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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi…
J 1,4
Pan Bóg obdarzył ludzi najróżniejszymi darami.
Są wśród nich: zdrowie, uroda czy środki potrzebne
do życia. Nie otrzymaliśmy tych darów ani po równo,
ani zgodnie z potrzebami czy oczekiwaniami. Jedynie Bóg wie, jakim posłużył się kluczem przy podziale swoich dobrodziejstw. Jedynym darem – jak mówi pewna anegdota – którym zostaliśmy obdarzeni
najsprawiedliwiej na świecie, jest mądrość. Nikt przecież nie narzeka, że otrzymał za mało. Więcej nawet, wszyscy są przekonani, że nie tylko otrzymali
wystarczającą ilość mądrości, ale że otrzymali jej
zdecydowanie więcej od innych. – Podczas gdy innym brakuje – my mamy aż nadto – powiemy. –
Moglibyśmy innych obdarzyć, co zresztą chętnie czynimy, gdy tylko nadarzy się okazja do pouczania.
Zupełnie inny rodzaj mądrości proponuje dzisiejsza Liturgia Słowa. Św. Paweł w Liście do Efezjan
zapewnia o swoich modlitwach, w których prosi, aby
Bóg, Ojciec chwały, dał im ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. „Niech
da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym

jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych” (Ef 1,18).
Nadzieją naszego powołania jest właśnie wspomniane bogactwo chwały Jego dziedzictwa. Przyzwyczailiśmy się do tego, by cieszyć się mianem dzieci
Bożych. I rzeczywiście przez sakrament chrztu świętego stajemy się w szczególny sposób Jego dziećmi.
Najpierw jesteśmy dziećmi Boga z tego powodu, że
On nas stworzył. Ale w jeszcze większym stopniu
stajemy się dziećmi Boga z powodu naszego usynowienia w Jezusie Chrystusie. Niezależnie od daru
dziecięctwa Bożego – dzisiejsza Liturgia Słowa stawia przed naszymi oczyma dar dziedzictwa.
Kim zatem jest dziedzic królestwa Bożego? Według definicji słownikowej dziedzicem jest ktoś, kto
po kimś coś przejmuje. A zatem źródłem naszej
chrześcijańskiej nadziei jest nie tylko perspektywa
zamieszkania w królestwie Bożym – naszą nadzieją
jest perspektywa posiadania tego królestwa.
Okres Bożego Narodzenia jest zatem wielkim hymnem na cześć ludzkiej godności. Jej szczególnym
przejawem jest Wcielenie, dzięki któremu Bóg pojednał naszą naturę z naturą Boską. Jak się jednak okazuje, nie tylko o pojednanie tu chodzi, ale wręcz o
przebóstwienie.

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami o wyjaśnienie kontrowersji wokół
głośnej ostatnio ideologii gender publikujemy w całości list episkopatu Polski czytany w ubiegłą Niedzielę Świętej Rodziny. List w bardzo trafny i przejrzysty sposób
porusza wszystkie trudne kwestie związane z tym zagadnieniem.

Drogie Siostry, drodzy Bracia!
Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego
przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy
myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję
na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza
Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu
w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi
dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli
jest gwarantem szczęścia w rodzinie.
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że prawda
o instytucji małżeństwa jest „ponad wolą jednostek,
kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych” (23 II 1980).
Prawdy tej należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg
jest twórcą małżeństwa” (GS 48). To Bóg stworzył
człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie – w ciele
i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla”
mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem
oraz zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę oparł
na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił,
że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz
zapewni rozwój materialny i duchowy.
Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie
narzuconą normą, ale wypływa z odczytania natury
osoby ludzkiej, natury małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu
rodzin i do klęski człowieka. Jak pokazuje historia
ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka
i świata. Muszą zatem budzić najwyższy niepokój
próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender i nagłaśniane przez niektóre media. Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć
się w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego.

Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz
rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym
pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć
biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według
tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny
sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi
być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego,
by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych
na związkach o charakterze homoseksualnym.
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru
zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich,
a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć
i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno
w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków
jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa
jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny,
na małżeństwie zbudowanej.
Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii
gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest
ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii
uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im
utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia
społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność
placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.

Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej
wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury
na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne
twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego.
Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania
wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci
jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które
trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden
sposób nie zgadza się na poniżanie osób o
skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność
homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównywać
małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny
i kobiety ze związkiem homoseksualnym.
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć

upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie.
Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.
Apelujemy także do instytucji odpowiadających
za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych, środowisk, dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które
w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.
Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. Prośmy Ducha Świętego, aby
udzielał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem
i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale dla naszej
Ojczyzny i całej ludzkości. Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi obrońcami
Prawdy. Niech w podejmowaniu tego trudu wzorem
do naśladowania oraz pomocą duchową będzie
Święta Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał
się Syn Boży – Jezus Chrystus.
W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. To bardzo ważna uroczystość w okresie Bożego Narodzenia. Jezus bowiem objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, ale wszystkim ludziom,
których reprezentują mędrcy przybywający ze wschodu. Msze św. o godz. 700; 800 w Cementowni; 900;
1030; 1200; 1700. Błogosławieństwo kredy na wszystkich Mszach.
2. W przyszłą niedzielę świętem Chrztu Pańskiego
zakończymy liturgiczny obchód okresu Bożego Narodzenia Pańskiego. Jednak jego duch, duch otwarcia się na to, czym Bóg pragnie nas obdarzyć, powinien nam towarzyszyć nie tylko w tym czasie, ale
w całej naszej codziennej trosce o to, by stawać się
coraz bardziej dziećmi Bożymi jak Jezus
3. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

PROGRAM KOLĘDY na nadchodzący tydzień
Wtorek 07.01.2014
900 ul. Południowa od Biedronki i Hetmańska
900 ul. Kopernika; Nowy Świat
1500 ul. Kościuszki od drogi do Józefowa
Środa 08.01.2014
900 ul. Różana; Malinowa; Kolorowa; Wrzosowa
900 ul. Piastowska
1500 ul. Sobieskiego; Sawickiej
Czwartek 09.01.2014
900 ul. Kościuszki 131, 133, 135; ul. Leśna; Mieszka I
900 ul. Polna; Batorego; Chrobrego; Sikorskiego; Jagiełły
1500 ul. Słowackiego 11, 12
Piątek 10.01.2014
900 ul. Wodna; Słowackiego 1, 2, 3, 4, 7, 8
1200 ul. Krótka; Ogrodowa; Książęca
1500 ul. Szkolna
Sobota 11.01.2014
900 ul. 1 Maja strona lewa
900 ul. 1 Maja od początku
900 ul. 1 Maja strona prawa

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

5 – 12 stycznia 2014 r.

6 stycznia – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
700
900
1030
1200
1700

+ Stanisław Koniec – 6. Msza gregoriańska.
+ Weronika Skrzypiciel.
+ Edward, Antonina Piątek; Lucjan, Rozalia, Władysław Grzebieluch.
+ Leokadia Kuśmierska – od syna Marka z rodziną.
+ Marianna, Mieczysław Kleszczyńscy.

7 stycznia – wtorek
700

1) + Stanisław Koniec – 7. Msza gregoriańska.
2) + Zenon Wołoszyn – od Stefana.
3) + Longina Bączek – od córki Teresy z mężem.

8 stycznia – środa
700

1) + Stanisław Koniec – 8. Msza gregoriańska.
2) + Zenon Wołoszyn – od rodziny Oleś.
3) + Longina Bączek – od córki Jolanty z mężem.

9 stycznia – czwartek
700

1) + Stanisław Koniec – 9. Msza gregoriańska.
2) + Longina Bączek – od syna Zefira z rodziną.
3) + Genowefa Flak – od sąsiadów kuźniak.

10 stycznia – piątek
700
1700

1) + Stanisław Koniec – 10. Msza gregoriańska.
2) + Longina Bączek – od wnuczki Małgorzaty z rodziną.
Msza zbiorowa za zmarłych.

11 stycznia – sobota
700
1700

1) + Stanisław Koniec – 11. Msza gregoriańska.
2) + Longina Bączek – od sąsiadów z ul. 1 Maja: Karbowskich, Wyrodków,
Grzebieluchów, Musialskich.
+ Genowefa Flak – od zespołu „Echo”.

12 stycznia – niedziela
700
900
1030
1200
1700

+ Stanisław Koniec – 12. Msza gregoriańska.
1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra (5. r. urodzin) i Jakuba (2. r. urodzin)
Zbierańskich.
2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty z racji 18. urodzin – od babci Marii.
+ Aleksander Bubel.
Chrzest.
+ Przemysław Stajno – od rodziców i brata.
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