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Przymioty wiary
Studenci i uczniowie doskonale wiedz¹, jak trudno
przyswoiæ sobie i nauczyæ siê na pamiêæ tekstu,
którego siê nie rozumie. Gdy decydujemy siê na
wspó³pracê z kimœ, nie bez znaczenia pozostaj¹ dla
nas cechy, jakimi ta osoba siê charakteryzuje: czy jest
pracowita, otwarta, prawdomówna, niekonfliktowa,
szczera. Podobnie jest z wiar¹, któr¹ my,
chrzeœcijanie, w yznajemy. Nie mo¿na jej
zaakceptowaæ i uznaæ za swoj¹, gdy nie rozumiemy jej
treœci (oczywiœcie na tyle, na ile umys³ ludzki jest
w stanie to uczyniæ) oraz jeœli nie uœwiadomimy sobie
istotnych cech, którymi siê ona charakteryzuje. Wiara
chrzeœcijañska jest „osobowym przylgniêciem ca³ego
cz³owieka do Boga, który siê objawia” (KKK 176). Zastanówmy siê nad charakterystycznymi cechami
naszej wiary. S¹ nimi: Boskie pochodzenie, pewnoœæ, wolnoœæ, rozumnoœæ, koniecznoœæ do zbawienia.
£aska wiary pochodzi od Boga. W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy: „Wiara jest darem Bo¿ym,
cnot¹ nadprzyrodzon¹ wlan¹ przez Niego” (KKK 153). Katechizm naucza równie¿, ¿e „wiara jest mo¿liwa
tylko dziêki ³asce Bo¿ej i wewnêtrznej pomocy Ducha Œwiêtego”. Ze stwierdzeñ tych wynika, ¿e wiara
nie zale¿y jedynie od naszej woli. Jest darem ofiarowanym nam przez Boga. U pocz¹tków wiary le¿y ³aska
Bo¿a, czyli nadzwyczajna pomoc i uzdolnienie, którym Bóg obdarza cz³owieka. Dopiero wyposa¿eni
w tak¹ pomoc jesteœmy w stanie przyj¹æ prawdê o Bogu i otworzyæ siê na Niego. Wiara pochodz¹ca od
Boga jest pewna. Oczywiœcie, nie jest to pewnoœæ podobna do tej p³yn¹cej z wiedzy i doœwiadczenia.
Wiara jest „pewniejsza ni¿ wszelkie ludzkie poznanie, poniewa¿ opiera siê na samym s³owie Boga, który
nie mo¿e k³amaæ. Prawdy objawione mog¹ siê czasem wydawaæ niejasne dla rozumu i doœwiadczenia
ludzkiego, ale pewnoœæ zagwarantowana przez œwiat³o Bo¿ego Objawienia, jest potê¿niejsza ni¿ œwiat³o
rozumu (por. KKK 157). Wiara jest aktem rozumnym. Prawdziwie wierz¹cy cz³owiek nie mo¿e poprzestaæ
na bezkrytycznym przyjêciu do wierzenia poszczególnych prawd, ale stara siê je zg³êbiaæ, aby utwierdzaæ
siebie i innych we wierze. Cech¹ wiary jest bowiem to, ¿e szuka ona zrozumienia. Poprzez lepsze i g³êbsze
poznanie prawd wiary cz³owiek wierz¹cy zbli¿a siê do Boga, otwiera siê na Jego mi³oœæ i sam bardziej Go
kocha. Jeszcze inn¹ cech¹ wiary jest jej wolnoœæ. Wiara jest odpowiedzi¹ na inicjatywê Boga, ale jest ona
odpowiedzi¹ ca³kowicie woln¹. £aska, któr¹ cz³owiek otrzymuje, nie zniewala go, ale oœwieca,
aby dokonywany przez niego wybór by³ ca³kowicie wolny. Nikt te¿ nie mo¿e nikogo przymusiæ
do wyznawania okreœlonej wiary. Najlepszym wzorem w tym wzglêdzie jest Jezus Chrystus,
który „wprawdzie wzywa³ do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmusza³. «Da³ œwiadectwo
prawdzie, ale zaprzeczaj¹cym nie chcia³ jej narzucaæ si³¹»” (KKK 160). Od wiary zale¿y nasze zbawienie.
Pismo Œwiête uczy nas, ¿e „bez wiary (...) nie mo¿na podobaæ siê Bogu” (Hbr 11, 6), a choæ drogi Bo¿e s¹
niezbadane, to jednak ten, kto nie podoba siê Bogu, zbawienia nie osi¹gnie i nie otrzyma ¿ycia
wiecznego. Wiara jest wiêc procesem, który trwa przez ca³e ¿ycie cz³owieka, a naszym zadaniem jest
ci¹gle w niej wzrastaæ i wytrwaæ a¿ do koñca. Wierz¹c posiadamy ju¿ bowiem zadatek ¿ycia wiecznego.
(c.d. na str. 3)
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Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Pewien bogaty cz³owiek mia³ rz¹dcê, którego oskar¿ono
przed nim, ¿e trwoni jego maj¹tek. Przywo³a³ go do siebie i rzek³ mu: „Có¿ to s³yszê o tobie?
Zdaj sprawê z twego zarz¹du, bo ju¿ nie bêdziesz móg³ byæ rz¹dc¹”. Na to rz¹dca rzek³ sam do siebie:
„Co ja pocznê, skoro mój pan pozbawia miê zarz¹du? Kopaæ nie mogê, ¿ebraæ siê wstydzê. Wiem,
co uczyniê, ¿eby miê ludzie przyjêli do swoich domów, gdy bêdê usuniêty z zarz¹du”. Przywo³a³ wiêc
do siebie ka¿dego z d³u¿ników swego pana i zapyta³ pierwszego: „Ile jesteœ winien mojemu panu?”
Ten odpowiedzia³: „Sto beczek oliwy”. On mu rzek³: „WeŸ swoje zobowi¹zanie, siadaj prêdko i napisz
piêædziesi¹t”. Nastêpnie pyta³ drugiego: „A ty ile jesteœ winien?” Ten odrzek³: „Sto korcy pszenicy”.
Mówi mu: „WeŸ swoje zobowi¹zanie i napisz: osiemdziesi¹t”. Pan pochwali³ nieuczciwego rz¹dcê,
¿e roztropnie post¹pi³. Bo synowie tego œwiata roztropniejsi s¹ w stosunkach z ludŸmi podobnymi
sobie ni¿ synowie œwiat³a. Ja tak¿e wam powiadam: „Zyskujcie sobie przyjació³ niegodziw¹
mamon¹, aby gdy wszystko siê skoñczy, przyjêto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej
rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy bêdzie. Jeœli wiêc w zarz¹dzie niegodziw¹ mamon¹ nie okazaliœcie siê
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeœli w zarz¹dzie cudzym dobrem nie okazaliœcie siê
wierni, kto wam da wasze? ¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo jednego bêdzie
nienawidzi³, a drugiego mi³owa³; albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ
Bogu i mamonie”».

* * * * * * * * * * * *
JAKIE KONTO WYBRAÆ?
Dobra opinia, intratne stanowisko, rozdana mi³oœæ, wierny przyjaciel, g³êboko
prze¿yta Eucharystia, modlitwa rodzinna... Zyski te trzeba ksiêgowaæ na oddzielne
rachunki. Ka¿dy ma swoje ulubione konto, na rzecz którego dokonuje najwiêcej
przelewów. Prorok Amos piêtnuje transakcje, w których ksiêgowy musia³by
zanotowaæ straty w dobrach duchowych (I czytanie). Kieruje swoje prorockie
nawo³ywanie do osób przedk³adaj¹cych sprzeda¿ zbo¿a nad b³ogos³awieñstwo Bo¿e
i zbawienie. Ci postrzegaj¹ szabat czy nów ksiê¿yca jako stratê finansow¹, poniewa¿
Prawo zabrania wtedy handlowaæ, a nie zauwa¿aj¹ nawet mo¿liwoœci zysków
duchowych. Amos promuje zatem konta, w których ksiêguje siê mi³oœæ Boga, mi³oœæ
bliŸniego, uczciwoœæ, sprawiedliwoœæ spo³eczn¹. Natomiast obrotny rz¹dca, który
zdoby³ sobie przyjació³ mamon¹, zosta³ pochwalony przez swojego pana, jak relacjonuje œw. £ukasz. Czy¿by
Jezus polemizowa³ z Prorokiem i popiera³ transakcje, w których przebieg³oœæ stoi ponad mi³oœci¹? ¯adn¹
miar¹! Chrystus zwraca uwagê na obrotnoœæ rz¹dcy decyduj¹cego siê na utratê okreœlonego dobra
finansowego na rzecz dobra wy¿szego rzêdu – opinii dobroczyñcy, przychylnoœci ludzkiej. Rz¹dca przela³
pieni¹dze na konto relacji miêdzyludzkich. Natomiast Jezus przela³ nawet swoje synostwo Bo¿e – „wyda³
siebie samego” (II czytanie), aby odkupiæ ludzi. Odt¹d nie ma w¹tpliwoœci co do tego, ¿e jedyne konto,
na które warto przelaæ wszystkie dobra, to zbawienie. U¿ywaæ dóbr tak, „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy” (1Tym 2,4), oto pragnienie Zbawiciela.

* * * * * * * * * * * *
Ojciec Œwiêty podczas porannej Mszy w kaplicy swojej watykañskiej rezydencji (12.09.2016)
„Diabe³ ma dwa potê¿ne rodzaje broni, ¿eby niszczyæ Koœció³: podzia³y i pieni¹dze”.„Podzia³y w Koœciele
nie daj¹ wzrastaæ Królestwu Bo¿emu, nie pozwalaj¹ dobrze zobaczyæ, jaki jest Pan. Podzia³y sprawiaj¹,
¿e widaæ jednych wystêpuj¹cych przeciw drugim. Zawsze przeciw! Nie ma oliwy jednoœci, balsamu
jednoœci. Ale diabe³ idzie dalej, nie tylko do wspólnoty chrzeœcijañskiej, ale wprost do Ÿród³a
chrzeœcijañskiej jednoœci. I to w³aœnie ma miejsce tu, w Koryncie. Pawe³ gani Koryntian, bo podzia³y
dochodz¹ a¿ do Ÿród³a jednoœci, czyli do celebracji eucharystycznej”.
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Zapamiêtajmy: Charakterystyczne cechy naszej wiary to Boskie pochodzenie, pewnoœæ, wolnoœæ,
rozumnoœæ, koniecznoœæ do zbawienia. Bóg daje nam szczególn¹ pomoc zwan¹ ³ask¹, dziêki której jesteœmy
w stanie uwierzyæ Jego s³owu. Od ludzkiej strony wiara jest przyjêciem prawd objawionych oraz samego Boga
dziêki otwartoœci serca, umys³u i woli. Jest ona wolna, gdy¿ Bóg nikogo nie zmusza do przyjêcia prawdy o Nim.
Prawdziwa wiara daje pewnoœæ doskonalsz¹, ni¿ wszelkie ludzkie poznanie. Jest aktem rozumnym, nie zaœ
bezkrytycznym przyjêciem twierdzeñ dotycz¹cych Boga. Jest ona konieczna do zbawienia. Aby osi¹gn¹æ ¿ycie
wieczne, trzeba jednak wytrwaæ w wierze a¿ do koñca.
Wiara i rozum
Podczas spotkania z rektorami i delegacjami wy¿szych uczelni
z ca³ej Polski na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu
7 czerwca 1999 r. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ miêdzy
innymi: „Odkrycie, jakiego dokona³ Kopernik i jego znaczenie
w kontekœcie historii nauki, przypominaj¹ nam stale ¿ywy spór, jaki
toczy siê pomiêdzy rozumem a wiar¹. Chocia¿ dla samego
Kopernika jego odkrycie sta³o siê Ÿród³em jeszcze wiêkszego
podziwu dla Stwórcy œwiata i potêgi rozumu ludzkiego, to dla wielu
by³o powodem poró¿nienia rozumu z wiar¹”. Czy zatem rozum
i wiara rzeczywiœcie nie dadz¹ siê pogodziæ? Katechizm Koœcio³a Katolickiego uczy: „Chocia¿ wiara przewy¿sza
rozum, to jednak nigdy nie mo¿e mieæ miejsca rzeczywista niezgodnoœæ miêdzy wiar¹ a rozumem (...). «Dlatego
badanie metodyczne we wszystkich dyscyplinach naukowych, je¿eli tylko prowadzi siê je w sposób prawdziwie
naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdê nigdy nie bêdzie siê sprzeciwiaæ wierze, sprawy
bowiem œwieckie i sprawy wiary wywodz¹ swój pocz¹tek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie
i wytrwale usi³uje zbadaæ tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako, choæ nieœwiadomie, rêk¹ Boga».” (KKK 159;
KDK 36). Od czasów oœwiecenia, g³osz¹cego kult rozumu i wiedzy, cz³owiek boryka siê jednak z dramatem
rozdŸwiêku miêdzy rozumem a wiar¹. S¹ ludzie, którzy twierdz¹, ¿e dla œwiat³ego, wykszta³conego cz³owieka
przyznawanie siê do wiary w Boga jest czymœ niestosownym. Wiarê traktuj¹ jako „ukojenie” dla ludzi biednych,
niezaradnych, niewykszta³conych, zapóŸnionych – jednym s³owem – maluczkich tego œwiata. Z zachwytu
nad postêpem wspó³czesnej cywilizacji zrodzi³o siê te¿ przekonanie, ¿e nauka mo¿e rozwi¹zaæ wszystkie
problemy œwiata i cz³owieka. Doœwiadczenie pokazuje jednak, ¿e ¿adna z dyscyplin naukowych nie jest w stanie
odpowiedzieæ na najbardziej podstawowe pytania cz³owieka: Kim jestem? Sk¹d przychodzê i dok¹d
zmierzam? Dlaczego istnieje z³o? Co czeka mnie po tym ¿yciu? Na te pytania odpowiada jedynie wiara.
Jak naucza³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w encyklice „Fides et ratio”, wiara i rozum s¹ dwoma skrzyd³ami,
na których cz³owiek wznosi siê do poznania Najwy¿szej Prawdy. Musz¹ ze sob¹ zgodnie wspó³dzia³aæ
i nawzajem siê uzupe³niaæ. Wiara nie boi siê rozumu, ale domaga siê rozumowych uzasadnieñ. Rozum zaœ, gdy
osi¹gnie szczyt swoich mo¿liwoœci poznawczych, uznaje za konieczne przyjêcie dalszych rozstrzygniêæ wiary.
We wszystkich czasach wielu wielkich uczonych by³o ludŸmi g³êboko wierz¹cymi. Nale¿¹ do nich m.in.
Linneusz, Pasteur, Kepler, Newton, Volta, Amper, Planck czy Heisenberg.
Niemiecki noblista w dziedzinie fizyki Albert Einstein (1879 – 1955)
stwierdzi³ natomiast, ¿e „wiedza bez religii kuleje, religia bez wiedzy jest
œlepa”. Dog³êbne poznanie œwiata i dziejowych wydarzeñ nie jest zatem
mo¿liwe, jeœli cz³owiek nie uznaje wiary w Boga, który w nich dzia³a.
Rozum mo¿e odkryæ istnienie Boga, ale sam – bez wiary – nie pozna Jego
istoty, tego, ¿e Bóg jest mi³oœci¹ i mi³osierdziem. Nie potrafi te¿ poj¹æ
tajemnicy Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. Tajemnicê mo¿na przyj¹æ jedynie przy pomocy
wiary. Za Katechizmem trzeba koniecznie podkreœliæ, ¿e „racj¹ wiary nie jest fakt, ¿e prawdy objawione okazuj¹
siê prawdziwe i zrozumia³e w œwietle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu autorytetu samego
objawiaj¹cego siê Boga, który nie mo¿e ani sam siê myliæ, ani nas ok³amaæ” (KKK 156). Co czynisz, by Twoja wiara
siê umacnia³a? Co mo¿e staæ siê z wiar¹, która gardzi rozumem? Czy nie ulegasz pokusie wiary jedynie w to,
co widzialne i dostrzegalne zmys³ami? Zapamiêtajmy: Nie mo¿na rozdzieliæ wiary i rozumu nie pozbawiaj¹c
cz³owieka mo¿liwoœci w³aœciwego poznania siebie, œwiata i Boga. „Sprawy œwieckie i sprawy wiary wywodz¹
swój pocz¹tek od tego samego Boga” (KKK 159). „Wiedz, abyœ uwierzy³; wierz, abyœ wiedzia³” – tak uj¹³ relacje
miêdzy wiar¹ a rozumem œw. Augustyn (354 – 430). Tej dewizie Koœció³ jest wierny przez ca³e swoje dzieje.
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1. „Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta
Chrystusowa przestroga ka¿e nam zadaæ pytanie o nasz system wartoœci, o priorytety w
naszym ¿yciu.
2. W dzisiejsz¹ niedzielê obchodzimy w naszej OjczyŸnie Dzieñ Œrodków Spo³ecznego
Przekazu. Ogarniamy modlitw¹ dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracuj¹cych w
ró¿nego rodzaju mediach, by stawali siê przekazicielami prawdy i trwa³ych,
nieprzemijaj¹cych wartoœci.
3. Solenizantom i jubilatom tygodnia sk³adamy serdeczne ¿yczenia zdrowia i wielu Bo¿ych
³ask. O dar mi³osierdzia i ¿ycia wiecznego pomódlmy siê dla naszych ostatnio zmar³ych
parafian.
* * * * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w niedzielê, 18 wrzeœnia – œw. Stanis³aw Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczaj¹cy siê wielk¹
pobo¿noœci¹ i pragnieniem ca³kowitego poœwiêcenia siê Bogu, które realizowa³ nawet wbrew woli
rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i m³odzie¿y oraz naszej Ojczyzny;
• we wtorek, 20 wrzeœnia – œwiêci mêczennicy z Korei, pierwszy koreañski kap³an Andrzej Kim
Taegon, wybitny aposto³ œwiecki Pawe³ Chong Hasang oraz ich towarzysze;
• w œrodê, 21 wrzeœnia – œw. Mateusz, Aposto³, powo³any przez Chrystusa poborca c³a i podatków
dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje œcis³y zwi¹zek miêdzy Starym i Nowym
Testamentem;
• w pi¹tek, 23 wrzeœnia – œw. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych œwiêtych
minionego stulecia; z jego kap³añskiej pos³ugi, zw³aszcza z sakramentu pojednania i duchowego
kierownictwa, korzysta³o wielu pielgrzymuj¹cych do San Giovanni Rotondo, gdzie wype³nia³ swoje
zakonne i kap³añskie obowi¹zki.
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