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WIADOMOŚCI Z FARY
Dlaczego mam wierzyć?

Na pytanie: Dlaczego mam wierzyć?, odpowiedziałbym: A dlaczego masz
oddychać? Oddychać mogę głęboko lub płytko, nosem lub ustami, powietrzem
świeżym lub zadymionym, ale oddychać muszę. Podobnie jest z wiarą.
Rozbudzić miłość do Boga
Przyszli do mnie rodzice ogromnie zaniepokojeni tym, że ich dziecko, które
nie chce chodzić do kościoła, wciąż powtarza pytanie, wobec którego oni są bezradni: Dlaczego mam wierzyć? Sami są głęboko wierzącymi katolikami. Modlitwa,
myślenie wiarą oraz kierowanie się w życiu słowem Bożym realnie kształtują ich
życie, a Pan Jezus jest dla nich kimś naprawdę bliskim i bardzo kochanym – ale co
powiedzieć dziecku, kiedy mówi, że ono tego zupełnie nie czuje ani nie rozumie?
Na pytanie o wiarę trudno odpowiadać, udowadniając, że Pan Bóg istnieje.
Nie tylko dlatego że przekonujące przeprowadzenie takiego dowodu przekracza zazwyczaj kompetencje rodziców i cierpliwość dziecka. Zarówno rodzice, jak i dziecko intuicyjnie wyczuwają, że dowód na istnienie Boga może co najwyżej umocnić
w religijnych przekonaniach kogoś jednoznacznie wierzącego, nie przybliży jednak
do Boga kochającego, w nikim też nie rozbudzi miłości do Boga.
Osobiście spróbowałbym wówczas na pytanie odpowiedzieć pytaniem – i to
takim, które początkowo może wydawać się ucieczką od poważnej rozmowy. Zatem na pytanie: Dlaczego mam wierzyć?, odpowiedziałbym: A dlaczego masz oddychać? Oddychać mogę głęboko lub płytko, nosem lub ustami, powietrzem świeżym
lub zadymionym, ale oddychać muszę; przestanę oddychać dopiero wtedy, kiedy
umrę.
Wierzyć to znaczy rozpoznać
Dość podobnie jest z wiarą. Zostaliśmy tak stworzeni, że całkowity brak
wiary jest dla nas czymś niemożliwym. Nie mówię teraz o wierze w sensie posiadania przekonań, z których praktycznie niewiele wynika. Bo w ten sposób – pozornie
– można wierzyć w Boga, w różne wzniosłe idee, na przykład w postęp, w powszechne międzyludzkie braterstwo, w demokrację itp. Jeśli ta lub inna moja wiara
nie wyraża się w realnych postawach i działaniach, jest ona tylko wiarą pozorną, a
ja sam mogę w ogóle nie zdawać sobie sprawy z tego, w kogo lub w co naprawdę
wierzę.

Jednak w coś lub w kogoś wierzę na pewno. Pismo Święte na różne sposoby poucza i przypomina, że jeżeli porzucamy wiarę w Boga prawdziwego,
stajemy się wyznawcami i czcicielami takich lub innych bożków. Wierzyć to
znaczy bowiem rozpoznać kogoś lub coś jako wartość najwyższą, która jest godna bezwarunkowej czci i dla której gotowi jesteśmy rezygnować z innych.
Zazwyczaj na swoich bożków, w których najwyższe znaczenie człowiek
uwierzy i których staje się niewolnikiem, wybieramy jakieś wartości skądinąd
pozytywne. Pieniądze i dostatek, przyjemności i wygoda, robienie kariery, sprawowanie władzy czy dobra opinia u ludzi – same w sobie są dobre, a w pragnieniu ich osiągnięcia i posiadania nie ma nic nagannego. Nieszczęściem jest dopiero to, że człowiek którąś z tych wartości uznaje za wartość najwyższą – i zaczyna
się w jej służbie dopuszczać czynów niegodziwych. Bałwochwalstwo zaczyna
się wówczas, kiedy któraś z tych wartości staje się bożkiem, ważniejszym niż
zasady sprawiedliwości, a nawet niż rodzone dzieci.
Owszem, możemy uwierzyć również w bożków bezwartościowych – w
rzekomo najwyższą wartość alkoholu, narkotyków czy rozpusty. Możemy uwierzyć nawet w bożków kompletnie bezwartościo- wych – możemy fałszywie uwierzyć w ostateczny bezsens naszego życia i zacząć kłaniać się temu ohydnemu
bożkowi, któremu na imię rozpacz. Tak czy inaczej, nie da się być człowiekiem
i nie wierzyć w nic ani w nikogo. Podobnie jak nie da się żyć bez oddychania.
Bóg jeden zna do końca serca każdego z nas
Dość więc mylące jest utrwalone w naszym języku dzielenie ludzi na
wierzących i niewierzących, w domyśle – wierzących lub niewierzących w
Boga. Nie wszyscy, którzy uważają się i są uważani za wierzących w Boga, wierzą w Niego naprawdę, tzn. naprawdę zawierzają Mu (lub przynajmniej pragną
zawierzać) całych siebie i w tej perspektywie starają się układać wszystkie swoje
sprawy. Z drugiej strony: Nie wszyscy, którzy uważają się i są uważani za niewierzących, naprawdę w Niego nie wierzą. Zapewne wiele racji miał św. Augustyn, kiedy twierdził, że Pan Bóg ma wrogów wśród tych, którzy uchodzą za Jego
przyjaciół, ale też ma przyjaciół wśród tych, którzy uchodzą za Jego wrogów. On
jeden zna do końca serca każdego z nas.
Zauważmy, że nawet buntując się przeciwko Panu Bogu, człowiek intuicyjnie rozumie, że jedynie wiara w Niego jest wiarą autentyczną. Przecież
pytanie: „Dlaczego mam wierzyć?” – chyba dla wszystkich bez wyjątku znaczy:
„Dlaczego mam wierzyć w Boga?”.
Na koniec jeszcze raz odwołajmy się do św. Augustyna. Zauważył on
przenikliwie, że ostatecznie mamy do wyboru tylko dwa życiowe scenariusze.
Możemy kochać Boga aż do rezygnacji z samych siebie albo też kochać samych
siebie aż do odrzucenia Boga. Każdy musi wybrać.
Jacek Salij OP
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Intencje Mszalne 06.01 – 12.01.2014 r.
+ Edward Kamioski 23 r. śm; o zdrowie dla mamy.
O Boże błog. i dary Ducha Św. Dla córki Ewy i w pewnej intencji Bogu
wiadomej.
+ Sylwester Domżalski – w rocz. śm.
+ Janina Nadolna – 11 r. śm; Alojzy, Tadeusz, Marianna Nadolni; zm.
rodzice.
+ Heliodor Juchnowski; Sylwester Biały – 20 r. śm.
+ Teresa Skonieczka – 2 r. śm
+ Henryk Piotrowski; Zygmunt, Mieczysława Makowscy; Grzegorz
Makowski.
+ Zenon Sternicki – 11 r. śm.
Kościół Szkolny
+ Feliksa Janeczek – 15 r. śm; Józef, Leszek, zm. z rodziny Janeczek.
+ Robert Kowalski – 19 r. śm; zm. z rodziny.
Z podziękowaniem Bogu i NMP za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekęi zdrowie dla rodziny Lisioskich.
O powrót do zdrowia dla Justyny Malinowskiej.
+ Edward i Czesława Sawiccy.
+ Maria Karpioska – popogrzebowa.
+ Aniela i Józef Kulbaccy.
+ Elżbieta Jastrzębska – 9 r. śm – int. z racji urodzin.
+ Elżbieta Kamioska – 7 r. śm; zm. z rodziny Kamioskich.
+ Krystyna - 17 r. śm. i Bronisław – 1 r. śm. Kawscy.
+ Halina Stawicka – 1 r. śm.
+ Jerzy – 7 r. śm. i Jadwiga Gutowscy.
REZERWACJA
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
+ Anna i Mikołaj Krasioscy.
+ Genowefa Jankowska – popogrzebowa.
+ Bogdan Kordalski – 18 r. śm; zm. rodzice: Czesław i Łucja; Stefan i
Leokadia Tomaszewscy.
+ Wojciech i Jan Komarowscy; rodzice i dziadkowie Stefaoscy.
+ Melania Worowiec – 5 r. śm.
+ Edward Żebrowski – 12 r. śm; zm. rodzice.
REZERWACJA
+ Przemysław Przybylski – 7 r. śm.
+ Henryk Romanowski -13 r. śm; Józef, Stefania i Jan Mazurowie.
+ Władysława i Irena.
+ Emilia Wiśniewska.
+ Władysław Kalisz – 5 r. śm; Stefania i Adam Kozłowscy; Leokadia i
Władysław Kalisz.
+ Elżbieta Krasioska – int. z racji urodzin.
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny w 40 rocz. urodzin z
podziękowaniem za odebrane łaski.
+ Leonard Bilioski – 7 r. śm; zm. rodzice i teściowie.
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+ Helena, Kazimierz, Krzysztof Draniewicz.
Dziękczynna za 60 lat życia Marii i Józefa z prośbą o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej.
SUMA – za parafian
+ Edward Gołębiewski – 18 r. śm.
Dziękczynna w 50 rocznice ślubu pp. Jana i Róży Kłosowskich z prośbą o
Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
+ Krystyna Kurlenda – 4 r. śm.
+ Jadwiga Kowzan.
+ Jerzy Wołk – 1 r. śm.
+ Magdalena, Klara i Wawrzyniec Nowak.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
5 stycznia 2014
1.
Dziś w II niedzielę po Narodzeniu Pańskim zapraszamy do Fary na godz.
17.00 na koncert kolęd pt. „Kolędujmy wszyscy wraz” w wykonaniu Chóru Miejskiego „Canto Gratioso”.
2.
W poniedziałek 6. stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli „Trzech
Króli”. Jest to święto nakazane. Porządek Mszy św. jak zwykle w niedzielę. Podczas
Mszy św. poświęcimy kadzidło i kredę, którą zaznaczamy odrzwia naszych mieszkań
na znak, że tam mieszkają chrześcijanie. Kolekta przeznaczona jest na cele misyjne.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
3.
Jeden z Obrazów MB Częstochowskiej peregrynuje na ul. 18 Stycznia. Prosimy rodziny zamieszkałe pod numerami od 3 do 29, które pragną gościć w swoim
domu Wizerunek Matki Jasnogórskiej o Jego odebranie. Obraz zostanie przekazany
po Mszy św. o godz. 12.15 w Uroczystość „Trzech Króli”.
4.
W czwartek 9. stycznia zapraszamy na godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.
5.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Chrztu Pańskiego, którym
zakończymy liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego.
6.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję przygotowania paczek świątecznych dla biednych rodzin, zorganizowanych przez Rycerzy Kolumba. Obdarowanych zostało ponad 40 rodzin. „Bóg zapłać”.
7.
Kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie czyli tradycyjną kolędę. Dziękujemy wszystkim, którzy otwierają swoje domy duszpasterzom, którzy wraz z ministrantami przychodzą z Bożym błogosławieństwem. Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy od godz. 15.30, w soboty i niedziele od godz. 14.30. Ofiary złożone
z okazji kolęd zostaną przeznaczone na konserwację i renowację ołtarza MBNP.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W pierwszym tegorocznym numerze „Niedzieli”  m.in. bardzo interesujące wywiady z rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej oraz z kard. St. Dziwiszem na temat Jana Pawła II.
9.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Genowefę Jankowską, l. 92 i Helenę
Nitka, l. 83. „Wieczny odpoczynek…”.

