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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

J 
ezus mówi: „Jeżeli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje nakazy”. 
Inni tłumacze mówią tu o przykazaniach. Obliczono, że w Nowym Testa-
mencie jest 1050 nakazów i zakazów, których dobry chrześcijanin – taki, 
który umie odczytać, czego dzisiaj i tutaj oczekuje od niego Duch Boży – 

powinien przestrzegać. 
 Czai się tu pułapka, którą najczęściej sami na siebie zastawiamy, gdy zbyt 
wąsko rozumiemy nakazy i dosłownie traktujemy zakazy. Stąd bezpieczniej po-
wiedzieć o 1050 ogólnych zasadach życiowych czy ideałach. Zygmunt Bauman 
mówi: „Świat ludzki nie jest przybytkiem sprawiedliwości, ale krew w żyłach mrozi 
myśl o tym, jakim byłby, gdyby mu ideał sprawiedliwości amputować. Z miłością 
czy przyjaźnią – to samo. Ideały to drogowskazy, choć na naszą dolę i niedolę nie 
dość czytelnymi literami wypisane. A nadto jeszcze migocące”. 
 Ideały jako drogowskazy przynaglają człowieka, by nie stał w miejscu, ale 
szedł tam, gdzie one prowadzą, często w nieznane, a to nie zawsze jest łatwe i 
przyjemne. (7) Tak się może dziać np. w konfesjonale, gdy grzech redukujemy 
do myśli, mowy, uczynków i zaniedbań. Zapominając, że grzech jest w nas, a po-
wyższa wyliczanka to jego owoce, czyli owoce naszego wnętrza, mentalności. 
 Chcąc sobie ułatwić życie, bywa, że zło zaczynamy nazywać dobrem tylko 
dlatego, że się akurat nam ono przydarza albo odpowiada. Czasami sprawa aż 
tak prosto nie wygląda, stąd trzeba się sześć razy ugryźć w język, zanim kogokol-
wiek nazwiemy hipokrytą. Przyjmując taką postawę wobec drugiego człowieka, 
zapominamy, że nikt z nas nie jest już całkowicie gotowym człowiekiem. Jeste-
śmy w drodze – dopiero się stajemy. Dorastamy do tej miary człowieczeństwa, 
jaką reprezentuje Jezus Chrystus. Jednym przychodzi to łatwiej, drugim trudniej. 
Dlatego nie na darmo gorliwych wypielaczy zła Chrystus przestrzega, by pieląc 
chwasty, nie wyrywali też zboża. 
 Jezus mówi, że aby przykazania zachowywać, trzeba je najpierw „mieć”. 
Czyli przekonać najpierw samego siebie do Jezusowego sposobu widzenia rze-
czywistości, do Jego hierarchii wartości. Jeśli się takiego przekonania nie ma, 
zaczyna się żądać rzeczy niemożliwych, ale najmniej od siebie, przede wszystkim 
od innych. „Mieć” przykazania to znaczy być w przyjaźni z Chrystusem, czyli my-
śleć według Jego wartości, w Jego Duchu i zachowywać się tak jak On. A to z 
kolei znaczy – godzić się z tym, że Bóg, podobnie jak Swego Syna, może nas 
posłać tam, gdzie najtrudniej i najniebezpieczniej. 
 O człowieku, który nigdy niczego nie mógł w porę zacząć, a tym bardziej 
skończyć, mówiono u nas na wsi: „On ni ma dyszla w głowie”. Albo inaczej: „Na 
ile silny, na tyle głupi”. Dyszel w wozie konnym służy bowiem do kierowania po-
jazdem, a nie do ciągnienia. A to robi różnicę.  

Dyszel  

W. Oszajca SJ 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-So. 1-4   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusowej 
1800 msza św. 

Nd. 5 VII NIEDZIELA WIEL-
KANOCY- UROCZY-

STOŚĆ WNIEBO-
WSTĄPIENIA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 6-11   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 12 NIEDZIELA ZESŁA-
NIA DUCHA ŚW. - 

NIEDZIELA  
MAŁŻENSTW 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe, JUBILEUSZE MAŁ-
ŻEŃSKIE 

Po.-Pi. 13-17   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Sob. 18  ŚWIĘTO PARAFII 1800 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA  

Nd. 19 XII  NIEDZIELA ZWY-
KŁA-UROCZYSTOŚĆ 
TRÓJCY PRZENAJ-

ŚWIĘTSZEJ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe,  

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Śr. 22  ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 

1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Czw. 23  NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA CHRYSTUSA 

(BOŻE CIAŁO) 

930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA 

Nd. 26 XIII  NIEDZIELA ZWY-
KŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-Czw. 27-30   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Wt. 29  ŚWIĘTO PIOTR I PAWŁA 1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 
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Pokoloruj 

Bajka nie bajka….Bajka nie bajka….Bajka nie bajka….Bajka nie bajka….    

Cztery kamienie 
 

Kiedy była małą dziewczynką dziadek zabierał ją nad rzekę. Siadali razem pod wielkim 
dębem i układali przedziwne historie. Pewnego dnia dziadek opowiedział małej o zdarze-
niu, które wydarzyło się dawno temu, kiedy był bardzo młody. 
Miał wtedy około 25 lat, był pełen nadziei i pozytywnych myśli. W tamtym okresie każde-
go dnia zadawał sobie pytanie czy istnieje człowiek idealny. Uważał, że większość nas 
dąży do perfekcji, więc komuś powinno się to udać. A jeśli nikt jeszcze tego nie dokonał 
on będzie tym pierwszym. Legenda głosiła, że kluczem do osiągnięcia doskonałości są 
cztery kamienie zrodzone z żywiołów. Ogień, woda, ziemia, wiatr. Każdy, kto się z nimi 
połączy osiągnie to, czego pragnie. Mężczyzna poddał się ciężkim próbom czterech ży-
wiołów i przeszedł je zwycięsko. Kamienie umieścił każde w osobnym woreczku by przy-
padkiem nie połączyły się bez jego wiedzy i wrócił do domu. Zanim przestąpił próg domu 
spotkał zalaną łzami żonę. Miała sen. Ten, kto osiągnie doskonałość stanie się częścią 
natury, a przestanie być człowiekiem, bo właśnie niedoskonałość leży w naturze człowie-
ka i sprawia, że istota ludzka jest taka a nie inna. Żona bardzo go kochała i nie chciała 
stracić. Pragnęłaby pozostał sobą, w całej swej niedoskonałości. Więc na jej prośbę czte-
ry kamienie spoczęły w drewnianej skrzynce zakopane właśnie pod tym dębem, pod któ-
rym tak często przesiadywał wiele lat później ze swoją wnuczką.  
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Lata mijały. Dziewczynka dorastała aż stała się młodą kobietą. Była pełna marzeń, jed-
nak nie czerpała radości z życia. Głęboki smutek wypełniał jej serce. Nie uczyła się tak 
dobrze jak by chcieli tego jej rodzice. Pięknością nigdy nie była i nie zapowiadało się na 
to, że kiedykolwiek tak się stanie. Zamartwiała się z wielu powodów nieustannie czując, 
że jej życiu brakuje sensu.  Kochała swoich rodziców i najbardziej bolało ją to, że ich 
krzywdzi. Każdego dnia czuła, że ich unieszczęśliwia i że zasłużyli na lepsze dziecko.  
Któregoś dnia przypomniała sobie historię dziadka. Czy była prawdziwa? Tego nie mo-
gła być pewna jednak postanowiła spróbować. Była to jedyna możliwość, aby uwolnić 
się od cierpienia, jej życie nabrało sensu, znalazła cel - odnaleźć magiczne kamienie. 
Wiedziała gdzie dziadek je ukrył, więc jeśli naprawdę istniały znajdzie je na pewno.  
   Historia była prawdziwa. Były tam, każde w osobnym woreczku ukryte w drewnianej 
skrzynce. Dziewczyna wyjęła je i położyła przed sobą. Były piękne, każde w innym kolo-
rze, każde w innej poświacie energii. Wzięła je w dłonie i z całej siły zapragnęła się z 
nimi złączyć. Chciała być idealna nie dla siebie, lecz dla swoich rodziców, nie pamiętała, 
że doskonałość wiąże się z utratą człowieczeństwa. I stało się. Od tej pory była częścią 
natury, jej duszą i ciałem, myślą i uczynkiem, radością i cierpieniem.  Matka dziewczyny 
odchodziła od zmysłów. Jej kochana córka nie wróciła do domu, nie powiedziała nawet 
gdzie się wybiera. Co mogło się stać? Postawiono na nogi całą policję. Liczyła się każda 
poszlaka i ślad. Zatroskana kobieta czuła jakby czas zaciskał jej pętle na szyi. Siadała 
przed domem na huśtawce. Próbowała odszukać w myślach ostatnie wydarzenia. Może 
zrobiła coś nie tak? Przecież tak bardzo kocha swoją córkę! Wspomnienia krążyły w jej 
głowie bez celu. I wtedy właśnie poczuła na policzku muśniecie letniego wiatru. Mogłaby 
przysiąc, że delikatnie ją pocałował. Pomyślała przez chwilę, że jej dziecko jest blisko, 
tylko ona nie potrafi jej odnaleźć. Kolejne dni nie przyniosły żadnych rezultatów. Rodzice 
zaczynali wierzyć w coraz czarniejsze scenariusze. Czas mijał a oni nie mogli nic zrobić. 
Dni spędzali w ogrodzie czekając na jakąkolwiek wiadomość. Lubili to miejsce, piękno 
bijące z niego ochładzało ich myśli, było w nim coś dziwnego, coś doskonałego.  
Tak, to dobre określenie, bo taka właśnie jest matka natura. Każdy dzień odbierał rodzi-
com cząstkę nadziei, nie zostało z niej już wiele. Jeszcze trochę a rozsypie się w pył i 
nie pozostanie z niej choćby najmniejszy ślad. Mama dziewczynki usiadła w fotelu pró-
bując poukładać poszarpane myśli. Zamknęła oczy i usłyszała śpiew. Był to śpiew tań-
czącego płomienia świecy, który rozbijał się w tęczę na powierzchni wody w szklance. 
Ogień i woda - pomyślała - dwie przeciwności a jednak są jednością w tajemniczej natu-
rze. Wszystko jest nie tak jak trzeba - myślała dziewczyna - Mówię do rodziców, staram 
się im przekazać jak bardzo ich kocham, ale oni mnie nie rozumieją. To wszystko, dlate-
go że jestem częścią natury, człowiek nie jest w stanie zrozumieć tego, co idealne, bo 
niedoskonałość leży w jego naturze. Teraz będę sama, niezrozumiała, chciałam przybli-
żyć się do tych, których kocham, a oddaliłam się od nich. Ujawniałam się w każdej czą-
steczce natury. Całowałam przez wiatr, mówiłam przez ziemię, byłam pierwiastkiem 
wody, śpiewałam ulubioną pieśń mojej matki płomieniami ognia. Wszystko na marne. 
 
Gdyby dziewczyna wiedziała jak bardzo rodzice kochają ją za to jak jest nigdy w życiu 
nie szukałaby kamieni. Jednak bardzo chciała ich uszczęśliwić. Czy zrobiła wszystko, co 
w jej mocy? Myślę, że nie. Wystarczyłoby, że byłaby sobą.  

Kochajmy ludzi za to, jacy są, a nie za to, jacy byśmy chcieli 
Ŝeby byli. 
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Uważam Rze 26 kwietnia Uważam Rze 26 kwietnia Uważam Rze 26 kwietnia Uważam Rze 26 kwietnia –––– 01 maja 2011 rok 01 maja 2011 rok 01 maja 2011 rok 01 maja 2011 rok    

Jan Paweł II skarb na wieki 

Papież widział w specyficznych losach Polski cenny depozyt, którym należy się dzielić. 
Ale równie atrakcyjne winno być dla kolejnych polskich pokoleń wezwanie „nie lękaj-
cie się”. 

Polska znajduje się w stanie ostrej politycznej wojny polsko-polskiej. Brakuje dyskret-
nego i łagodzącego wpływu przybysza z Watykanu, który w trakcie swoich wizyt urzą-
dzał coś w rodzaju wielkich narodowych rekolekcji. Filozof Dariusz Karłowicz trafnie 
porównywał rolę papieża do roli mądrego i taktownego monarchy, który dzięki swojemu 
autorytetowi jednym słowem czy jednym gestem przykuwał uwagę Polaków i skłaniał 
ich do głębszej refleksji. Swoje robi też i czas – dorosłość osiągają już te roczniki, które 
w swoim świadomym życiu pamiętają Jana Pawła II raczej jako starca nękanego cho-
robami niż Bożego Atletę, który w końcu lat 70. był symbolem nowej siły Kościoła. 

22 października 1978 rok kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. 

Polska codzienność była wtedy zupełnie odmienna od dzisiejszej, rzeczywistość zdo-
minowana była przez komunistyczną propagandę. We wspomnieniach ówczesnych 
dzieci, młodzieży, papież Jan Paweł II jawi się jako silna osobowość, która potrafiła 
dodać nadziei w tych trudnych czasach, która łączyła Polaków- zarówno tych mieszka-
jących w Polsce, jak i na emigracji, a zarazem był wzorem dobrego człowieka dla milio-
nów ludzi na całym świecie. Dawał też samym sobą świetny przykład człowieka 
ukształtowanego przez polską kulturę- a więc powód do dumy dla Polaków. Papieskie 
wizyty w Polsce dodawały jego rodakom otuchy, na świecie wzbudzały wiele emocji, 
ściągały tłumy, a przede wszystkim- skłaniały do refleksji nad samym sobą.  

Jan Paweł II „walczył”- wygrywał- nie tylko z komunizmem i marksizmem, ale też z za-
chodnim konsumeryzmem i moralnym relatywizmem, pokazując, udowadniając, że 
chrześcijaństwo stanowi głęboki fundament szacunku dla godności. Nauka z wroga 
religii stawała się jej sprzymierzeńcem, naukowcy odkrywali intelektualną wyższość 
chrześcijaństwa nad marksizmem.  

Jan Paweł II potrafił połączyć ludzi wywodzących się z różnorodnych zakątków 
świata, z odmiennych kultur, o różnych światopoglądach. Odkąd został wybrany, 
Jan Paweł II zapełnił plac św. Piotra ludźmi, tłumy oczekiwały na jego przemówienia, a 
on świetnie się w tym odnajdywał, nawiązując z ludem niemal telepatyczną więź, wzbu-
dzając ogromne emocje, przekazując ludziom swoją ogromną wiarę w Boga, oraz w to, 
że chrześcijaństwo może odmienić świat. 

„Do dziś lubię czytać homilie Jana Pawła II z 1979 roku o Bogurodzicy, jako przykła-
dzie splatania się tradycji religijnej z tradycją narodową. Ale papież bywał też bardzo 
umiejętnym reżyserem gestów które przypominały o wadze rzeczy pozornie oczywi-
stych i codziennych.  

Urodzony w maju 1920 roku niegdysiejszy chłopiec z Wadowic składał hołd tym, którzy 
swoją krwią uratowali go przed młodością planowanej już w Polskiej Republice Rady.” 

„Dziś młodym trzeba wiele z dawnych oczywistości cierpliwie wyjaśniać. Gdy sugeruje 
się, że generał Jaruzelski był niemal ulubieńcem papieża, trzeba opisywać wezwanie, 
jakie biło z oczu papieża w trakcie kolejnych kurtuazyjnych wizyt, najpierw u Edwarda 
Gierka, a potem właśnie u Jaruzelskiego. Ale jak opisać gigantyczne wrażenie, jakie w 
1979 roku zrobiła pierwsza papieska uroczystość wygłoszenia życzeń urbi et orbi?  
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Przed długie dekady wygłaszano je po włosku, niemiecku, francusku i hiszpańsku. Gdy 
papieżem został Jan Paweł II, wygłosił je też po polsku, litewsku, czesku czy ukraińsku. 
Był to wyraźny hołd dla narodów, w których za okazywanie wierności Kościołowi groziło 
więzienie lub śmierć.  

Inny gest, który znaczył więcej niż tysiące słów. Oto homagium- kardynałowie z całego 
świata stoją w długiej kolejce i jeden po drugim klękają przed następcą świętego Piotra.  

Ale zdarza się coś, czego nie pamięta Watykańska etykieta. Papież z Polski powstaje z 
tronu na widok dwóch Święch głów- więźniów komunizmu, Stefana Wyszyńskiego 
z Polski i Jozefa Slipyja, grekokatolickiego kardynała, który przeszedł lata udręczeń 
w syberyjskim łagrze. 

Dopiero Jan Paweł II zrozumiał i zademonstrował, że chrześcijaństwo bez takich ludzkich 
gestów zamienia się w bezduszny rytuał” 

„Pierwsza część pontyfikatu Jana Pawła II przypadła w Polsce na okres wspólnej konte-
stacji  

Władzy komunistycznej, zarówno przez dysydentów z lewicy laickiej, jak i ludzi o bardziej 
konserwatywnych poglądach trzymających się pod parasolem Kościoła. Ludzie Kościoła 
z sympatią, ale i nadzieją patrzyli na metamorfozę niegdysiejszych marksistów którzy 
dołączyli do ruchu Solidarności, korzystając z kościelnych plebani jako oaz wolności.” 

„Z tej krótkotrwałej wspólnoty niewiele powstało gdy upadł komunizm. Drogi liberałów i 
konserwatystów szybko zaczęły się rozchodzić. Jan Paweł II nie chciał tego bolesnego 
procesu komentować. Gdy parę razy zabrał na ten temat głos, publicyści z obozu liberal-
nego starali się raczej to przemilczać. „ 

„Bo dziś znów powraca powracająca w marksizmie tendencja aby przedstawiać katoli-
ków jako anachronicznych przedstawicieli minionej epoki. Naiwniaków, którzy łudzą sa-
mych siebie wiarą, że świat może nie zmierzać ku obyczajowej rewolucji. Nas nowo nie-
zwykle cenna dla chrześcijan będzie papieska nauka, że to wiara, a nie kolejne utopie, 
wyzwala w ludziach to, co najlepsze i że dla katolików drogą do wewnętrznej siły w zma-
ganiu z tymi utopiami jest przekonanie, iż reprezentują dobrą nowinę. A jeśli w ich szere-
gi wkrada się niewiara, to warto zadać sobie pytanie, czy słabość nie leży w nas sa-
mych.” 

Rzeczpospolita nr 101, 2Rzeczpospolita nr 101, 2Rzeczpospolita nr 101, 2Rzeczpospolita nr 101, 2----3 maja 20113 maja 20113 maja 20113 maja 2011    

Beatyfikacja o większym znaczeniuBeatyfikacja o większym znaczeniuBeatyfikacja o większym znaczeniuBeatyfikacja o większym znaczeniu    

To był wielki dzień Jana Pawła II. 

Wielki dzień dla Kościoła i Polski. Niedziela beatyfikacyjna pokazała, że papież Wojtyła 
wciąż żyje. I żyje Kościół ożywiony przez jego przesłanie.” Bo papież Wojtyłą wciąż nas 
pyta, czy nie lękamy się otworzyć życia na działanie Chrystusa. Ale co dziś oznacza: ”nie 
lękajcie się”? Na to pytanie musimy już jednak odpowiedzieć sami. 

22 października święto JP II 

„Błogosławiony jesteś, umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś” – mówił 
w homilii Benedykt XVI . Podczas mszy na placu św. Piotra beatyfikował swego poprzed-
nika i wyznaczył ego święto na 22 października.”Po mszy papież, wszedł do bazyliki, by 
oddać hołd doczesnym szczątkom nowego błogosławionego. Trumna Jana Pawła stoi na 
wielkim podeście przykrytym kwiatami przed profesją św. Piotra. Hołd papieżowi od wczo-
raj oddają też wierni, którzy stoją w długich kolejkach. 
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Trumna nie wróci już do krypt w podziemiach Bazyliki (gdzie znajdowała się od pogrzebu 
papieża), lecz trafi do kaplicy św. Sebastiana niedaleko wejścia do świątyni. Dzięki temu 
wierni będą mieli łatwiejszy dostęp do grobu błogosławionego Jana Pawła II. 

Pomógł nam nie lękać się prawdy 

W swoim Testamencie nowy Błogosławiony napisał: „Kiedy w dniu 16 października 1978 
roku konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyń-
ski, powiedział do mnie: „Zadaniem nowego Papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie 
Tysiąclecie” 

Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnej ludzkiej wrażliwości, ten 
znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się 
być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam 
nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności (ten fragment papież wygłosił 
po polsku). 

Na razie kult JP II tylko lokalny 

Beatyfikacja w świetle kościelnych przepisów oznacza zgodę na lokalny publiczny kult 
Jana Pawła II w miejscach, w których działał – w diecezji rzymskiej w Polsce. Watykan nie 
przychylił się do prośby się do prośby diecezji rzymskiej o wprowadzenie uniwersalnego 
kultu Jana Pawła II. Tylko w niej i w Polsce będzie można m.in. obchodzić wspomnienie 
liturgiczne Jana Pawła II, które Benedykt XVI wyznaczył na 22 października (w rocznicę 
pontyfikatu JP II). 

Czy nie za wcześnie? 

Beatyfikacje i kanonizacje papieży to delikatna sprawa Dlaczego Kościół, bijąc wszelkie 
rekordy szybkości, nie wyniósł Jana Pawła II do chwały ołtarzy? 

Giancarlo Zizola, Watykanista: Naturalnie ze względu na to, kim był i co robił Karol Wojtyła 
jako chrześcijanin, człowiek, duszpasterz, papież. 

Jednak z głosów dobiegających mnie przez te sześć lat z Watykanu wynika, że sprawa 
wcale nie była taka jednoznaczna. Symptomatyczne, że dwóch bardzo wpływowych kardy-
nałów kurii rzymskiej Angelo Sodano i Leonardo Sandri odmówiło złożenia świadectwa w 
procesie beatyfikacyjnym. I nie byli jedynymi, którzy mieli wątpliwości. 

Ci, którzy się ze mną nimi dzielili, podkreślali, że nie chodzi o osobę Jana Pawła II, ale o 
charyzmatyczno-triumfalny klucz, w którym odczytano ten długi pontyfikat: papież przesła-
niający wszystko  i wszystkich. Dlatego nie podobał im się pośpiech. 

Osąd Kościoła spotkał się z osądem ludu bożego 

George Weigel, amerykański pisarz, biograf Jana Pawła IICo znaczy niedziela beatyfika-
cyjna dla pontyfikatu Jana Pawła II? 

To oznacza, że przez prawie 27 lat Kościół był prowadzony przez człowieka o heroicznych 
cnotach. A także to, że źródłem wielu osiągnięć tego pontyfikatu było jego radykalne 
chrześcijańskie nauczanie. 

A co ta beatyfikacja oznacza dla Kościoła dzisiaj, w 2011 roku? 

Oznacza, że oficjalny osąd Kościoła spotkał się ze spontanicznym osądem ludu bożego, 
którego wola wyrażała się w okrzyku : „ Santo subito!” 8 maja 2005 roku. 

Zna Pan dobrze Polskę. Czy wystarczająco skorzystaliśmy z nauczania Jana Pawła II? 
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Niemiecka prasa podzielona w ocenie beatyfikacji Jana Pawła II 

Według komentatora "FAZ" Jan Paweł II to postać Kościoła, która ukształtowała więcej 
niż jedno pokolenie i dzięki której Kościół może zaimponować niekatolickim społeczeń-
stwom. "Kapłan z Polski miał ogromny udział w tym, że po pokojowych rewolucjach 
chrześcijański i liberalny świat może czuć się zwycięzcą nad komunizmem. Nawet rosyj-
ski Kościół prawosławny zawdzięcza swoje odrodzenie temu człowiekowi, którego prze-
słaniem była możliwość pokonania sowieckiego reżimu w Europie. Po dwóch dekadach 
oportunistycznego współistnienia Zachodu z totalitaryzmem na Wschodzie Jan Paweł II 
głosił od 1978 r., że wszyscy ludzie mają prawo do wolności. Dzięki temu nawet po 
śmierci jest w zgodzie z duchem czasu" - ocenia "FAZ". 

Natomiast komentator dziennika "Sueddeutsche Zeitung" ocenił, że po niedzielnej mszy 
beatyfikacyjnej Jana Pawła II pozostaje "nieprzyjemne uczucie" z powodu pośpiechu, z 
jakim Benedykt XVI i jego sojusznicy realizowali proces beatyfikacji. Według gazety dą-
żenie do szybkiego zakończenia beatyfikacji polskiego papieża spowodowało, że wątpli-
wości były odsuwane na bok. 

"Szczególnie w przypadku papieża jest to nie na miejscu. Papież nie jest pobożnym pu-
stelnikiem i poświęcającą się wolontariuszką, jak Matka Teresa. Papież musi podejmo-
wać kontrowersyjne decyzje. Kieruje największą instytucją świata, jego urząd wiąże się z 
etyczną ambiwalencją, charakterystyczną dla funkcji przywódczych: często dużo później 
okazuje się, czy jakaś decyzja przysłużyła się ludzkości, czy jej zaszkodziła" - pisze ko-
mentator "SZ". 

Beatyfikacja Jana Pawła II: przegląd włoskiej prasy 
Włoskie gazety jeszcze 3 maja zamieszczały duże artykuły o beatyfikacji Jana Pawła II. 
Watykański "L'Osservatore Romano" poświęca mu cała pierwszą stronę oraz duża roz-
kładówkę w środku. "Il Messaggero" w artykule: "Wojtyła, proces niedokończony" podkre-
śla, że w Watykanie po beatyfikacji Jana Pawła II tłumy wiernych nadal przychodzą na 
plac św. Piotra oddać mu hołd przy trumnie i podczas wielu mszy, które są odprawiane w 
Rzymie. Zamieszcza również wywiad z siostrą Lucią Guidice, która podczas zamachu na 
papieża w 1981 roku, stojąc niedaleko Jana Pawła, powaliła na ziemię Ali Agcę uniemoż-
liwiając mu ucieczkę. "Potem, już w 1982 roku, spotkałam się z papieżem. Najpierw mnie 
pobłogosławił, potem bardzo intensywnie na mnie spojrzał i podziękował mi trzy razy" - 
wspomina w artykule siostra.  

Nawet bardzo poczytna gazeta sportowa we Włoszech "La Gazzetta dello Sport" poświę-
ca mszy beatyfikacyjnej artykuł ze zdjęciem pt "Trzy dni papieskiego świętowania". Gaze-
ta podaje też, cytując burmistrza Rzymu Gianniego Allemaniego, koszt zabezpieczenia 
uroczystości (4,6 miliona euro). 

W dzież po beatyfikacji, specjalne dodatki do gazet dotyczące tego wydarzenie rozcho-
dziły się jak ciepłe bułeczki. Po południu w większości kiosków nie można było ich kupić.  
 
Również Polacy mogli poczytaż w Rzymie relacje z kilkudniowych uroczystości. Na 
mszach, które odprawiał kardynał Dziwisz (jedna z nich odbyła się we wtorek rano, spe-
cjalnie dla Polaków) rozdawane były magazyny "Wspólnota Polska" poświęcone beatyfi-
kacji. Mogli w nim m.in przeczytać rozmowę z postulatorem procesu beatyfikacyjnego,ks. 
Sławomirem Oderem. 
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Prasa w USA: za i przeciw beatyfikacji Jana Pawła II 
Piątkowy "New York Times" kładzie akcent na krytykę przyspieszonej procedury wynie-
sienia polskiego papieża na ołtarze, przypominając skandale z seksualnym wykorzysty-
waniem nieletnich przez księży i bierność Jana Pawła II w tej sprawie. 

"Beatyfikacja, jak i sam 26-letni pontyfikat Jana Pawła II, wprowadziła ostre podziały w 
Kościele. Po pierwsze, Benedykt XVI uchylił tradycyjny pięcioletni czas oczekiwania i 
rozpoczął procedurę zaraz po jego śmierci. Inni z kolei mówią, że kryzys z seksualnymi 
nadużyciami przemawia przeciwko jego świętości" - pisze nowojorski dziennik w kore-
spondencji z Watykanu. 

Jego zdaniem, beatyfikacja "pokazuje, jak ciemne chmury wiszą wciąż nad pontyfikatem 
Jana Pawła". Autorka korespondencji przypomina historię meksykańskiego księdza Mar-
ciala Maciela Degollado, założyciela Legionu Chrystusowego, który wykorzystywał seksu-
alnie kleryków-seminarzystów i którego - jak pisze "NYT" - mimo to papież chronił. 

Tymczasem "Wall Street Journal" w swym internetowym wydaniu zamieścił w czwartek 
entuzjastyczny artykuł o Janie Pawle II pióra znanej konserwatywnej publicystki Peggy 
Noonan, autorki przemówień prezydenta Reagana. 

Podkreśla ona historyczną rolę papieża w obaleniu komunizmu, przypominając m.in. jego 
pierwszą pielgrzymkę do Polski w 1979 r. 

W piątkowym "Chicago Sun Times" ksiądz Robert Barron wyraża pogląd, że zmarły w 
2005 r. papież dawał przykład świętości całym swoim życiem. "Jan Paweł II, ze swoją 
unikalną osobowością, opromieniał nas świętością Bożą" - pisze autor. 

Brytyjska prasa: "tempo beatyfikacji Jana Pawła II zbyt szybkie" 

Beatyfikacja papieża Polaka budzi w Wielkiej Brytanii znacznie mniejszy entuzjazm niż w 
Polsce, a nawet spore wątpliwości.  

Niedzielna prasa nie poświęca jej wiele miejsca, nadal koncentrując uwagę na ślubie 
książęcej pary, Williama i Catherine. 

- Ta beatyfikacja to jakby klamra zamykająca długi pontyfikat Jana Pawła II – pisze 
"Independent on Sunday" i przypomina, że papież Polak sam uruchomił tak zwaną 
"fabrykę świętych", kanonizując 482 osoby - więcej niż wszyscy jego poprzednicy razem 
wzięci. 

Typową decyzją była beatyfikacja, a potem kanonizacja w 2002 roku Padre Pio, ogrom-
nie popularnego księdza z południa Włoch, który budził w Watykanie spore zastrzeżenia, 
ale posiadał atut rozbudzania w prostych ludziach żarliwej wiary - stwierdza 
"Independent". 

Nawet dla wielu katolików, którzy nie zawahaliby się nazwać go Wielkim, tempo beatyfi-
kacji Jana Pawła II było zbyt szybkie - konkluduje gazeta. Dostrzega jednak również wiel-
ki entuzjazm przybyłych do Rzymu pielgrzymów, w tym ogromnej rzeszy Polaków, którzy 
ponownie, jak przed laty, zalali miasto. 

Ten entuzjazm zauważa również i opisuje "Sunday Telegraph" w swoim wydaniu interne-
towym. Gazeta dodaje, że w toku nadzwyczaj szybkiej beatyfikacji nie zauważono takich 
głosów, jak stowarzyszenia ofiar nadużyć seksualnych kleru SNAP. Wydało ono oświad-
czenie, w którym stwierdza, że przez 25 lat papież nie zrobił prawie nic, by chronić dzieci, 
i dodaje, że większość nadużyć pedofilskich w Kościele miała miejsce podczas jego dłu-
giego pontyfikatu. 
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Niegrzeczne? dzieci 
Piątkowe popołudnie, stoisz przed półkami w dużym markecie, zastanawiając 

się, co kupić na obiad. Podbiega do Ciebie dziesięcioletni, ładny chłopiec, krzycząc „Ja 
chcę groooszeek!”, zgarnia rękoma kilka puszek, część spada na ziemię. Podbiega zdy-
szana kobieta, zmęczonym głosem uspokaja dziecko, posłusznie wkładając kilka puszek 
groszku do koszyka. Kilka półek dalej chłopiec rzuca się z krzykiem na podłogę, bijąc 
rękoma na oślep, uderza głową o ziemię; matka łagodnie próbuje go uspokoić. Jaka jest 
twoja pierwsza myśl? Co sądzisz o dziecku, o jego matce i ich metodach wychowaw-
czych? 

Najczęściej pierwszą myślą jest: „On jest rozpuszczony, niewychowany, matka sobie nie 
radzi, należy nauczyć go dyscypliny”. Częstymi reakcjami są spojrzenia pełne politowa-
nia, oburzenie, „dobre rady” skierowane do matki. Mało komu przyjdzie na myśl, że dziec-
ko jest niepełnosprawne, że cierpi na autyzm. Autyzm jest chorobą o nieznanej przyczy-
nie- obecnie najpopularniejsza jest teoria, iż jest to zaburzenie neurologiczne 
o wieloaspektowym podłożu, duży wpływ mogą mieć warunki środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie środowiska, jak również szczególna podatność organizmu, ujawniająca 
się np. po trójfazowych szczepieniach. Na autyzm nie ma lekarstwa, nie ma jednej terapii 
skutecznej dla każdego dziecka, gdyż nie jest to zaburzenie jednorodne- u każdego 
dziecka choroba objawia się inaczej. Dzieci autystyczne nie mają fizycznych objawów 
niepełnosprawności- po dziecku z Zespołem Downa na ogół od razu widać, że jest nie-
pełnosprawne, natomiast dzieci z autyzmem są na ogół osobami ładnymi, proporcjonal-
nie zbudowanymi, o symetrycznych twarzach, pięknych oczach. Z tego też powodu ich 
niecodzienne zachowania wzbudzają zaskoczenie, zdziwienie, oburzenie.     

Dla rodziców tych dzieci negatywne społeczne napiętnowanie jest dodatkowym obciąże-
niem psychicznym. Istnieje ogromna potrzeba uświadomienia społeczności lokalnej, iż 
normalnie wyglądające dziecko z autyzmem- czy z innymi zaburzeniami- nie jest w stanie 
zapanować nad swoimi reakcjami i nie wynikają one bynajmniej z jego złośliwości czy 
złego wychowania. Świat widziany, słyszany, odczuwany przez autystyka jest zupełnie 
odmienny od naszego, jest to chaos, w którym bardzo trudno jest mu funkcjonować. Nie-
ustanny brak poczucia bezpieczeństwa, nadmiar bodźców, których dziecko nie potrafi 
selekcjonować, wzbudzają w nim nieustanne poczucie lęku- stąd krzyk, zamykanie oczu, 
zatykanie uszu. Przestrzeń jest nieuporządkowana, podlega ciągłym zmianom, których 
dziecko nie potrafi przewidzieć ani zrozumieć, dlatego też tak trudno jest mu się poru-
szać, nieznane miejsca mogą wzbudzać przerażenie. Ze względu na zaburzenia w od-
czuwaniu zmysłowym, dzieci autystyczne często bardzo ograniczają różnorodność arty-
kułów spożywczych, które spożywają- pod względem konsystencji, kształtu czy barwy. W 
celu zapewnienia takiemu dziecku w pełni zbilansowanej diety rodzice muszą się napraw-
dę mocno natrudzić. Wymienione wyżej problemy spotęgowane są przez bardzo duże 
zaburzenia w zakresie komunikacji- wiele dzieci z autyzmem nie potrafi mówić, a te, które 
mówią, mają duże kłopoty z mową poprawną oraz rozumieniem mowy abstrakcyjnej- 
pojęć, przysłów, żartów itp. Najważniejsze cechy charakterystyczne dla dzieci z auty-
zmem wymienione są poniżej. Celem tego artykułu było przedstawienie chociaż w mini-
malnym zakresie (gdyż można na ten temat napisać setki książek) problemów, z jakimi 
boryka się dziecko z autyzmem w każdej minucie swojego życia- a wraz z nim jego rodzi-
ce. Myślę, że warto uwrażliwić się na ten problem i nie oceniać każdego źle zachowują-
cego się dziecka- ani jego rodziców. Zamiast oburzać się- zastanowić nad przyczyną, 
zamiast karcić- pomagać, gdy pomoc jest ewidentnie potrzebna, zamiast odrzucać- ko-
chać „jak siebie samego”7            

 M.Sowińska 
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Objawy autyzmu według międzynarodowych kryteriów diagnostycznych: 

DSM-IV (APA1994)  
A. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych, manifestujące się przez co najmniej dwa 
z następujących objawów:  
1.znaczne zaburzenia złożonych, niewerbalnych zachowań, takich jak kontakt wzrokowy, ekspresja 
twarzy, postawa ciała i gestykulacja, w celu regulowania interakcji społecznych, 2.brak związków 
rówieśniczych właściwych dla danego poziomu rozwoju, 3.brak spontanicznego współdzielenia 
radości, zainteresowań lub osiągnięć z innymi ludźmi (np. pokazywania, przynoszenia, wskazywa-
nia obiektów zainteresowania),  
4. brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności (wymiany).  
B. Jakościowe zaburzenia w komunikacji, manifestujące się przez co najmniej jeden 
z następujących objawów: 1. opóźnienie lub brak rozwoju językowego, połączone z brakiem prób 
kompensowania przez alternatywne sposoby komunikacji, takie jak gestykulacja czy mimika, 2. u 
jednostek z prawidłowym rozwojem mowy znaczne zaburzenia zdolności inicjowania lub podtrzy-
mywania konwersacji. 3. stereotypie i powtarzanie lub język idiosynkratyczny, 4. brak zróżnicowa-
nej, spontanicznej zabawy z udawaniem lub zabawy opartej na społecznym naśladowaniu, właści-
wej dla danego poziomu rozwoju  

C. Ograniczone, powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i działania, 
manifestujące się przez co najmniej jeden z następujących objawów:  

1.zaabsorbowanie jednym lub kilkoma stereotypowymi i ograniczonymi wzorcami zainteresowań, 
których intensywność lub przedmiot są nietypowe,2.sztywne przywiązanie do specyficznych, nie-
funkcjonalnych zwyczajów lub rytuałów, 3.stereotypowe i powtarzane manieryzmy ruchowe (np.: 
trzepotanie palcami, rękoma, kręcenie się lub złożone ruchy całego ciała), 4. uporczywe zajmowa-
nie się częściami obiektów. 

Łącznie wystąpić musi sześć lub więcej objawów z obszarów A, B i C, w tym co najmniej dwa z A i 
po jednym z B oraz C. Przed ukończeniem 3 roku życia musi wystąpić opóźnienie lub nieprawidło-
we funkcjonowanie w przynajmniej w jednym z następujących obszarów: interakcje społeczne, 
język wykorzystywany w społecznej komunikacji i zabawa symboliczna lub wyobrażeniowa.  
Zaburzenie jest głębsze niż zaburzenie Retta i dziecięce zaburzenie dezintegracyjne. 

 Carlos Ruiz Zafon  
Ludzie lubią komplikować sobie życie, jakby już samo w sobie nie było wystar-
czająco skomplikowane.  

Adam Mickiewicz  
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.  

Albert Einstein  
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.  

Albert Einstein  
Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. 
Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego 
dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. 

Albert Einstein  
Życie niemal na pewno ma sens.  
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Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

Kandydatów do bierzmowania zapraszam na spotkanie w poniedziałek /13 
czerwca/ na godz. 1830. Proszę o dostarczenie wypełnionego Indeks i opinii kate-
chety ze szkoły.  

Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu czerwcu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1830 mieszkańców naszej parafii z następujących ulic: 

- Osiedlowej na 11 czerwca, 

- Wspólnej na 17 czerwca,  

- Krótkiej na 25 czerwca 

- Morelowej na 2 lipca,  

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  
Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - 
BÓG ZAPŁAĆ. 

23 czerwca to uroczystość Bożego Ciała. Procesja przejdzie ulicami: Sło-
neczną, Wiosenną, Strażacką i Mazowiecką. Zatrzymamy się przy 4 ołtarzach, 
przygotowanych już tradycyjnie przez mieszkańców poszczególnych wiosek. 
Zachęcam mieszkańców poszczególnych wiosek o większe włączenie się w 
przygotowanie tej uroczystości. Zapraszam do procesji wszystkich parafian, a 
szczególnie dzieci z I komunii św. w ich strojach, i z Uroczystości Odnowienia 
Przyrzeczeń Chrztu św., asystę, chór, OSP z Rogozina i inne osoby, które ak-
tywne włączają się w przygotowanie i potem przebieg procesji.  

W trakcie Dni Rogozina - 18 czerwca o godz. 1800 będziemy dobremu Bogu 
dziękować za 5 lat istnienia naszej parafii.  

ZAPROSZENIE  

22 czerwca zakończenie roku szkolnego. Podczas wieczornej mszy św. bę-
dziemy Bogu dziękować za cały rok pracy.  

Ks. dr J. Wiśniewski 
Proboszcz 


