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Numer 1 
STYCZEŃ 2021 

WIERZYĆ  
CZY 
NIE WIERZYĆ? 
 

        
    

 
 

Słowem wstępu chcielibyśmy w skrócie przedstawić Wam czego możecie się spodziewać w  
Wierzyć czy nie wierzyć? 

Pragniemy podzielić się z Wami naszymi refleksjami, dobrym słowem, radami, komentarzami Ewangelii, 
odpowiedziami na Wasze pytania i świadectwami. Ważne jest, by wzajemnie umacniać się na drodze 
do świętości i mówić o Bogu! I to właśnie jest nasz cel. Będziemy poruszać tematy związane z wiarą 
katolicką. Chcemy byście zdawali sobie sprawę z tego, że w Kościele jest miejsce dla Młodych. To Wy 
tworzycie Kościół i to od Was wiele zależy. Mamy nadzieję, że nasza praca pomoże Wam w przeżywaniu 
Waszej osobistej i wspólnotowej relacji z Bogiem oraz w odnalezieniu Waszego miejsca w Kościele. 
Zachęcamy do czynnego tworzenia naszej gazetki i strony poprzez zadawanie pytań, przesyłanie 
świadectw oraz branie udziału w konkursach. To bardzo proste, wystarczy napisać do nas maila i wysłać 
go na adres email: bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl.  
 

TO TWÓJ WYBÓR CZY WCHODZISZ W TO CZY NIE!  
ALE MY POMOŻEMY, OPOWIEMY, ODPOWIEMY, WYTŁUMACZYMY, BĘDZIEMY… TO NASZ 

CEL!!! ZATEM DO DZIEŁA… ZOBACZ CO JUŻ PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE 
 
 

CZYM JEST WIARA? 

To pierwsze pytanie, które chcemy Wam postawić w tym dziele 
naszej gazetki. Wiara to osobowa relacja z Bogiem, a nie tak 
jak to się zwykło mówić, przyjmowanie w ciemno tego co 
mówi Kościół. Uznanie pewnych „prawd wiary” jest tylko 
pomocą i środkiem do tego, aby właśnie tą relację osobową 
stworzyć. Ale nie będzie żadnej relacji jeśli nie zaczniemy się 
poznawać czyli tworzyć relację. Podobnie jest z Bogiem.  Boga 
nie mogę inaczej poznać jak przez 

wiarę. To on daję mi tę cnotę, a ja mogę na nią odpowiedzieć, albo mogę 
ją sobie odpuścić. Bo wierzyć to nie tylko uznać, że Bóg istnieje. Wierzyć to 
ufać Jego słowom i Jego nauce. 
Wiara to indywidualna sprawa każdego z nas. Drogi dochodzenia do wiary 
są bardzo różne – jeden może mieć tą łaskę od samego początku i wierzyć 
w Boga, inny musi Go poznawać stopniowo. Każdy idzie tą drogą, która 
najbardziej mu odpowiada. Jedno co jest wspólne to fakt, że trzeba zrobić 
ten pierwszy krok, czyli czasem zaryzykować i postawić na Boga.  Jednak 
ilu ludzi poszukujących tyle dróg, tyle rodzajów wiary w każdym z nas. Nie 
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jesteśmy w stanie zobaczyć dokładnie, na czym polegają wahania wątpliwości danej osoby. Nie ma co 
ukrywać, że wiara jest pewnym ryzykiem, ale może warto zaryzykować?  
 
Wątpisz? I bardzo dobrze!!! Człowiek, który poszukuje 
zawsze musi mieć jakieś wątpliwości, bo wtedy to 
poszukiwanie jest autentyczne. 
Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg patrzy na naszą wiarę z 
góry jak na labirynt. Dróg w labiryncie jest wiele, ale tylko 
jedna prowadzi do wyjścia – a tym wyjściem oczywiście 
jest wiara, czyli to co pozwoli mi spotkać się z Bogiem. 
 

 
W następnych numerach będziemy się starali odpowiadać na pytania, które Was nurtują. 
Dlatego jeśli jest coś co wymaga wyjaśnienia, jeśli jest coś co niepokoi Cię w kwestii wiary to 
pisz śmiało! Kto pyta nie błądzi! bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl 

 
 

MODLITWA 

Często nie lubimy się modlić. Dlaczego? Traktujemy modlitwę 
jako obowiązek, który trzeba koniecznie wypełnić. W ten sposób 
trudno sprawić, by była ona czymś przyjemnym. Jak więc 
powinna wyglądać? To indywidualna sprawa każdego z nas. Tak 
jak każdy z nas ma inne preferencje co do smaków, sposobu 
spędzania wolnego czasu czy muzyki, tak każdy może modlić się 
w inny sposób. W kolejnych numerach podzielimy się z Wami 
różnymi formami modlitw, jest ich naprawdę wiele. Warto 
znaleźć swoją ulubioną, a kiedy dopada nas znudzenie (tak, to się 

zdarza i jest normalne) dobrze poszukać nowej i odpocząć od tej, którą dotąd praktykowaliśmy. 
 
Dzisiaj zajmiemy się jedną z ważniejszych, o ile nie najistotniejszą sprawą. Mamy na myśli relację, bo 
właśnie o nią chodzi w modlitwie. Ważne jest by zdawać sobie sprawę z tego, że podczas niej zwracamy 
się do Boga, który jest Osobą. Wiecie, że Bóg stworzył człowieka ze względu na Niego samego? On nas 
nie potrzebował i nie potrzebuje, ale chciał i nadal chce dzielić się swoją miłością właśnie z nami. Po to 
tu jesteśmy. Modlitwa jest więc relacją wzajemnej MIŁOŚCI Boga i człowieka. Bóg nie jest wcale kimś 
odległym, jest przy nas i właśnie dzięki temu mamy możliwość tworzyć z Nim więź. Zwróćmy uwagę na 
to, że nie ma relacji bez daru, w tym przypadku nie 
jest inaczej. Bóg daje nam samego siebie, pozwala 
się poznawać i darzy nas swoją miłością, tak samo 
my powinniśmy być otwarci, ofiarowywać siebie i 
kochać. Jest to paradoksalny temat, przejawia się 
to w zależności jakości modlitwy do stopnia relacji 
z Bogiem. Im jakość modlitwy jest większa, tym 
głębsza jest nasza relacja z Panem i odwrotnie: 
mocna więź z Bogiem nie pozostaje bez wpływu 
na pogłębione i zażyłe trwanie przy Panu na 
modlitwie. 
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FRAGMENT Z PISMA ŚWIĘTEGO 

 
Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie 
znaki, nie uwierzyli w Niego, aby się spełniło 
słowo proroka Izajasza, który rzekł: 
Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? 
A ramię Pańskie komu zostało objawione? 
Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów 
rzekł Izajasz: 
Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, 
żeby nie widzieli oczami 
oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, 
ażebym ich uzdrowił. 
Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. Niemniej jednak i spośród 
przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie 
wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą. 
Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A 
kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we 
Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja 
go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i 
nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić 
w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi 
nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co 
mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział. (J12,37-50) 
 

Komentarz Ewangelii 
 
Powyższy fragment Ewangelii św. Jana z rozdziału 12 (12, 37-50) jest dla nas zaproszeniem do wiary.  
Nauczanie Jezusa dobiega końca, zanim rozpocznie się jego męka i potem zmartwychwstanie. 
Doskonale pamiętamy, że Jezus od samego początku nie podobał się Żydom a konsekwencją ich 
niewiary jest odrzucenie Jezusa jako Zbawiciela, nie uznanie i niezrozumienie Jego nauki. Pewne rzeczy, 
o których mówi Jezus nie mieszczą im się w głowach, w ich sposobie myślenia. Jezus we wskazanym 
fragmencie ciągle podkreśla to, że wszystko co mówi pochodzi od Boga, a skoro powołuje się na Jego 
autorytet podkreśla, że wszystko to jest prawdą. Mimo, że idą za Jezusem tłumy to Arcykapłani i Uczeni 
w Piśmie robią wszystko, aby Jezusa zabić. To ich działanie ma na celu rozbicie Jego nauki i rozproszenie 
Jego zwolenników, aby Jego „religia” nie przetrwała. Jezus ciągle i bez przerwy będzie nam podkreślał 
jak ważne jest życie wiary. Czym jest wiara? Odpowiedz na to pytanie każdy z nas musi znaleźć w swoim 
sercu, ale też nasze rozważanie na temat wiary znajdziemy w innym dziale. 
 
Z każdym kolejnym numerem będziemy chcieli wgłębiać się w różne fragmenty Ewangelii lub innych 
Ksiąg, szczególnie te, które są uznawane za trudne. To na nich chcemy w sposób szczególny zwrócić 
naszą uwagę. Jeśli masz jakiś fragment z Pisma Świętego, którego nie rozumiesz i chciałbyś otrzymać 
jakiś impuls do medytacji i spojrzenia na niego pisz śmiało! bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl 
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WIARA 

Wiara nie istnieje bez zaufania. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z 
tego, że zaufanie jest podstawą tworzenia najgłębszych i 
najważniejszych relacji z ludźmi, to tyczy się również Boga. By 
wierzyć musimy Mu zaufać. A co z Nim? On też nam ufa. Jednym z 
darów tej ufności jest wolna wola. Może wydawać się, że nie ma 
nic nadzwyczajnego w tym, że ktoś pozwala nam być wolnym, 
jednak to właśnie takie jest. Bóg stworzył cudowny świat i 
człowieka, któremu przekazał władzę nad nim. Uczynił nas 
podobnym do Niego samego pozwalając nam władać tym co On 
sam przygotował oraz pozostawiając nam wolną wolę. Czy to nie 
jest przykład Jego ogromnej ufności? Gdy komuś ufamy, to 
wierzymy, że to co dla nas przygotowuje, co nam daje, robi dla 
naszego dobra. Można to 

przełożyć również na życie duchowe. Uwierzmy, że Bóg przygotował 
dla nas to, co dla nas najlepsze. Skoro powołał do istnienia Kościół i 
uświęca Go, to znaczy, że chce byśmy z Niego czerpali pełnymi 
garściami, ale także brali udział w Jego życiu. Specjalnie dla nas z 
miłości, która najwyraźniej przejawiła się w męce i śmierci Jezusa 
Chrystusa, dał nam miejsce do wzrostu, do spotkania z Nim, do 
umocnienia i uświęcenia. 
Wiara jest łaską, dlatego warto prosić Boga o przymnożenie jej, 
udoskonalenie i umocnienie jej. Pamiętajmy jednak, że rodzące się 
wątpliwości nie są złe. Rozwiewajmy je i szukajmy odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania. Bóg w nas wierzy, a co z naszą wiarą w Niego? 

 
Wierzyć, czy nie wierzyć? Każdego dnia stajecie przed różnymi wyborami. Czym kierujecie się stając 
przed różnymi możliwościami? Co lub kto pozwala Wam odróżnić dobre wybory, od tych niewłaściwych? 
Czy wiecie kto jest patronem dobrego wyboru? 
I tutaj zadanie dla Was. Jego wstawiennictwa szukają ludzie uwikłanie w nałogi, szukający 
wewnętrznego uzdrowienia. Jego drugie imię to…. Rozwiążcie krzyżówkę, a dowiecie się, o kim mowa. 
 

   1.           

      2.        

    3.          

4.              

              

      5.        

 6.             

7.              

              

   8.           

   9.           

      10.        
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1. „ Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest ……..., z której nie możemy 
się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć” Św. Ojciec Pio 
2. "Nie wystarczy znać dobro, ………. je praktykować". Św. Jan Bosko 
3. „Tylko miłość jest ………….”. Św. Maksymilian Maria Kolbe 
4. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy ……….” Św. Ojciec Pi 
5. „Trzeba umieć chwytać Pana Boga za Serce. To jest ……. słaba strona” Św. Teresa od Jezusa 
6. ” Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu ……... jako kopie” Bł. Carlo Acutis 
7. „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam ……….. jest na swoim miejscu.” Św. Augustyn 
8 „ Bądźmy święci, a więcej ………. dla świata niż najsławniejsi wodzowie ”Św. Urszula Ledóchowska 
9. „Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, 
choć ……... możemy.” Św. Augustyn 
10 „Pokora i wstyd po uczynionym ……….. daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego 
uczynku.” Św. Augustyn 
 

Rozwiązanie tej krzyżówki to „rozgrzewka” przed kolejnym zadaniem… 

Przeczytajcie poniższe zdania. Najlepiej kilka razy. Co o tym myślisz? Prawda, fałsz, prowokacja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie krzyżówki oraz swoje prace na temat powyższej myśli prześlijcie w nieprzekraczalnym 

terminie do 15 stycznia na adres email bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl 

Przewidziana jest nagroda. Wynik konkursu już w następnym, lutowym numerze. 

 

Czekamy na uwagi, pytania, propozycje z Waszej strony! Współtwórzmy tę gazetkę. 

Będzie jeszcze ciekawiej!  
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