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Droga Twojej męki, Chryste,
wiedzie przez środek mego serca.
Jest historią Twoich czasów i mojego dziś.
Zbawiasz nas razem i każdego z osobna.
Ile serc, tyle śladów w Twym krzyżowym szlaku.
Twoje podobieństwo do nas
i Twoja równoczesna inność –
to znak, któremu człowiek sprzeciwiać się będzie
aż do dnia Twojego przyjścia.
To znak i źródło mocy do ciągłego powstawania i pięcia się wzwyż.
Gdzie byłam wtedy, w wielkie dni, dwa tysiące lat temu? –
w centrum Twojego bólu.
Gdzie jestem teraz, dziś? –
na dnie Twego wyboru.
A gdzie Ty jesteś, Chryste,
we mnie najbardziej konkretnym śladzie Twojej męki?
/Maria Imelda Kosmala/

– MARCOWE KALENDARIUM –
1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Ostatnia sobota
karnawału

2 marca

VIII Niedziela Zwykła

4 marca

Wspomnienie św. Kazimierza, królewicza – Ostatki, czyli zakończenie
karnawału

5 marca

Środa Popielcowa

7 marca

Pierwszy piątek miesiąca – Księża odwiedzają chorych w naszej parafii –
Droga krzyżowa – Wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty, męczennic

8 marca

Wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika, patrona służby zdrowia
i chorych – Dzień Kobiet

9 marca

I Niedziela Wielkiego Postu – Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych –
Wspomnienie św. Dominika Savio, patrona Liturgicznej Służby Ołtarza

12 marca

Zakończenie rekolekcji wielkopostnych

13 marca

I rocznica wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio na Stolicę Piotrową

14 marca

Droga Krzyżowa

16 marca

II Niedziela Wielkiego Postu – Dzień modlitw, postu i solidarności
z misjonarzami

17 marca

Wspomnienie św. Patryka, biskupa

18 marca

Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła –
Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

19 marca

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP, patrona mężów i ojców

21 marca

Droga Krzyżowa – Pierwszy dzień wiosny – Międzynarodowy Dzień
Poezji

23 marca

III Niedziela Wielkiego Postu

25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Rocznica utworzenia Diecezji
Toruńskiej – Dzień Świętości Życia

26 marca

Dzień modlitw za więźniów

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru

28 marca

Droga Krzyżowa

30 marca

IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Radości („Laetare”) – Droga
Krzyżowa wzdłuż Alei Jana Pawła II w Łubiance – Zmiana czasu
z zimowego na letni
Elżbieta Giersz
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– Z ŻYCIA PARAFII –
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W tym roku rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 9-12 marca,
a poprowadzi je ks. kan. Gerard Jakubiak, proboszcz parafii św. Wawrzyńca
w Jabłowie k/Pelplina. Poniżej prezentuję program rekolekcji:
9 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
810 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych
945 – Msza św. z kazaniem dla dzieci i młodzieży
1100 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych
10 marca – poniedziałek
800 – Msza św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum
900 – Nauka dla młodzieży z Gimnazjum
1000 – Msza św. z nauką dla dzieci z SP
1100 – Nauka dla dzieci z SP
1800 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych
2030 – Apel Jasnogórski – Szkoła Modlitwy
11 marca – wtorek
800 – Msza św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum
900 – Nauka dla młodzieży z Gimnazjum
1000 – Msza św. z nauką dla dzieci z SP
1100 – Nauka dla dzieci z SP
1800 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych
2030 – Apel Jasnogórski – Szkoła Modlitwy
12 marca – środa
Nabożeństwo pokutne i przebłagalne, rachunek sumienia lub inna nauka,
800 –
koronka do Miłosierdzia Bożego i spowiedź dla młodzieży z Gimnazjum
900 – Msza św. z nauką dla młodzieży z Gimnazjum
Nabożeństwo pokutne i przebłagalne, rachunek sumienia lub inna nauka,
1000 –
koronka do Miłosierdzia Bożego i spowiedź dla dzieci z SP
00
11
– Msza św. z nauką dla dzieci z SP
1730 – Nabożeństwo pokutne i przebłagalne dla dorosłych
Msza św. z kazaniem dla dorosłych, a po niej nowenna do Matki Boskiej
1800 –
Nieustającej Pomocy
Serdecznie zapraszam do licznego w nich udziału. Proszę o rzetelne
odprawienie praktyk duchownych, które nadadzą naszemu życiu nowego, głębokiego
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wymiaru. Na koniec każdej Mszy św. nastąpi uroczyste błogosławieństwo wraz
z odpustem zupełnym.
IX ROCZNICA ŚMIERCI BŁOG. JANA PAWŁA II
Zapraszam 30 marca na godz. 2000 (IV Niedziela Wielkiego Postu) na Aleję
Jana Pawła II w Łubiance w IX rocznicę śmierci bł. Jana Pawła w II. Tradycyjnie
odprawimy Drogę Krzyżową. Spotykamy się na Drodze po raz dziewiąty. Liczę
na obecność mieszkańców naszej Parafii i Gminy. Coraz bliżej jest dzień kanonizacji
bł Jana Pawła II. Uczy On nas Kościoła, porywa młodych i starszych do prawdy
Ewangelii. Dzięki Niemu nie wstydzimy modlić się publicznie i wspólnotowo.
Z góry dziękuję mieszkańcom Alei Jana Pawła II oraz instytucjom, które
tam się znajdują, za udekorowanie całej Alei. Cudownej atmosferze tego wydarzenia
sprzyjają ustawione wzdłuż niej krzyże, wyznaczające czternaście stacji. Na krzyżach
stoją dodatkowo płonące znicze. A my, uczestnicy przynosimy zapalone świece, znicze
lub pochodnie. Na koniec pozostawimy je pod figurą Chrystusa Króla i odmówimy
Litanię do bł. Jana Pawła II, ułożoną przez kard. Josepha Ratzingera. Tradycyjnie
odśpiewamy Apel Jasnogórski, a na zakończenie kapłani udzielą błogosławieństwa.
Wielki krzyż misyjny poniosą w naszym imieniu strażacy. Rozważania odczytywać
będą przedstawiciele poszczególnych wspólnot: Rad Parafialnych, Akcji Katolickiej,
Żywego Różańca, Caritas Parafialnego i Szkolnego, animatorów, przygotowujących
grupy młodzieży do sakramentu bierzmowania, Koła Misyjnego, dzieci z zespołu
Marwojki, Koła Gospodyń Wiejskich, samorządu.
„ŹRÓDŁO SIŁY OLIMPIJSKIEGO MISTRZA”
Złoty medalista igrzysk olimpijskich Kamil Stoch nigdy nie krył swojej
wiary. Przed zwycięskim konkursem uczestniczył we Mszy św. sprawowanej
w wiosce olimpijskiej w Krasnej Polanie. Eucharystii przewodniczył ks. Edward Pleń
SDB, kapelan sportowców. Wzięli w niej udział m.in.: Maciej Kot, Jan Ziobro (…).
Kot czytał pierwsze czytanie, Ziobro – psalm, zaś Stoch czytał drugie czytanie.
Na zakończenie Mszy św. sportowcy otrzymali od kapelana medalik z wizerunkiem
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz św. Jana Bosko. Komentator sportowy
red. Krzysztof Miklas wskazał w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl, że Kamil Stoch
nigdy nie bał się mówić o swojej wierze. – Zawsze otwarcie przyznawał się, że Bóg
i wiara stanowią ważną część jego życia. Takie wychowanie wyniósł z domu. Rodzice
Kamila są wspaniałymi ludźmi, którzy potrafili dobrze pokierować syna i teraz mogą
z dumą cieszyć się jego zwycięstwem – podkreślił nasz rozmówca.
-4–

Podczas 79. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na Sportowca Roku Kamil
Stoch powiedział w czasie gali wręczenia nagród: „Chciałbym podziękować Panu
Bogu za wszystko, co było, i wszystko, co będzie przede mną”.
Powyższy tekst pochodzi ze strony: http://www.naszdziennik.pl/sport-pozosta
le-dyscypliny/67803,zrodlo-sily-olimpijskiego-mistrza.html. Od siebie pragnę jeszcze
dodać kilka słów. Zapewne wielu z was oglądało transmisję z konkursów na małej
i średniej skoczni. Zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie, po oddaniu drugiego
skoku i usłyszeniu werdyktu o wygranej, Kamil Stoch znacząco kierował swój wzrok
ku górze. Podobnie czynił w trakcie ceremonii wręczania medali. On wie Komu
zawdzięcza swoje sukcesy, Komu dziękować. I co ważne, nie wstydzi się okazać
tego publicznie. Weźmy z niego przykład – nie wstydźmy się i my.
Ks. Rajmund Ponczek
Proboszcz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– SKIEROWANIE DO LEKARZA DUSZ –
Jeszcze nie tak dawno dzieliliśmy się opłatkiem, a już za chwilę rozpoczniemy
rekolekcje wielkopostne. Po co? Dlaczego znowu mamy w tym uczestniczyć? Sądzę,
że rzadko padają tak negatywnie zabarwione pytania, ponieważ świątynia każdego dnia
rekolekcji jest przepełniona wiernymi. O czym to może świadczyć?
Żyjemy w czasach, w których rak nie jest już czymś rzadkim. Z każdej strony
słyszymy wieści, że właśnie wykryto chorobę u pana X czy pani Y. W środkach
masowego przekazu nagłaśnia się akcje, które zachęcają do badań. „Im szybciej
wykryjesz raka, tym większa szansa, że go wyleczysz”. Do polskiego społeczeństwa
powoli dochodzi świadomość, że zagrożenie jest coraz większe i może to dotknąć
każdego. Stoimy w kolejkach do lekarzy, jesteśmy cierpliwi, czując ból jesteśmy
przekonani, że na nas już czas. Inni zaś boją się, że to może być to i unikają lekarzy
szerokim łukiem. To ciało, a dusza?
Przy tempie życia, jakie prowadzimy, braku
czasu na cokolwiek, którego doświadczamy, bardzo
łatwo jest zachorować na raka duszy. Choroba
wdziera się nie wiadomo kiedy. Raz wpada grzech,
a to z lenistwa. Drugi raz. Trzeci raz… Człowiek
przestaje liczyć, a grzech nie jest już grzechem, tylko
czynnością powszednią. To oznacza, że rak zagościł
już w nas, a teraz będzie tylko wpływał na inne
aspekty naszego życia. Odrzucamy Kościół, przypominamy sobie o nim tylko czasami,
w przypadku wielkich świąt, na których wypada pokazać się z rodziną. Dodatkowo
sięgamy po używki i wpadamy w nałogi. Czy można określić to jako przerzuty?
Ilu z nas żyje, nie będąc świadomym tego schorzenia? Dla ilu z nas takie zachowanie
jest normalne i nie odczuwamy żadnego dyskomfortu? Ile czasu musi upłynąć,
abyśmy wykryli, że coś jest nie tak i trzeba się zgłosić do Lekarza?
Drodzy chorzy, a także osoby pragnące przejść rutynową kontrolę,
oto nadszedł czas na to. Czyż rekolekcje nie są idealnym czasem na badanie duszy?
Warto przyjść i posłuchać rad, które skierują nas na konkretne badania. To naprawdę
niewiele, ale skutki mogą być widoczne już do końca życia. Nie pozwólmy,
aby choroba pojawiła się, a jeżeli tak się stało, skorzystajmy z rekolekcji i zróbmy
wszystko, co w naszej mocy, aby się tego pozbyć. Im szybciej wykryjesz raka duszy,
tym więcej czasu spędzisz na byciu prawdziwie szczęśliwym.
Angelika Zakrzewska
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– OSTATNIE DWA TYGODNIE RAZ JESZCZE –
Rok temu, 11 lutego 2013 roku, Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację
z urzędu papieskiego. Poinformował o tym w krótkim, 18-wierszowym i wygłoszonym
po łacinie oświadczeniu podczas spotkania z kardynałami w Watykanie. Oto ostatnie
dwa tygodnie tamtego pontyfikatu z lutego 2013 roku.
11 lutego godz. 11.00:
Benedykt XVI zwołuje konsystorz z udziałem kardynałów przebywających w Rzymie.
Głównym jego tematem miały być trzy kanonizacje. Tymczasem na zakończenie
papież nieoczekiwanie odczytuje po łacinie swoją rezygnację, wyjaśniając, że nie jest już
w stanie pełnić swej posługi, ze względu na wiek i stan zdrowia.
11 lutego godz. 11.46:
Pilną wiadomość wysyła włoska agencja ANSA. Jednocześnie dziennikarka Giovanna
Chirri zamieszcza na twitterze informację: „B 16 si è dismesso” – „Benedykt XVI
ustąpił”. Podejmują ją natychmiast inne agencje i media: Reuters, CNN, Al-Arabiya.
11 lutego godz. 12.49:
Rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi SI na konferencji prasowej mówi,
że wiadomość jest „zaskakująca”. Wyklucza przy tym, aby powodem decyzji
była choroba i zapowiada, że Benedykt XVI przeniesie się do klasztoru na terenie
Watykanu.
11 lutego w godzinach wieczornych:
Na Placu św. Piotra gromadzą się wierni na modlitwę.
12 lutego:
Bukmacherzy otwierają zakłady w sprawie nazwiska następcy Benedykta XVI. Jedno
z dalszych miejsc na tej liście zajmuje argentyński kard. Jorge Mario Bergoglio, obecny
papież Franciszek. Wokół Placu św. Piotra i zamku św. Anioła stacje telewizyjne całego
świata instalują swoje stanowiska, by informować o przygotowaniach do konklawe.
13 lutego:
Środa Popielcowa, w bazylice św. Piotra Joseph Ratzinger sprawuje swoją ostatnią
Mszę św. jako papież. W kazaniu ubolewa z powodu rozdarcia w Kościele. Wcześniej,
podczas audiencji ogólnej, po raz pierwszy publicznie mówi o swym ustąpieniu.
14 lutego:
Ojciec Święty żegna się z księżmi swojej diecezji rzymskiej. W przemówieniu
do nich, a raczej – jak podkreślił – „rozmowie”, dokonuje osobistego bilansu Soboru
Watykańskiego II (1962-65).
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15 lutego:
Benedykt XVI mianuje Niemca Ernsta von Freyberga szefem Rady Nadzorczej Instytutu
Dzieł Religijnych, czyli Banku Watykańskiego (IOR).
(…) Kiedy 19 kwietnia (…) zgodziłem
się na przyjęcie posługi Piotrowej,
miałem to mocne przekonanie,
które mi zawsze towarzyszyło.
W tamtym momencie,
jak już wielokrotnie wspominałem,
w moim sercu rozbrzmiewały
te słowa: „Panie, czego żądasz
ode mnie? Na moje ramiona
nakładasz wielki ciężar, ale jeśli
Ty tego ode mnie żądasz, na Twoje
słowo zarzucę sieci, będąc pewnym,
że Ty mnie poprowadzisz,
także z moimi słabościami (...)

16 lutego:
Watykan podaje szczegóły pożegnania, m.in.
zapowiada, że Benedykt XVI przeniesie się,
po ustąpieniu na dwa miesiące do letniej
rezydencji papieży w Castel Gandolfo.
17 lutego:
Benedykt XVI rozpoczyna tradycyjne rekolekcje wielkopostne dla Kurii – wszystkie
wydarzenia oficjalne (audiencje, spotkania)
są odwołane, on sam słucha nauk i modli się.

23 lutego:
Benedykt XVI przyjmuje prezydenta Włoch
Giorgio Napolitano. Członkiem Papieskiej
(Słowa wypowiedziane w czasie
ostatniej środowej audiencji
Komisji ds. Ameryki Łacińskiej papież
generalnej przez Benedykta XVI)
mianuje kardynała Jorge Mario Bergoglio.
Zatwierdza też zmiany w obrzędzie rozpoczęcia pontyfikatu swego następcy,
m.in. publiczne przyrzeczenie wierności wszystkich kardynałów.
24 lutego:
Na ostatnią modlitwę Anioł Pański z papieżem na Plac św. Piotra przychodzi ponad
100 tys. wiernych. Na żywo transmitują to wydarzenie liczne stacje telewizyjne
na całym świecie. Benedykt XVI oświadcza, że pragnie „służyć Kościołowi z taką samą
miłością jak dotychczas”.
26 lutego:
Swoim ostatnim dokumentem, listem apostolskim „Normas nonnullas” papież
otwiera drogę do wcześniejszego otwarcia konklawe. Stolica Apostolska zapowiada,
że w przyszłości Benedykt XVI będzie „papieżem emerytowanym”, przysługiwać
mu będzie nadal tytuł „Jego Świątobliwość” i zachowa także swoją białą sutannę.
27 lutego:
Ostatnia audiencja ogólna Benedykta XVI. Wobec zebranych na placu św. Piotra
150 tys. wiernych papież dziękuje za „poszanowanie i zrozumienie” jego decyzji.
Zgromadzeni długotrwałymi oklaskami dziękują Ojcu Świętemu.
28 lutego w godzinach przedpołudniowych:
Benedykt XVI żegna się z kardynałami. Przyszłemu papieżowi przyrzeka również
„bezwarunkowy szacunek i posłuszeństwo”. Przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej,
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poza akredytowanymi na stałe dziennikarzami, akredytuje się dodatkowo pracowników
mediów w liczbie 3 641 w celu obsługi zmiany pontyfikatu.
28 lutego godz. 17.00:
Benedykt XVI i jego sekretarz osobisty
ks. Georg Gänswein opuszczają Pałac Apostolski. Ks. Gänswein ma łzy w oczach.
Do Castel Gandolfo przewozi ich śmigłowiec
prezydenta Włoch. Odlotowi emerytowanego
już papieża towarzyszy bicie dzwonów
we wszystkich kościołach Rzymu. Sekretarz
stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone opatruje apartamenty papieskimi pieczęciami lakowymi, tak jak po śmierci papieża.
28 lutego godz. 18.00:
Ma miejsce nabożeństwo dziękczynne w berlińskiej katedrze św. Jadwigi za pontyfikat
niemieckiego papieża. Podczas podobnego
nabożeństwa w gdańskiej katedrze, po raz
pierwszy w historii Polski, rozbrzmiewa
hymn Niemiec.
28 lutego godz. 18.30:
Benedykt XVI przybywa do Castel Gandolfo
i udziela zgromadzonym wiernym błogosławieństwa apostolskiego. Żegna się z nimi
jako „prosty pielgrzym, wchodzący na ostatni
etap swojej drogi przez Ziemię”.
28 lutego godz. 20.00:
Po siedmiu latach, dziesięciu miesiącach oraz
dziewięciu dniach pontyfikat Benedykta XVI
dobiegł końca.

(…) Pan mnie rzeczywiście
prowadził, był blisko mnie, każdego
dnia mogłem odczuwać Jego
obecność. Był to odcinek drogi
Kościoła z chwilami radości
i światła, ale też chwilami
niełatwymi. Czułem się jak Piotr
i apostołowie w łodzi na Jeziorze
Galilejskim: Pan dał nam wiele dni
słonecznych i łagodnego wiatru, dni
obfitych połowów. Były też jednak
chwile, kiedy wody były wzburzone
i wiatry przeciwne – jak w całej
historii Kościoła – a Pan, wydawało
się, że śpi. Ale ja zawsze wiedziałem,
że w tej Łodzi jest Pan, i zawsze
wiedziałem, że łódź Kościoła
nie jest moja, nie jest nasza, lecz Jego
i że On nie pozwoli, aby zatonęła.
To On ją prowadzi, oczywiście
także poprzez ludzi, których wybrał,
ponieważ tak zechciał. Taka była
i jest ta pewność, której nic nie może
przysłonić. To właśnie z tego powodu
dzisiaj moje serce wypełnione
jest wdzięcznością wobec Boga,
który sprawił, że nigdy nie brakowało
całemu Kościołowi, a także i mnie
Jego pociechy, Jego światła,
Jego miłości (…)
(Słowa wypowiedziane w czasie
ostatniej środowej audiencji
generalnej przez Benedykta XVI)

Do modlitwy za swego poprzednika, „człowieka wielkiej odwagi i pokory”
zaprosił w pierwszą rocznicę ogłoszenia przez niego zamiaru ustąpienia ze Stolicy
Piotrowej papież Franciszek.
Źródło:
http://www.pch24.pl/mija-rok-od-ustapienia-z-urzedu-benedykta-xvi,21061,i.html
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– „MISERANDO ATQUE ELIGENDO” TO ZNACZY
„SPOJRZAŁ Z MIŁOSIERDZIEM I WYBRAŁ”–
W pierwszą rocznicę wyboru papieża Franciszka – 13 marca, będziemy
obchodzić nowe święto papieskie. Tego dnia zostanie odprawiona w bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie uroczysta Msza Św. z udziałem Episkopatu Polski.
76-letni kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny, w latach 1998-2013
metropolita Buenos Aires, został wybrany na papieża 13 marca 2013 r. po rezygnacji
z urzędu papieża Benedykta XVI. Jest 266. biskupem Rzymu, pierwszym papieżem
z Ameryki. Został wybrany w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu. Jako
pierwszy przybrał imię Franciszek. Program swego pontyfikatu zawarł w adhortacji
apostolskiej „Evangelii gaudium” („Radość Ewangelii”).
Tak brzmiało przemówienie papieża Franciszka z balkonu Bazyliki Św. Piotra,
wygłoszone zaraz po wyborze: „Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że zadaniem
konklawe było dać Rzymowi biskupa. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie
poszli znaleźć go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za powitanie, wspólnocie
diecezjalnej Rzymu, której jestem biskupem. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się
za naszego emerytowanego biskupa Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, by Pan
mu błogosławił i Madonna go strzegła. A teraz zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa
i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi w miłości wśród wszystkich Kościołów.
To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas,
jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo (…) A teraz
chciałbym udzielić wam błogosławieństwa, ale najpierw proszę was o przysługę. Zanim
biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo
dla mnie. Modlitwa ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego biskupa. Odmówmy
w ciszy tę waszą modlitwę za mnie (…)”.
Od pierwszych dni pontyfikatu Franciszka mieliśmy do czynienia z bardzo
wielorakimi opiniami na jego temat i oczekiwaniami, wyrażanymi ze strony różnych
środowisk. Te „najgłośniejsze” – nie tylko w Polsce, pochodziły ze środowisk liberalnolewicowych. Napotykałam wiele artykułów, których autorzy sugerowali, jakoby papież
Franciszek miał spełnić ich oczekiwania i wprowadzić rewolucyjne zmiany w Kościele.
Nawet tego dnia, gdy piszę ten tekst, natknęłam się na „krzyczący” tytuł: „Rozwody,
antykoncepcja, geje… Papież zrobi rewolucję?” Nieustannie powtarzane są tematy
dotyczące również likwidacji celibatu, dopuszczenia kobiet do kapłaństwa, eutanazji itp.
Oczekiwania środowisk liberalno-lewicowych w tych tematach były/są wobec papieża
bardzo duże. Sugeruje się nam, katolikom, że dotychczasowe przestrzeganie doktryn
Kościoła Katolickiego jest formułą przestarzałą, że nie nadążamy za rozwijającym się
światem, że jesteśmy wręcz zacofaną częścią nowoczesnej Europy. Próbuje się
nam wmawiać, że biskupi polscy działają niezgodnie z nauką głoszoną przez Franciszka.
Często jesteśmy „informowani”, że papież znowu skarcił albo przynajmniej upomniał
jak nie biskupów, to księży, jak nie księży, to zakonnice. Wykorzystywanie papieża
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Franciszka do regularnego już oskarżania Kościoła w Polsce stało się codzienną
praktyką wielu antykościelnych mediów, a co gorsza, również współpracujących
z nimi duchownych. Zmanipulowane wypowiedzi papieża nieraz bywały przyczyną
frustracji również wśród katolików. Spotkania i przemówienia papieża są transmitowane
w telewizji, radiu oraz w Internecie i można się z nimi zapoznać w całości –
naprawdę warto, aby mieć rzetelną ocenę sytuacji.
Po ostatnio złożonej przez biskupów polskich w Watykanie wizycie „ad limina
Apostolorum”, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu – oświadczył,
że przeciwstawianie papieża biskupom i oskarżanie ich, że „Kościół w Polsce trzyma się
jakiejś tradycyjnej i już niemodnej linii, z którą rzekomo dziś zrywa Franciszek,
jest po prostu nieprawdą i krzywdą zarówno dla jedności wiary, jak i dla codziennej
posługi Kościoła… Papież apelował do nas, abyśmy nie dali się podzielić”.
Papież Franciszek wyraźnie rozczarowuje tych, którzy chcieliby, aby przyjął
postawę liberała i antyklerykała. Nie ma zamiaru zmieniać nauczania Kościoła
w kwestii nierozerwalności małżeństwa, kapłaństwa kobiet, celibatu księży, stosunku
do homoseksualizmu i homoseksualistów, ani w żadnej innej sprawie, w której
Kościół podlega ostatnio brutalnym naciskom świata. Woli mówić o Bożym
Miłosierdziu i wzywać do nawrócenia. We wspomnianej na początku adhortacji „Radość
Ewangelii” papież Franciszek m.in. podkreśla potrzebę docenienia odpowiedzialności
świeckich. „Kościół ma być otwarty, gościnny i miłosierny. Kościół (…) jest ojcowskim
domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem” (nr 47). Krytykuje
„rozpowszechnioną korupcję oraz egoistyczne unikanie płacenia podatków,
które przyjęły rozmiary światowe. Żądza władzy i posiadania nie zna granic” (nr 56).
Zaznacza, że „Papież kocha wszystkich, bogatych i ubogich, ale w imię Chrystusa
ma obowiązek przypominać, że bogaci powinni pomagać ubogim, szanować
ich i promować. Wzywam was do bezinteresownej solidarności oraz do powrotu
ekonomii i finansów do etyki sprzyjającej człowiekowi” (nr 58). Powtarza: „pragnę
Kościoła ubogiego dla ubogich” (nr 198). „Jest rzeczą nieodzowną, by rządzący i władza
finansowa podnieśli wzrok i poszerzyli swoje perspektywy, by postarali się, aby godna
praca, oświata i opieka zdrowotna były dostępne dla wszystkich obywateli” (nr 205).
„Przecież obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek
prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta
i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (nr 213).
Adhortacja jest dość obszernym tekstem. Powyżej zacytowałam tylko
jej fragmenty, ale warto byłoby, abyśmy zapoznali się z nią w całości.
Tak jak na początku tego pontyfikatu, tak i po upływie roku, papież zapewne
potrzebuje naszego modlitewnego wsparcia. Pamiętajmy więc w naszej modlitwie
o Franciszku, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła.
Źródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/109354/nd/%E2%80%9EEvangelii-gaudium%E2%80%9DDokument
Elżbieta Giersz
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– MAŁE CO NIECO DLA DZIECI –
W tym miesiącu czekają na Was dwa pytania:
1. Ile razy Pan Jezus upadał pod krzyżem? Oblicz i wynik wpisz w kratkę.

2. Na jakiej górze został ukrzyżowany Pan Jezus? Dowiesz się kiedy poprowadzisz
właściwą drogę od krzyża do jednej z gór.
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