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Uœwiêcanie œwiata
Pod koniec II wieku, a wiêc u samych pocz¹tków naszej wiary, powsta³ „List do
Diogeneta”. „Chrzeœcijanie – pisa³ w nim nieznany autor - nie ró¿ni¹ siê od innych
ludzi ani miejscem zamieszkania, ani jêzykiem, ani strojem. Nie maj¹ bowiem
w³asnych miast, nie pos³uguj¹ siê jakimœ niezwyk³ym dialektem, ich sposób ¿ycia
nie odznacza siê niczym szczególnym. Nie zawdziêczaj¹ swej nauki jakimœ
pomys³om czy marzeniom niespokojnych umys³ów. (...) Mieszkaj¹ (...) jak komu
wypad³o, stosuj¹ siê do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie
¿ycia, a przecie¿ samym swoim postêpowaniem uzewnêtrzniaj¹ owe przedziwne
i wrêcz paradoksalne prawa, jakimi siê rz¹dz¹. Mieszkaj¹ ka¿dy we w³asnej
ojczyŸnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmuj¹ wszystkie obowi¹zki jak obywatele
i znosz¹ wszystkie ciê¿ary jak cudzoziemcy. (...) ¯eni¹ siê jak wszyscy i maj¹ dzieci,
lecz nie porzucaj¹ nowo narodzonych. (...) S¹ ubodzy, a wzbogacaj¹ wielu. (...)
Krótko mówi¹c: czym dusza w ciele, tym w œwiecie chrzeœcijanie”. Autor tego
tekstu, zwanego per³¹ literatury wczesnochrzeœcijañskiej, nie tyle przeciwstawia
œwiat chrzeœcijañstwu, ile raczej wskazuje rolê, jak¹ maj¹ oni do odegrania
w œwiecie. Mo¿na okreœliæ j¹ jako uœwiêcanie œwiata. Wyra¿enie „uœwiêcenie
œwiata” (consecratio mundi) znane jest od dawna. II Sobór Watykañski u¿ywa go
w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele, mówi¹c o powo³aniu œwieckich. „¯yj¹ oni – naucza Sobór - poœród (...) spraw
i obowi¹zków œwiata, (...) w zwyczajnych warunkach ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego, z których niejako utkana jest ich
egzystencja. Tam ich Bóg powo³uje, aby wykonuj¹c w³aœciwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym
przyczyniali siê do uœwiêcenia œwiata” (KK 31). Zadanie to nie oznacza powrotu do klerykalnej koncepcji œwiata, która
chcia³aby uczyniæ z polityki czy ekonomii narzêdzie do realizacji celów religijnych. Oznacza natomiast rozœwietlanie
swojego ¿ycia rodzinnego, zawodowego i spo³ecznego œwiat³em wiary i czynnej mi³oœci (KKK 899-900), œwiadome
ukazywanie Chrystusa w g³oszonych pogl¹dach, w stylu bycia i postêpowania (KKK 901), dawanie przyk³adu ¿ycia
zgodnego z Ewangeli¹ (KKK 904-905), przepajanie codziennoœci duchem chrzeœcijañskim (zob. KDK 43). Z tego
wzglêdu katolik œwiecki powinien byæ tak¿e doskona³ym obywatelem, cz³owiekiem godnym szacunku i zaufania,
kochaj¹cym spo³eczeñstwo i swój kraj. Uœwiêcamy wiêc œwiat, gdy dajemy œwiadectwo ¿ycia, polegaj¹ce na zgodnoœci
postêpowania z wyznawanymi zasadami; gdy troszczymy siê o mi³oœæ w rodzinie i wychowanie dzieci; gdy zabiegamy
o w³aœciw¹ pozycjê rodziny w spo³eczeñstwie; gdy uczciwie i kompetentnie spe³niamy pracê zawodow¹;
gdy utrwalamy w kulturze swojego regionu wartoœci religijne i moralne; gdy podejmujemy i odpowiedzialnie
realizujemy zadania w sferze publicznej; gdy anga¿ujemy siê w ¿ycie stowarzyszeñ i wspólnot, dzia³aj¹cych na rzecz
dobra wspólnego; gdy bronimy prawdy i sprawiedliwoœci; gdy poprzez wolontariat s³u¿ymy innym, zw³aszcza dzieciom
z rodzin dotkniêtych bezrobociem lub innym nieszczêœciem, chorym, uzale¿nionym i bezdomnym. W naszym ¿yciu –
uczy³ Jan Pawe³ II – „nie mo¿e byæ dwóch równoleg³ych nurtów: z jednej strony tak zwanego ¿ycia «duchowego» z jego
w³asnymi wartoœciami i wymogami, z drugiej tak zwanego ¿ycia «œwieckiego», obejmuj¹cego rodzinê, pracê, relacje
spo³eczne, zaanga¿owanie polityczne i kulturalne. (...) Odstêpuj¹ od prawdy ci, którzy wiedz¹c, ¿e nie mamy tu
trwa³ego pañstwa, lecz ¿e poszukujemy przysz³ego, mniemaj¹, i¿ mog¹ wobec tego zaniedbywaæ swoje obowi¹zki
ziemskie, nie bacz¹c na to, ¿e na mocy samej wiary bardziej s¹ zobowi¹zani wype³niaæ je wed³ug powo³ania, jakie
ka¿demu jest dane” (Christifideles laici 59). Czy potrafiê wyjaœniæ, czym jest „uœwiêcanie œwiata”? Czy mam
œwiadomoœæ tego, ¿e jako chrzeœcijanin – uczeñ Chrystusa – jestem powo³any do przemiany œwiata, czyli do jego
uœwiêcenia? Co mogê dziœ dobrego zrobiæ, aby uœwiêciæ mój „ma³y œwiat”, w którym ¿yjê?
Zapamiêtajmy: Uœwiêcaæ œwiat, to znaczy ¿yæ i spe³niaæ swoje codzienne zadania i obowi¹zki rodzinne,
zawodowe i spo³eczne, promieniuj¹c wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, i w ten sposób ukazuj¹c innym Chrystusa. W ¿yciu
chrzeœcijanina wype³nianie codziennych obowi¹zków i zadañ powinno byæ wa¿n¹ czêœci¹ drogi do œwiêtoœci,
a d¹¿enie do œwiêtoœci winno zachêcaæ i zobowi¹zywaæ do dobrego, kompetentnego i uczciwego wype³niania
codziennych obowi¹zków i zadañ.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 10,1-10).
Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramê, ale
wdziera siê inn¹ drog¹, ten jest z³odziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez
bramê, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odŸwierny, a owce s³uchaj¹ jego g³osu; wo³a
on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich
czele, a owce postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹. Natomiast za obcym nie pójd¹,
lecz bêd¹ uciekaæ od niego, bo nie znaj¹ g³osu obcych. Tê przypowieœæ opowiedzia³ im
Jezus, lecz oni nie pojêli znaczenia tego, co im mówi³. Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich
Jezus: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ja jestem bram¹ owiec. Wszyscy, którzy
przyszli przede Mn¹, s¹ z³odziejami i rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich owce. Ja jestem
bram¹. Je¿eli ktoœ wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszê. Z³odziej przychodzi tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ i niszczyæ. Ja przyszed³em po to,
aby /owce/ mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci.
* * * * * * * * * * * *
NIE MO¯NA ZDRADZIÆ NAJBLI¯SZYCH
Ka¿dy, kto zdecydowa³ siê na podró¿ do obcych krajów, zgodzi siê z tym,
¿e prawdziwa przygoda zaczyna siê z chwil¹ przekroczenia granicy. Podobnie
jest z chrzeœcijañstwem. Aby do niego wejœæ, trzeba przekroczyæ granicê –
bramê. T¹ bram¹ jest Chrystus. Zwykle przekraczamy j¹ nieœwiadomie, z woli
naszych rodziców, którzy przynosz¹ nas do chrztu œwiêtego. Oni te¿, prosz¹c
Koœció³ o chrzest, zobowi¹zuj¹ siê, ¿e bêd¹ naszymi pierwszymi
przewodnikami po tej krainie, która nazywa siê chrzeœcijañstwo. To rodzice
powinni nauczyæ nas jêzyka, którym pos³uguj¹ siê mieszkañcy tej krainy. To oni
maj¹ obowi¹zek wprowadzenia nas w zwyczaje i œwiête tradycje Koœcio³a.
Z racji swego powo³ania i chrztu œwiêtego, który wczeœniej przyjêli, s¹ dla nas pasterzami na wzór
Jezusa Chrystusa. Jeœli nie wywi¹zuj¹ siê z tej roli i zostawiaj¹ nas samych w Koœciele, to nic
dziwnego, ¿e mo¿emy czuæ siê w nim obcy. Nie potrafimy siê modliæ, nie rozumiemy znaczenia
œwi¹t, nie znamy prawdziwej historii chrzeœcijañstwa ani jego wspania³ych bohaterów. Koœció³ dla
nas to tylko budynek oraz sztywna instytucja, która zawsze czegoœ od nas wymaga. Przekroczyliœmy
bramê, ale nikt siê nami nie zaopiekowa³, nikt nie poda³ nam pomocnej d³oni. To jest prawdziwa
tragedia wielu naszych braci i sióstr, którzy zostali w ten sposób zdradzeni przez swoich najbli¿szych,
kiedy jeszcze byli dzieæmi. Owszem, Jezus Chrystus jest i dobrym Pasterzem, i ma swoje sposoby,
aby w koñcu odnaleŸæ swoje zagubione owce. Ale On pragnie przede wszystkim dzia³aæ w nas i przez
nas, którzyœmy œwiadomie przekroczyli bramê.

* * * * * * * * * * * *
„Rozpowszechniaæ pokój konkretnymi gestami”
Pokój rodzi siê w nas i promieniuje na zewn¹trz. Kto posiada pokój, dzia³a gestami pokoju. Z obfitoœci serca mówi¹
usta (por. £k 6, 45).
W ka¿dej sytuacji, w jakiej siê znajdziemy, powinniœmy wydobywaæ z serca ca³e dobro, które w nim jest.
Gesty, s³owa i postawy, które wzmacniaj¹ pokój.
Nawet nasze spojrzenie mo¿e byæ pokojowe, nasze milczenie mo¿e uspokoiæ kogoœ, kto jest zdenerwowany
lub rozgniewany.
Z³o skierowane na nas rani nas tylko wtedy, gdy na to pozwalamy. Zawsze mo¿emy odpowiedzieæ dobrem.
Nic nie zak³óci pokoju temu, kto go zbudowa³ na fundamencie mi³oœci. Dlatego, jeœli mamy pokój w sercu, mo¿emy
go rozpowszechniaæ wszêdzie.
Apolonio Carvalho Nascimento
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Znaki czasu
Wspó³czesny œwiat pe³en jest ró¿nego rodzaju znaków. Towarzysz¹
nam one równie¿ w ¿yciu codziennym. Dla kierowcy bardzo wa¿ne s¹
znaki drogowe – dziêki nim mo¿e bezpiecznie podró¿owaæ. Dla
cz³owieka wêdruj¹cego po górach znakiem nadci¹gaj¹cej burzy s¹
ciemne chmury na niebie oraz gwa³towne porywy wiatru. Tak¿e Jezus,
gdy chcia³ przekazaæ swoim s³uchaczom jak¹œ prawdê i byæ przez nich
dobrze rozumianym, odwo³ywa³ siê do znaków. Istniej¹ wiêc ró¿ne,
mniej lub bardziej istotne znaki. Do szczególnie wa¿nych zaliczamy
znaki czasu. Termin ten ma swój rodowód w Biblii, choæ wprost w niej
nie wystêpuje. Zazwyczaj biblijne znaki wi¹¿¹ siê z wydarzeniami, wskazuj¹cymi na czasy mesjañskie lub
na zbawcz¹ inicjatywê Boga wobec cz³owieka. Przejawia siê w nich wola Bo¿a w stosunku do ludzi.
Poniewa¿ precyzyjne zdefiniowanie znaków czasu jest doœæ trudne, zazwyczaj teologowie odwo³uj¹ siê
do dokumentów Koœcio³a i wypowiedzi papie¿y, dziêki którym termin ten staje siê coraz bardziej jasny
i zrozumia³y. Okreœlenie „znaki czasu” spopularyzowa³ i wprowadzi³ do spo³ecznego nauczania
Koœcio³a papie¿ Jan XXIII. Rozumia³ przez nie problemy charakterystyczne dla wspó³czesnej mu
rzeczywistoœci. Na przyk³ad encyklika „Pacem in terris” jest odpowiedzi¹ na ówczesny znak czasu, jakim
by³o pragnienie pokoju w dobie zimnej wojny, wyœcigu zbrojeñ i zagro¿enia dla równowagi politycznej
i gospodarczej na œwiecie. Wiele informacji na temat znaków czasu wnosz¹ dokumenty ostatniego
soboru. Konstytucja dogmatyczna o Koœciele mówi, ¿e w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach ludzi
mo¿na rozpoznaæ znaki obecnoœci zamys³ów Bo¿ych (KK 11). Za znaki czasu uwa¿a miêdzy innymi rozwój
i odnowê liturgii (KL 43), wolnoœæ religijn¹ (DWR 15), ruch ekumeniczny (DE 4), szybkie i g³êbokie
przemiany spo³eczne dotycz¹ce spraw spo³eczno–gospodarczych i kulturalnych (KDK 4). Problematyka
znaków czasu znalaz³a szczególne miejsce w nauczaniu Jana Paw³a II, który wzywa³, aby cz³owiek by³
wra¿liwy na ich odkrywanie (RH 14). Wed³ug Papie¿a znaki czasu, które nazywa³ równie¿ znakami
nadziei, mog¹ mieæ charakter pozytywny lub negatywny. Do pozytywnych Jan Pawe³ II zaliczy³
np. obecnoœæ w najnowszej historii Koœcio³a licznych mêczenników, œwiadków wiary, œwiêtoœæ licznych
osób œwieckich, œwiadomoœæ godnoœci osoby ludzkiej, troskê o pokój, potrzebê solidarnoœci,
czy przeciwdzia³anie z³u i niesprawiedliwoœci na œwiecie. Wœród negatywnych widzia³ np. terroryzm
i laicyzacjê ¿ycia spo³ecznego. Kto ma odczytywaæ i interpretowaæ znaki czasu? Zadanie to spoczywa
na ca³ym Koœciele (KDK 4), na ca³ej wspólnocie wierz¹cych (KDK 11, 44), czyli na kap³anach i œwieckich,
oraz teologach. Poprawne interpretowanie znaków czasu wymaga spe³nienia kilku warunków. Zalicza siê
do nich: uwa¿ne s³uchanie wspó³czesnego œwiata, znajomoœæ zasad Ewangelii i historii zbawienia oraz
znajomoœæ spo³ecznego nauczania Koœcio³a. Odczytywanie znaków czasu jest wynikiem umiejêtnoœci
spojrzenia na rzeczywistoœæ i dostrze¿enia tego, co jest najwa¿niejsze „tu i teraz”. Cechami
charakterystycznymi znaków czasu s¹: zmiennoœæ (z up³ywem czasu jedne wydarzenia trac¹ na
znaczeniu, inne zyskuj¹ now¹ wyrazistoœæ, jeszcze inne dopiero siê pojawiaj¹), relatywnoœæ
(interpretacja znaków czasu zale¿y od kontekstu kulturowego, czasu i miejsca, w jakim wystêpuj¹),
zwi¹zek z ¿yciem (s¹ doœwiadczane i prze¿ywane w ¿yciu konkretnych ludzi i spo³eczeñstw),
wieloznacznoœæ (maj¹ ró¿ne znaczenia dla ró¿nych ludzi). Czym wiêc s¹ znaki czasu? Jak nale¿y rozmieæ
ten termin? Znaki czasu to wszystkie zdarzenia, zjawiska, procesy i tendencje rozwojowe, które s¹
charakterystyczne dla okreœlonego okresu historycznego i stanowi¹ wyzwanie dla Koœcio³a oraz
domagaj¹ siê odpowiedzi w postaci dzia³añ religijno–spo³ecznych. Znaki czasu s¹ wezwaniem Boga,
poprzez które stawia ludziom pytania dotycz¹ce sensu ich ¿ycia doczesnego i przysz³ego oraz ich
wzajemnego stosunku do siebie; prowokuj¹ one, a nawet zmuszaj¹ do szukania odpowiedzi
w sytuacjach, które stale siê zmieniaj¹. Czy potrafi³bym wyjaœniæ czym s¹ znaki czasu? Czy jestem w stanie
podaæ przyk³ad jakiegoœ znaku czasu? Czy wierzê, ¿e poprzez znaki czasu mówi do nas Bóg?
Zapamiêtajmy: znaki czasu to swoisty g³os wspó³czesnoœci. To jedno ze Ÿróde³ rozpoznawania woli
Bo¿ej, zamys³ów i oczekiwañ Boga wzglêdem ludzi, w danym momencie historii. Znakami czasu s¹
ró¿ne zjawiska i wydarzenia, obejmuj¹ce ró¿ne dziedziny ¿ycia. Ich odczytywanie jest powinnoœci¹
uczniów Chrystusa.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsz¹ niedzielê prze¿ywamy w Koœciele jako Œwiatowy dzieñ modlitw o powo³ania
kap³añskie i zakonne. Rozpoczynaj¹ siê te¿ kwartalne dni modlitw o powo³ania do s³u¿by
w Koœciele. Ci¹gle musimy prosiæ Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy
nie zabrak³o nowych pracowników w Bo¿ej winnicy. Musimy modliæ siê o dobre i liczne
powo³ania kap³añskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjêcia zadania przemiany serca
innych, podjêcia trudnych wyzwañ wobec wspó³czesnego œwiata. Maj¹c wœród siebie
kap³anów, mamy dostêp do niewyczerpanych Bo¿ych ³ask p³yn¹cych z sakramentów
œwêtych. Pamiêtajmy, ¿e tylko dziêki sercom i d³oniom kap³anów jest mo¿liwe
przed³u¿enie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bo¿ego
mi³osierdzia w sakramencie pokuty.
2. Podczas tego tygodnia szczególnie bêdziemy prosiæ o powo³ania kap³añskie i zakonne
z naszej wspólnoty parafialnej. Byæ mo¿e nasi m³odzi parafianie w swych sercach s³ysz¹
g³os Bo¿ego wo³ania: „PójdŸ za Mn¹”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielêgnujmy te Bo¿e
podszepty, wspierajmy je modlitw¹, delikatn¹ rad¹, a nade wszystko nie stawajmy
na przeszkodzie, jeœli syn czy córka podejm¹ decyzjê o poœwiêceniu swego ¿ycia dla Pana
Boga i bliŸnich. Ka¿dy dar z³o¿ony w rêce Pana Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony.
Proœmy o pomoc Tê, która wiernie i do koñca trwa³a przy Chrystusie i przy rodz¹cym siê
Koœciele w dniu Piêædziesi¹tnicy. Maryja jest najlepsz¹ Matk¹ wszystkich kap³anów
i wychowawczyni¹ powo³añ kap³añskich.
3. W najbli¿szy poniedzia³ek, 8 maja, przypada uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa
i mêczennika, g³ównego patrona Polski. Wszystkich parafian gor¹co zapraszam
00
00
na Eucharystiê o godz. 7 i 18 .
4. W naszym koœciele codziennie gromadzimy siê na nabo¿eñstwie majowym ku czci Matki
00v
Najœwiêtszej o godz. 18 . WeŸmy udzia³ w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego
Pana i naszej. W tak wielu sprawach mo¿emy i powinniœmy prosiæ o Jej wstawiennictwo.
5. W sobotê, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ oraz kolejn¹ rocznicê
zamachu na papie¿a œw. Jana Paw³a II. Maj¹c przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981
roku, wpatrujmy siê w jego œwiête ¿ycie, na jego wzór starajmy siê ¿yæ w pe³nej komunii
z Panem Bogiem i ca³kowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze codzienne sprawy.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
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