercem, abyśmy byli solą chroniącą od zepsucia grzechu.

16 lutego 2014 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 5, 1737

Zatrzymajmy się choć na chwilę, by poszukać prawdy o naszym życiu. Prawdopodobnie na każdym kroku towarzyszą nam liczne pytania
i dylematy. Z jednej strony jest głos sumienia, wiara, którą wyznajemy, zasady moralne, a z drugiej codzienne wydarzenia, w których
trzeba się odnaleźć, w których trzeba zająć jakieś stanowisko. Chrystus zwraca się dziś do nas: „Ja zaś mówię wam”. Jego słowo
wskazuje nam dobry kierunek i nie pozwala zabłądzić w gąszczu błędnych opinii i przyzwyczajeń. Jest wiele rzeczy, które można
pogodzić i wytłumaczyć dzisiejszymi czasami. Nie wszystko jednak jest zgodne z zamysłem Najwyższego.
Jezu Chryste, Ty posilasz swoim Słowem i dajesz odpoczynek, w którym mogę żyć Twoim światłem. Błogosław
mi, abym mógł żyć zgodnie z Twoimi przykazaniami, które dają życie wieczne.
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Czym jest Ofiarowanie Pańskie?
Maryja ofiaruje Syna Bożego Bogu, z woli Boga, wypełniając tym
samym prawo starotestamentalne. Ofiarując swojego Syna,
pragnie Ona ofiarować każdego z nas, ponieważ jesteśmy Jej
dziedzictwem. Maryja wskazuje nam tego, który powiedział
o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia
(J 8, 12). To światło  Jej Syn Jezus  poprowadzi nas do nieba.
Maleńki Chrystus przyniesiony do świątyni spotyka się z ludem
Bożym w osobach Symeona i Anny, którzy oczekiwali swojego
Zbawiciela, a prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego
rozpoznali Go w Chrystusie i wyznali w Niego wiarę.
To spotkanie miało znaczenie uniwersalne: było spotkaniem
ludzkości i Pana w Jego  Boga świątyni. Wspomina o tym
prorok Malachiasz . Maryja była patronką tego wydarzenia.

Nową świątynią dzisiaj jest Kościół, w którym możemy
spotkać Jezusa i  jak Symeon  przyjąć Go do serca. Napełnić
się słowem Pana, które jest światłem na naszej ścieżce, nasycić
Jego Ciałem  mocą i pożywieniem naszym.

Gromniczny znak
Od X wieku rozpowszechnił się obrzęd święcenia świec, tzw.
gromnic, których płomień symbolizuje Jezusa  Światłość świata.
W Polsce święto to ma charakter zdecydowanie maryjny  Matki
Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni
jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. Przyniesiona
do domu z liturgii światła świeca ma przypominać nam
o niełatwym zadaniu stojącym przed każdym z nas: być
światłem świata, które nie powinno być chowane pod korcem,
lecz świecić nieustannie rozpalane płomieniem Chrystusa.
Nasze życie można przyrównać do zapalonej świecy, która
z czasem traci blask i moc swoją, a której  nikły sam z siebie 
płomień podtrzymuje Jezus. Taka symboliczna świeca została
zapalona dla każdego już na Chrzcie św., kiedy to zostaliśmy
włączeni w mistyczne Ciało Chrystusa, w Kościół święty. Jej
światło ma towarzyszyć ważniejszym wydarzeniom w życiu
każdego chrześcijanina, a zwłaszcza rozjaśniać agonię tych,
którzy w ciągu roku opuszczają nasz świat, kierując się w stronę
domu Ojca.

Jezus, dany nam jako światło na oświecenie pogan
przyszedł, aby “rzucić ogień na ziemię". Nie chodzi tu jedynie
o ogień materialny, który niszczy, ale o ogień miłości Ducha
Świętego. Życie Zbawiciela było nieustannym płomieniem tego

ognia, a więc ogniem miłości: miłujmy się wzajemnie . I taki ogień
rozpalmy w naszych sercach, by zanieść go do naszych rodzin
i w miejsca pełne popiołu i zgliszcz ludzkich serc. Płońmy ogniem
Chrystusa. Prośmy o ewangeliczną oliwę, aby jej nie zabrakło,
zwłaszcza wtedy, kiedy przygasa  gdy zło i grzech zwyciężają
w nas  lub wypala się świeca naszego życia. Nieśmy światło
przebaczenia i pokoju, światło ciepła, zanurzone w świetle
płomienia miłości ognia  światła niegasnącego.

Dzień Życia Konsekrowanego
Dnia 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego,
ustanowiony od 1997 roku przez sługę Bożego, Jana Pawła II.
Pamiętajmy o osobach, które oddały swoje życie na służbę Bogu
i Kościołowi w zakonach, zgromadzeniach i w instytutach
świeckich. Wspierajmy ich modlitwą i dobrym słowem.

Na podstawie: www: brewiarz.pl

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę
ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.
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Papież Paweł VI nazywa instytuty świeckie
„laboratorium doświadczalnym”, w którym Kościół
sprawdza konkretne sposoby układania swoich
stosunków ze światem. Z kolei Jan Paweł II w ad
hortacji Vita consecrata pisze, że są one syntezą
świeckości i konsekracji, przez którą ich członkowie
„zamierzają przepajać społeczeństwo nowymi energiami
Królestwa Chrystusowego, dążyć do przemiany świata
od wewnątrz mocą Błogosławieństw”.

Historia tej formy życia konsekrowanego liczy
nieco ponad 60 lat – 2 lutego 1947 roku papież Pius XII
wydał konstytucję Provida Mater Ecclesia oraz inne
dokumenty ustanawiające instytuty świeckie. Sama idea
życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie bez
jednoczesnego oderwania się od świata nie jest jednak
nowością w Kościele. Już od starożytności
chrześcijańskiej tworzyły się wspólnoty kobiet
i mężczyzn, którzy pragnęli praktykować rady
ewangeliczne nie porzucając obowiązków swojego
stanu i zawodu. Podobnie działo się w czasach
średniowiecza. Problemem był brak odpowiednich
uregulowań prawnych w Kościele. Nasilające się prośby
ze strony laikatu spowodowały podjęcie przez Stolicę
Apostolską działań zmierzających do ustalenia
przepisów dotyczących wspólnot świeckich. Wynikiem
tych starań było wydanie wspomnianej konstytucji
Provida Mater Ecclesia, która jednoznacznie zerwała
z „uzakonnianiem” stowarzyszeń świeckich. Od tego
czasu obserwuje się dynamiczny rozwój instytutów.
Jednym z najwcześniej powstałych jest Orioński Instytut
Świecki (żeński). Obok Małego Dzieła Boskiej
Opatrzności (kapłani, bracia, pustelnicy) i Zgromadzenia
zakonnego Małych Sióstr Misjonarek Miłości stanowi on
jedną z gałęzi rodziny Oriońskiej. Ks. Orione usilnie
zabiegał o zaangażowanie świeckich w ruch apostolski
Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. Już w 1904r.
przewidywał formę konsekracji dla tych świeckich,
„którzy z całej duszy pragną dążyć do doskonałości
i byliby skłonni do złożenia ślubów, gdyby było
to możliwe”. Może więc być uważany za „Ojca” instytutu
świeckiego.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, „instytut
świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym
wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości
i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza
od wewnątrz”. Członkowie instytutów świeckich –
zarówno kobiety, jak i mężczyźni – nie wyróżniają się

zewnętrznie w swoich środowiskach. Nie noszą żadnego
specjalnego stroju, ale nie zrównuje ich to
ze wspólnotami zakonnymi bezhabitowymi. Przeżywają
swoje powołanie w ukryciu, często nie informując
o przynależności do instytutu nawet najbliższej rodziny.
Przeważnie wykonują zwykłe świeckie zawody – jednym
z warunków przynależności do instytutu jest bowiem
możliwość samodzielnego utrzymania się. Mieszkają we
własnych domach, czasem z rodzicami lub
rodzeństwem. Nie prowadzą więc życia wspólnotowego
w takiej formie jak osoby zakonne – przepisy
wykonawcze konstytucji Provida Mater Ecclesia
stwierdzają wyraźnie, że instytuty świeckie „nie podlegają
ustawodawstwu właściwemu zakonom
i stowarzyszeniom życia wspólnego i nie mogą się nim
posługiwać”. Osoby należące do danego instytutu
są jednak wspólnotą w pełnym tego słowa znaczeniu –
jednoczy ich wspólne powołanie i inne duchowe więzy.
Wyrazem tego są regularne spotkania poświęcone
formacji duchowej, rekolekcje, dni skupienia, modlitwa
za siebie nawzajem, wspieranie się w różnych sytuacjach
życiowych.

Świeccy konsekrowani składają śluby czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa, jednak w odróżnieniu
od zakonników nie są to śluby publiczne. Ślub czystości
jest oddaniem siebie Bogu na służbę braciom. Wymaga
on dużej dojrzałości emocjonalnej w kontaktach z ludźmi
i trudniej dochować mu wierności niż w przypadku osób
zakonnych żyjących w oderwaniu od świata. Ubóstwo nie
oznacza nieposiadania, ale ograniczenie swobody
w korzystaniu z tego, co się posiada według norm
danego instytutu. Wymaga wyrobienia w sobie
wewnętrznej wolności w stosunku do dóbr materialnych,
a także postawy wdzięczności Panu Bogu za jego dary,
najpełniej okazywanej przez oddanie Mu siebie
i wszystkiego, co się posiada. Praktycznym wyrazem
tego jest oszczędność motywowana gotowością pomocy
potrzebującym, ale także dzielenie się z innymi dobrami
duchowymi i kulturalnymi (swoim czasem,
umiejętnościami). Ubóstwo wyraża się także przez
konieczność rozliczania się z dóbr materialnych
i duchowych przed osobą odpowiedzialną.
Posłuszeństwo świeckich konsekrowanych ma dwa
wymiary. Podlegają oni podwójnej zależności: od swoich
przełożonych — w zakresie realizacji charyzmatu
instytutu i swojego powołania do świętości,i od
pracodawców — w zakresie obowiązków zawodowych.
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Z tej racji posłuszeństwo uznawane jest
za najtrudniejszą ze wszystkich rad ewangelicznych dla
członków instytutów świeckich.

Poza pracą zawodową świeccy konsekrowani
angażują się w sprawy parafii, biorą także udział w życiu
kulturalnym, społecznym, a nawet politycznym.
Całkowite oddanie się Chrystusowi poprzez konsekrację
ma pomagać im w budowaniu Królestwa Bożego na
ziemi. Zajmowanie się sprawami świeckimi w duchu
Ewangelii, a nie tylko na zasadzie wypełniania
obowiązku, czyni ich skutecznymi świadkami wiary we
współczesnym świecie, w którym coraz

14 lutego Kościół uroczyście wspomina Świętych
Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i współpatronów Euro
py. Ci dwaj bracia narodowości greckiej, urodzeni w IX w.
w Tessalonice i wykształceni w szkole patriarchatu
w Konstantynopolu, poświęcili się głoszeniu Ewangelii
w Państwie Wielkomorawskim nad środkowym Dunajem.
Cyryl i Metody prowadzili swoją misyjną posługę w jedności
zarówno z Kościołem Konstantynopola, jak i ze Stolicą
Następcy Piotra, dając w ten sposób świadectwo jedności
Kościoła, który w tamtej epoce nie był jeszcze rozdarty przez
podział na część wschodnią i zachodnią. Wspominać dziś
tych dwóch znakomitych apostołów Europy, znaczy podjąć
na nowo wysiłek ewangelizacji kontynentu, aby móc za
czerpnąć nowe żywotne soki ze swych chrześcijańskich ko
rzeni, z pożytkiem dla wszystkich europejskich narodów,
dla ich kultury i pokojowego współistnienia. W jakiejś mierze
to właśnie dzięki nim popłynęły wody chrzcielne na naszej
ziemi. Jeśli rozejrzeć się wokoło i wsłuchać się w głos Jana
Pawła II, który wołał o nową ewangelizację, to trzeba przy
znać, iż w niektórych ochrzczonych źródła wody życia „wy
schły”. Może więc warto cofnąć się o kilkanaście wieków i
zapytać św. Cyryla i Metodego, co sprawiło, że ich „źródła
chrzcielne” nie były suche; że potrafili  nie mieczem, nie
przemocą, ale mądrością  sprawić, iż na tej ziemi również
pojawiły się źródła wody chrzcielnej. Przeglądając życiorysy
tych świętych, można odczytać kilka ciekawych szczegółów,
które są chyba cenną wskazówką pokazującą, jakimi drogami
winna podążać nowa ewangelizacja.
Najpierw  przygotowanie
Obaj mieli doskonałe przygotowanie  Metody, zanim został
misjonarzem, był zarządcą jednej z prowincji bizantyjskich,
a Cyryl, doskonale wykształcony, był bibliotekarzem, sekreta

rzem patriarchy, wykładał filo
zofię w Konstantynopolu
i uczestniczył w różnych mi
sjach dyplomatycznych.
Te wszystkie zdolności zostały
potem oddane na służbę mi
sjom wśród dalekich narodów. Nie były to misje podjęte „bez
głowy”, niezaplanowane. Kiedy przyjeżdżali na Morawy, mieli
ze sobą tłumaczenia ksiąg, posługiwali się alfabetem, którym
można było zapisać dziwne dźwięki języka słowiańskiego.
To nie była improwizacja, lecz działanie przemyślane, które
trzeba nazwać metodycznym . Bez tego nie byłoby dobrej no
wej ewangelizacji.
Drugi szczegół  głębokie życie duchowe
Oni swej misji nie prowadzili dla sukcesu, nie liczyli
na szybkie i płytkie efekty. Byli ludźmi niezmiernej pokory.
Miłość do tych, do których przyszli z Ewangelią, nie pozwalała
im spoglądać na nich z pogardą  choć przecież przybyli
z kultury greckiej, stamtąd, skąd wówczas cały świat pragnął
uczyć się kultury. Tu zastali tylko gęste bory. Cyryl i Metody
zaś, miast patrzeć z góry na ten pogański lud, wsłuchali się
do końca w to, co grało w duszach słowiańskich i pokazali,
że Ewangelia jest oczekiwaną Nowiną także na tych ziemiach,
że także tutaj może wydawać owoc. To był drugi z warunków
skutecznej nowej ewangelizacji.
Osiągnięcie świętości poprzez wspólne życie i wspólną
pracę
Świadczyli o Ewangelii razem, a nie każdy na własną rękę.
Chyba rozumieli ewangeliczną zasadę, że świat może uwie
rzyć tylko tam, gdzie widzi zjednoczonych chrześcijan.
Bowiem najbardziej przekonujące „zjawisko”, które prowadzi
do żywej wiary, widać wtedy, kiedy ludzie tak różni i o tak róż

powszechniejszy antyklerykalizm utrudnia działalność
apostolską kapłanom i osobom zakonnym.

Powołanie świeckich konsekrowanych znacząco
różni się więc od powołania zakonnego. Można
powiedzieć za Janem Pawłem II, że instytuty świeckie
są młodością Kościoła i świata, ale nie są konkurencją
dla innych form życia konsekrowanego. Są natomiast
„znakiem specjalnego «poruszenia Ducha Świętego
w łonie Kościoła»”.

Źródło:
Instytuty świeckie w Polsce, www.kkis.pl

Reguła życia Oriońskiego Instytutu Świeckiego
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nych życiorysach nie tylko razem pracują, nie tylko to samo
mówią, ale potrafią życiem pokazać, jak mocne są więzi zro
dzone w Bogu.
Może więc Cyryl i Metody dziś pokazują nam jak osiągnąć
sposób na „suszę” i na to, by „źródła chrzcielne” nie wyschły w
nas samych i w innych, a jeśli już podeschły, to pokazują,
jak je ożywić?

Jan Paweł II pisał "Realizując własny charyzmat Cy
ryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie
tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej ale także jako
organizmu państwowego i kulturowego. Dzisiaj również nie ma
innej drogi do przezwyciężenia napięć i naprawienia rozłamów

Pochodzenie
Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 510 roku
po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanejdo
tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł
odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła 
tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby
studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość
w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się
zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył
jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana.

Nawrócenie
Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi
do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 1516), aby tam ścigać chrześcijan.
Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle
światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle,
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?»  «Kto jesteś, Panie?» 
powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań
i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 36).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął
chrzest i zmienił imię na Paweł.

Podróże misyjne
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie
w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą  w latach 4449:
CyprGalacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 5053:
FilippiTesalonikiBereaAchaiaKorynt, razem z Tymoteuszem
iSylasem; trzeciąw latach 5358: EfezMacedoniaKoryntJerozolima.
Spuścizna
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów
do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.

Cierpienie i śmierć
W Palestynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany przez

prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu
w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą
morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym
regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii
(prawdopodobnie; jak podaje Klemens, "dotarł do kresu Zachodu",
a tak określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie
albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie
oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym

roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła
Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę
św. Pawła za Murami.

Patron
Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu
nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy,
powroźników, tkaczy.
W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu.
Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

www.brewiarz.pl

czy usunięcia zarówno w Europie, jak i w świecie antagoni
zmów, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia
życia i wartości. Być chrześcijaninem w naszych czasach
oznacza być twórcą komunii w Kościele
i w społeczeństwie."

Powierzajmy dążenie do pełnej jedności wszystkich wie
rzących w Chrystusa wstawiennictwu tych dwóch świę
tych .

Na podstawie: www: brewiarz.pl
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Dnia 11 stycznia 2014r. w Ośrodku Pamięci św.
M.M. Kolbego odbyło się spotkanie z Przyjaciółką bł.
Jana Pawła II, która była obecna przy jego śmierci,
człowiekiem dążącym do świętości, dr n. med. p. Wandą
Półtawską („Duśką”), autorką książek: „Beskidzkie
rekolekcje”, „I boję się snów”, „Przed nami miłość…”, „Samo
życie”, „Eros et iuventus!”, „Z prądem i pod prąd”, „Stare
rachunki”, „Jeden pokój”.

Dr Wanda Półtawska jest specjalistką w dziedzinie
psychiatrii, Profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej,
znaną działaczką prolife, kobietą bardzo zaangażowaną
w prace duszpasterstwa rodzin, harcerką, byłym więźniem
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wygłosiła wykład
pt. MAŁŻENSTWO JAKO ZADANIE, którego główne myśli
pragniemy przytoczyć.

Problem rodziny zależy od przyjętego
światopoglądu. Inaczej ją pojmuje ten, kto wierzy, że stworzył
go Pan Bóg  relacja Stwórca  stworzenie nigdy nie ustaje,
co oznacza, że człowiek jest dzieckiem Boga. Każdy człowiek
bez wyjątku dostaje od Stwórcy dar istnienia, dar życia, dar
ciała i dar płciowości. Katolik musi żyć w wymiarze
eschatologicznym. Jeśli to zgubi, to automatycznie osłabi się
jego rodzina. Jakość życia, zależy bowiem od tego kim jesteś
i za kogo się uważasz.
Małżeństwo ma jedno podstawowe przed sobą zadanie
odczytać wolę swego Stwórcy.

Pani dr Wanda Półtawska wychowywała
się w ujęciu antropologii Karola Wojtyły biskupa
krakowskiego. Papież Paweł VI powołał bp Karola Wojtyłę na
obrady Soboru Watykańskiego II, po zakończeniu którego
powstał podstawowy dokument o etyce małżeńskiej Encyklika
„Humanae vitae” (O zasadach moralnych w dziedzinie
przekazywania życia ludzkiego). W dokumencie tym czytamy,
iż „Małżeństwo nie jest wyrokiem jakiegoś przypadku lub
owocem ewolucji ślepych sił przyrody: BógStwórca ustanowił
je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać
w ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez
wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne,
dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej
wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem
w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla
ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności
sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek
Chrystusa z Kościołem”.(HV 8)
Małżeństwo to jest zadanie. Małżeństwo to jest
powołanie.
Młodzi ludzie często przegrywają, bo o tym podstawowym
zadaniu małżeństwa, zapominają. Mają swoje plany, swoje

pomysły na życie. Małżeństwo jest najtrudniejszą drogą
powołania. W zamyśle Boga dziewicza dziewczyna i dziewiczy
chłopak spotykają się i upodobają w sobie, a następnie
związują się wielkim węzłem małżeńskim. MAŁŻEŃSTWO
tj. SAKRAMENT. Małżeństwo to jest nic innego jak
pozwolenie Stwórcy, że możesz dostać drugiego człowieka
do pomocy. Żonę czy męża dostajemy wyłącznie od Boga.

Nasuwa się pytanie: Jak traktujesz Stwórcę?
Czy w ogóle myślisz, że masz słuchać Boga?
Jesteśmy własnością Boga. Nasze ciało jest dziełem Pana
Boga. My sami nie mamy prawa nim rozporządzać. Człowiek
dostaje darmo ciało, życie, a wieczność jest mu zadana.
Życiem na ziemi człowiek ma zapracować, zasłużyć na niebo.
Wierzący musi pamiętać, nie tylko, że jest Pan Bóg, ale też,
że jest diabeł. Papież Jan Paweł II często przypominał,
że diabeł istniał jeszcze przed człowiekiem. Ojciec Święty
mówił, że ciało ludzkie jest zawsze poddane duchowi – albo
duchowi tego świata, albo Duchowi Świętemu. W ten sposób
zwracał uwagę na to, że na ziemi jest królestwo diabła. I Pan
Jezus mówi to samo: moje królestwo nie jest z tego świata.
Ludzie nie mają świadomości, że trzeba walczyć z diabłem,
z programem zła. In vitro nie może być dyskutowane przez
katolików, którzy wierzą w Boga, ponieważ jest to odrzucenie
Stwórcy, jest to grzech Lucyfera. In vitro tj. dowód głupoty
ludzkiej. To jest nic innego, jak manipulowanie komórkami
osób, które Pan Bóg już przecież wcześniej stworzył. Technika
ta, wymaga eliminacji innych dzieci, bo przy masowym
uderzeniu hormonalnym, jakie się aktualnie stosuje, żeby
wymusić owulację, powstaje kilka gotowych żeńskich gamet,
co przy masowym podaniu gamet męskich może powodować
poczęcie kilkorga dzieci (znamy z prasy przypadek 8 dzieci),
które „zwyczajnie” zostają usunięte – zabite. Oczywiście nie
wolno zabijać, ale zapłodnienie in vitro jest złem samym
w sobie nie tylko z powodu zabicia dziecka, ale przede
wszystkim z powodu odrzucenia Boga.
Rodzina jest powołana do tego by RODZIĆ, by życie
trwało na ziemi.
Ale to życie ma być owocem miłości. Dziecko ma być owocem
miłości, a nie przypadku. Stąd też Sakrament Małżeństwa
zakłada, że małżonkowie będą planować swoje wspólne życie
zgodnie z Bożym planem. Z założenia, małżeństwo ma być
rodziną, małżonkowie mają obowiązek mieć dzieci, gdyż
w czasie przyjmowania Sakramentu Małżeństwa ksiądz nie
pyta: czy będziecie akceptować dziecko, lecz „czy przyjmiecie
potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” człowieka, który
przyjmie Bożą genealogię, Boży plan, z którym oni  mąż
i żona  mają współpracować. Z małżeńskiego zjednoczenia
może być owoc  nowy człowiek. Małżonkowie mają

Wykład dr Wandy Półtawskiej cz. I
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za zadanie założyć rodzinę; w języku polskim jest to w sposób
naturalny podkreślone: rodzice to ci, co rodzą, a rodzina
to rzeczywistość, jaka powstaje przez fakt urodzenia
się nowego człowieka. Małżonkowie mają zatem stać
się rodzicami.

Człowiek jest obciążony grzechem Adama i Ewy,
stąd ma zachwiane dążenie między dobrem a złem. Jest ono
w każdym człowieku. Zwiększanie życia, ma być
zwiększaniem dobra wraz ze zmniejszaniem zła w drodze do
świętości, do której przecież każdy z nas jest powołany. Pisze
o tym Papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim„NOVO
MILLENNIO INEUNTE” do biskupów, duchowieństwa
i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Dar, staje się z kolei zadaniem, któremu winno być
podporządkowane całe życie chrześcijanina: «Albowiem wolą
Bożą jest wasze uświęcenie» (1 Tes 4, 3). To zadanie nie
dotyczy tylko niektórych chrześcijan: «wszyscy chrześcijanie
jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia
chrześcijańskiego i do doskonałości w miłości».(30). Wszyscy
ludzie mają świadomie dążyć do świętości.
Małżonkowie mają do świętości dążyć razem.
Człowiek żyjący samemu, także ma dążyć do niej,
ale w pojedynkę. Ludzie jednak często całymi latami gonią
za posiadaniem różnych rzeczy, gonią za materią, a tracą
marnują życie.

Kilkanaście lat temu w jednych z badań, jakie
prowadzone były na Uniwersytecie Łódzkim, wyniki
prowadzonych badan ankietowych wskazały, iż dziecko jako
cel małżeństwa znajduje się w klasyfikacji małżonków dopiero
na pozycji 18, dopiero po takich „wartościach” jak dom, pralka,
lodówka itp. A Pan Bóg w Księdze Rodzaju mówi: "idźcie
izaludniajcie ziemię"; i właśnie to zadanie, podjęcia
rodzicielstwa stanowi dla ludzi do tego powołanych wytyczony
dla nich szlak do nieba  rodzicielstwo. BógStwórca zleca
zadanie, zarazem jednak obdarza ludzi szczególnym darem 
niejako dzieli się z ludźmi swą stwórczą mocą i chcąc
napełnić ziemię ludźmi jakby rezygnuje z tej mocy i uzależnia
swą stwórczą działalność od stworzeń. Papież Paweł VI
w encyklice „Humanae vitae” nazywa małżonków w dziele
stworzenia <współpracownikami Boga samego>. Dlatego
powszechnie dziś spotykany model rodziny z 1 dzieckiem
to ‘rodzina patologiczna’. Rodzina wychowująca dwójkę dzieci
– wychowuje parę jedynaków. Dopiero małżeństwo z trójką
dzieci i więcej (3+) tj. rodzina. Współcześnie ludzie jednak nie
chcą mieć dzieci, bo to jest efekt odrzucenia Pana Boga.
Tylko rodzina wielodzietna jest rodziną Bogiem silną.
Stwórcą człowieka jest tylko Pan Bóg, człowiek zaś może
stwarzać tylko rzeczy.
Człowiek otrzymał od Pana Boga ciało, aniołowie  nie, bo to
są stworzenia duchowe. Fakt, iż człowiek posiada ciało,
powoduje, że może on wpływać na Stwórcę, który dzieli się
z nim swoją stwórczą mocą. Pan Bóg chce stwarzać, ale już

wraz z ojcem i matką, nie sam. Rodzice, którzy odrzucają
swoje dziecko, odrzucają tym samym przywilej jaki mają.
Zadania rodzicielskie zależą od płci człowieka, inna jest
rola ojca, a inna matki.
Ta odmienność domaga się wiedzy i akceptacji. Pan Bóg
stwarzając człowieka dał mu ciało, ale jest ono nadal
własnością Stwórcy. W tym bowiem ciele Pan stworzył dla
siebie ‘narząd’. Prawda o Bożej genealogii człowieka ukazuje,
jakże wielkim darem jest dla kobiety macierzyństwo. Przecież
to w niej, w kobiecie, w jej tajemniczym łonie staje się cud
nowego życia ludzkiego, cud, który z niej, z jej ciała, czyni
"naczynie ducha". Aby móc w pełni zrozumieć to, co Jan Paweł
II nazywa "sacrum ciała kobiety", trzeba jeszcze raz wrócić
do genealogii człowieka, do jego Bożego pochodzenia.
Człowiek powstaje przy pomocy rodziców, ale nie ich wolą.
Rodzice przygotowują teren, jednoczą się i ojciec przekazuje
matce zalążki życia, swoje komórki; ta działalność zależy
całkowicie od woli ludzi, to oni decydują, kiedy się zjednoczą
 i to jest ich część, ich wkład w dzieło stworzenia; fakt
biologiczny, który jednak nigdy nie jest poczęciem nowego
życia. Aby mogło zaistnieć dziecko konieczny jest drugi fakt
biologiczny, na który ci dwoje nie mają już żadnego wpływu,
to się dzieje samo, "siłami natury"; w tajemniczym łonie kobiety,
w ukryciu dokonuje się zjednoczenie komórek ojca i matki,
zjednoczenie, które może zaistnieć po paru godzinach czy
nawet po paru dniach po tamtym działaniu. Tak więc, nim
kobieta wie, że nosi w sobie dziecko, zanim się nawet tego
domyśla, pierwszy wie o tym Pan Bóg. Niezależnie od woli
człowieka, a nawet od jego wiedzy, Bóg stwarza dziecko
w łonie matki, osłania ją Duch Święty Ożywiciel  ten sam, który
powołał do życia Syna Bożego w łonie Dziewicy z Nazaretu;
powtarza się wielokrotnie cud powstawania nowego życia
w łonie kobietymatki. Ojciec Święty Jan Paweł II pisze wprost
o sacrum ciała kobiety  to właśnie jest ten wielki dar, którego
ona często nie pojmuje, nie rozumie, że w niej działa
bezpośrednio Bóg, że ona staje się wówczas "naczyniem łaski
pełnym". Kobieta uprzywilejowana tą wielką godnością,
wybrana przez Boga, powinna w sobie odnaleźć ten Boski
wymiar: rośnie w niej dzieło Boże, nowy człowiek, posiadający
nieśmiertelną duszę, a ona jest osobą, od której to nowe życie
ludzkie zależy, od niej w sposób bezwzględny. Ona jest
nieodzowna do tego, aby Bóg mógł tworzyć ludzkość. Ten
narząd w kobiecie to szkatułka z klejnotami zamykana
na klucz. Rola kobiety to właśnie bycie strażniczką życia.
Mężczyzna ma natomiast padać na kolana przed kobietą, ma
obowiązek traktować ją z szacunkiem. Ponieważ człowiek jest
osobą uduchowioną, mężczyzna nie może traktować kobiety
przedmiotowo. (cdn.)

Społeczny Komitet
Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli



 On się już nie nawróci – biadała umierająca.
Pocieszałem ją, jak mogłem, że przecież Matka Najświętsza potrafi
i zatwardziałych grzeszników wyratować, więc i jej mąż nawrócić się
może. Niebawem przyjechał do żony, a kłótnia z dorożkarzem była
zwiastunem jego przybycia. Młody urzędnik, były słuchacz prawa na
wszechnicy, ale w sprawach religii bardzo zacofany, czyli jak to się
na opak nazywać zwykło „postępowy”. Jako kapelan szpitala
uważałem poniekąd za swój obowiązek zająć się i tą biedną duszą.
W chwilach więc wolnych chętnie rozmawiałem z nim o rzeczach
tyczących się wiary. Ale ostatecznym dla niego argumentem było:
„dla mnie potrzeba jaśniejszych dowodów”. Dałem mu też znaną
wśród inteligencji książkę ks. Morawskiego pt. „Wieczory nad
Lemanem”, ale jak zauważyłem, niewiele z niej czytał; trzymał za to
jakieś niemoralne piśmidła. Gdy zaś silniej przemawiałem,
oświadczył wprost: „Księże, ja jestem heretykiem”. Widziałem, że nie
chce się oświecić i dobrą lekturą gardzi. Co tu robić? Poleciłem całą
sprawę Niepokalanej przez ręce niedawno w opinii świętości zmarłej,
a już głośnej po całym świecie dziewicy, Gemmy Galgani z Lukki.
Wkrótce dowiaduję się, że on nazajutrz wyjeżdża, niebawem druga
wiadomość, że wyjazd nastąpi jeszcze tej nocy. Na dodatek złego
zjechał i jeden z jego krewnych i razem z nim przebywał.

By go mieć samego, kazałem mu powiedzieć, że potem
będę zajęty, więc jeżeli sobie życzy widzieć się ze mną, niech
to uczyni zaraz. I – przyszedł. Z daleka kierowałem rozmowę
do spowiedzi, ale ciężko szło, aż tu otwierają się drzwi, a w nich staje
właśnie ów krewny nalegając, że już czas na kolej. Po krótkim więc
pożegnaniu wyszedł. Zostałem sam… Jak to, mówię, to tak się
ta sprawa zakończy?... Padłem na kolana i krótko, ale gorąco

westchnąłem do Niepokalanej za pośrednictwem Gemmy. Wtem coś
mnie tknęło – wychodzę na korytarz, zastaję tam owego krewnego. –
Przepraszam – mówię, zwracając się do niego – muszę jeszcze
z tamtym panem jedną sprawę załatwić. – I owszem, proszę  odparł.
Mój „heretyk” już wyszedł z walizką w ręku z pokoju; proszę go więc
do siebie. Gdy drzwi się zamknęły, wyjąłem „Cudowny Medalik”
i podałem mu go w upominku. Dla grzeczności przyjął. Wtedy
zaproponowałem spowiedź. – Nie jestem przygotowany. Nie.
absolutnie nie – usłyszałem w odpowiedzi. – Lecz… w tym samym
czasie pada na kolana, jakby go do tego jakaś wyższa moc zmusiła.
Rozpoczęła się spowiedź. I rozpłakał się jak dziecko…
Niepokalana i bez „jaśniejszych dowodów” zwyciężyła.
Cześć Jej na wieki!

Maksymilian Kolbe
Grodno, styczeń 1924

***
Często i chętnie zwalniamy się z walki o nawrócenie grzeszników,
twierdząc, że to nie nasza sprawa, że to sprawa księży, czy innych
odpowiedzialnych za te sprawy osób. Tymczasem, sam fakt bycia
chrześcijaninem, czyni nas odpowiedzialnymi za los naszych braci
w Chrystusie.
Święty Maksymilian pokazuje, że obchodzi go los każdego
grzesznika, nie tylko bezpośrednio powierzonego jego opiece,
ale i osób bliskich jego podopiecznym. I daje za wzór przykład,
że nie wolno nam liczyć na samych siebie, lecz trzeba na pomoc
wzywać Niepokalaną oraz prosić pośrednictwa świętych.

Małgorzata Kamińska




