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WIADOMOŚCI
Z FARY
Wiara to rumieniec

Jeden jest Pan, jedna wiara. Ale też: ilu ludzi, tyle różnych dróg. W domu, w
małżeństwie, w rodzinie krzyżują się te drogi. Jego wiara i jej wiara staje się stopniowo
ich wiarą. A potem na tej małżeńskiej drodze pojawiają się dzieci. Powstają kolejne drogi…
Wiara ma swoje przypływy i odpływy – zanurzenia w Bogu i mielizny zwątpień.
Ważne, by nie ustać w drodze.
Wiara w rodzinie. Właściwie to trochę mi niezręcznie. Co ja, ksiądz, wiem o
małżeńskim życiu? No pewnie, że spotykam się z ludźmi, z ich problemami, troskami,
czasem nieszczęściem. To daje obraz może nawet szerszy niż jednostkowe doświadczenie. Ale czy docieram do sedna? Nie wiem. Nie chcę się mądrzyć, raczej podrzucić parę
myśli na początek i zaprosić do adwentowej rozmowy o wierze z domowej perspektywy.
Jak wierzyć Bogu w codzienności, w małżeństwie, w rodzinie?
Wiara. Czym w ogóle jest? Jest drogą. Wędrowaniem ku Temu, który nadaje
naszemu życiu sens. „Jest rumieńcem wywołanym obecnością Boga” (A.J. Heschel) – to
moja ulubiona „definicja”. Jest wydarzeniem. Wiara dzieje się, wydarza się nieustannie
między człowiekiem a Bogiem. Wiara pozwala „widzieć” Boga we wnętrzu ludzkiej
miłości męża i żony, rodziców i dzieci.
Wiara każdego z nas ma swoją historię. Kiedyś na rekolekcjach prowadzący
poprosił, by napisać na kartce historię swojej wiary. Chodziło o to, by rozpoznać i nazwać te decydujące chwile: wydarzenia, decyzje, momenty odkrywania i gubienia Boga,
wzloty i upadki. By odkryć, że Bóg działa w ludzkiej historii. Nie tylko dawno temu w
Betlejem, w Nazarecie, w Jerozolimie, ale tu, teraz, w mojej historii.
Wiara Andrzeja i Agnieszki, bohaterów naszej opowieści. Czytałem z wypiekami na twarzy. No właśnie, to jest to. Każdy z nas ma swoją opowieść, tę najważniejszą,
bo jego własną. Każdy ma swoje Betlejem, swój Nazaret, swoją Jerozolimę. Odpowiadając na pytanie, kim jest Bóg, człowiek wierzący nie powtarza jakiejś filozoficzno-teologicznej definicji, ale zaczyna opowiadać o sobie, o swoim życiu.
Wiara w domu, w małżeństwie, w rodzinie nie przestaje być osobistą wiarą każdego z domowników. Ale nie może też pozostać czymś zamkniętym, trzymanym pod
poduszką tylko dla siebie. Małżeństwo i rodzina to nieustanne krążenie dóbr, wzajemne
obdarowywanie, także tym, co najbardziej intymne. A więc i wiarą. Może warto poopowiadać sobie wzajemnie w domu historie swojej wiary. Wiara męża bywa mocniejsza
niż wiara żony. A czasem silniejsza jest wiara żony. Jedna połówka musi czasem pociągnąć tę drugą w stronę Boga. Za jakiś czas może być odwrotnie.
Wiara przekłada się na decyzje, wyznacza priorytety, pokazuje, co jest w życiu

najważniejsze, a co mniej ważne lub w ogóle nieistotne. We dwoje nie zawsze łatwo jest
ustalać wspólne stanowisko, wybierać wspólną drogę… Ale jeśli on i ona pytają Boga, to
czy On może udzielić im różnych odpowiedzi? Im bliżej Boga, tym bliżej siebie. Czy nie
tak?
Wiara to okulary, które pomagają widzieć rzeczy w prawdzie. Przez okulary patrzy się na wszystko. Tak samo przez wiarę trzeba patrzeć na wszystko. Wiara nadaje sens
prozie życia, nawet cierpieniu. My sami nie wymyślamy tego sensu. Sens przychodzi do
nas, można go tylko przyjąć lub odrzucić. Nie da się przebierać w prawdach wiary czy moralności, tak jak się przebiera między towarami czy ciuchami na zakupach. To mi pasuje, a
to nie; z tym się zgadzam, a to niech Kościół zmieni. Wiara jest zbudowana na autorytecie
Boga: albo On jest dla mnie Bogiem, albo nie. Albo przyznaję Mu rację, albo uważam się
za mądrzejszego. Czy Bóg może chcieć od nas czegoś, co byłoby dla nas złe?
Wiara ma swoją cenę. Musi nas kosztować. Towarzyszy jej nieraz pokusa zwątpienia, rezygnacji, pójścia na skróty, bo coś mi się przecież od życia należy. Wiara w małżeństwie, w rodzinie też ma swoje próby. Może najtrudniejsze są te, gdy jedna „połówka”
zaczyna kwestionować wiarę drugiej „połówki”. Próba jest ważna. Dowiadujemy się wtedy, czy Bóg coś dla nas naprawdę znaczy.
Wiara to ciągłe wracanie na właściwą drogę. Czasem to tylko lekkie korekty kursu, czasem konieczność radykalnego zawrócenia z błędnej drogi. Wiara to wierność Bogu,
nawet wtedy, gdy dopada nas ciemność. Wiara jest zawsze zagrożona rutyną, znudzeniem.
Bóg nie jest nudny, ale nasze modlitwy, kazania, nabożeństwa nieraz tak, i to bardzo. Jak
napisał Roman Brandstaetter: „chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, musimy zostać
artystami wiary. I nieustannie tę wiarę zdobywać”.
Wiara jest łaską.  Trzeba o nią prosić Boga: dla siebie, dla żony, dla męża, dla
dziecka. W ciszy, w chwilach samotności lub wspólnie. Jedno „Ojcze nasz”, wypowiedziane razem głośno, czyni obecność Boga w domu czymś bardziej widzialnym i słyszalnym.
Wiara rodziców jest fundamentem wiary dzieci. Nikt nie zastąpi ojca i matki w roli domowych apostołów. Katecheza bez wierzących rodziców nie ma prawie żadnych szans.
Wiara ma kształt adwentowy. To znaczy nigdy nie jest gotowa, skończona, doskonała. Wiara jest wciąż w drodze. „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno… teraz
poznaję po części” – pisze św. Paweł. Tak, Bóg nam wszystkiego nie wyjaśnia. Wiara nie
jest postawą pewniaka, ale zgodą na tajemnicę, na zaskoczenie. Nie da się wszystkiego
zaplanować i przewidzieć. Wiara jest ufnością, pokornym zawierzeniem. A nieraz jest bezradnością i bezsilnością…, ale oddaną Bogu. „Panie, Ty masz słowa życia wiecznego”. Ty
wiesz… prowadź. Wiara to…
       ks. Tomasz Jaklewicz

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
4. stycznia 2015
1.
We wtorek 6. stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli „Trzech Króli”. Jest to święto nakazane. Porządek Mszy św. jak zwykle w niedzielę. Kolekta przeznaczona jest na cele misyjne. Podczas Mszy św. zostanie poświęcona kreda, którą
oznaczamy odrzwia naszych domów na znak, że mieszkają tam chrześcijanie.   
2.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Chrztu Pańskiego, którym

zakończymy liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Na Mszy św. o
godz. 11.00 zostaną poświęcone medaliki dla dzieci przygotowujących się do I
Komunii św.
3.
Prosimy mieszkańców z ul. Wyspiańskiego 12, którzy pragną gościć Obraz
MB Częstochowskiej o Jego odebrania z naszego kościoła.
4.
W minionym roku w naszej parafii zostało ochrzczonych 161 osób,  bierzmowanych - 190 osób, zawarto 54 małżeństwa sakramentalne, odprowadziliśmy
na wieczny odpoczynek 127 zmarłych. Kontynuowaliśmy prace remontowo-konserwatorskie: odnowienie i konserwacja ołtarza MBNP, elewacji części szczytu
wschodniego i zachodniego kościoła farnego, remont i umeblowanie kancelarii
parafialnej, remont jadalni plebanijnej, wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza. Te wszystkie prace mogliśmy wykonać dzięki ofiarności naszych parafian oraz
dotacjom państwowym i samorządowym.  
5.
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 rozpoczynamy od. godz. 15.30, w sobotę i  niedzielę od godz. 14.30. Ofiary
złożone z okazji kolędy zostaną przeznaczone na konserwację i renowację ołtarza
Świętej Rodziny.
6.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W pierwszym tegorocznym numerze „Niedzieli” m.in. artykuły poświęcone wizycie duszpasterskiej
oraz ciekawy wywiad z ks. Krystianem Bółkowskim, misjonarzem w Peru, którego gościliśmy w naszej parafii.

Gablotka z tyłu kościoła
Między Ikarem a Frankensteinem
W  „Gościu Niedzielnym” opublikowano wywiad z prof. Chantal Delsol zatytułowany „Wulkan spod Sekwany”. Rozmowa dotyczy zmian w świadomości Francuzów i Europejczyków. Tych negatywnych i pozytywnych. Delsol zauważa: „Człowiek wciąż się emancypuje. Ale dopóki jest religijny, to chce być Ikarem, a nie Frankensteinem. Jeśli odcina się
od religii, zaczyna być Frankensteinem, produkować ludzi, znosić płeć. Wprowadza zapisy
o eutanazji, aborcji, redefiniuje małżeństwo. Niby wszystko zgodne z prawem, ale nie liczy
się z granicami”. Pod koniec rozmowy przedstawiła przykład: „Istnieje taka grupa „Martige”
w Holandii, która domaga się legalizacji pedofilii. W imię wolności osobistej. Na szczęście
trzykrotnie im odmówiono. Podaję ten drastyczny przykład, by pokazać, jak daleko zaszliśmy”.  
Chyba ostatnie słowa trafniej oddawałyby rzeczywistość, gdyby brzmiały tak: „jak
bardzo pobłądziliśmy”.
Kruchcik

