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Numer 2 
LUTY 2021 

WIERZYĆ  

CZY 
NIE WIERZYĆ? 

 
        

    
 
 
 

Modlitwa  
 
Ważne, aby w modlitwie słuchać Boga, który 
przemawia do nas na różne sposoby. Zdecydowanie 
najbardziej znanym sposobem jest Pismo św. Przez 
wielu jest ono nazywane listem bądź wiadomością od 
samego Boga do nas - ludzi. Biblia zawiera odpowiedzi 
na tysiące pytań, wskazówki życiowe, przestrogi i treści 
dające nadzieję oraz - co najpiękniejsze - pozwala nam 
coraz lepiej poznawać Boga. Jak czytając listy, możemy 
na ich podstawie wywnioskować, jaki jest ich autor, tak 
na podstawie Pisma św. możemy zobaczyć, jaki jest 
Bóg. Często nam to umyka. Gdy podejdziemy do czytania Biblii z intencją poznania Boga, przekonania 
się jaki On jest, a nie wyłącznie z chęcią pogłębienia swojej wiedzy, zaspokojenia ciekawości, bądź 
przeczytania jej jak zwyczajnej książki, to rzeczywiście doznamy spotkania z żywym Bogiem. Co więcej, 
nasz obraz Boga będzie bardziej właściwy, a relacja z Nim - coraz głębsza. Po przeczytanym słowie 
Bożym nie możemy pozostać tacy sami. Warto pod jego wpływem przemieniać się. Dobrze jest 
przystępować do Pisma św. z naszym życiem i poszukiwać w nim odpowiedzi na nasze pytania, 
trudności i problemy, ale również z tekstem biblijnym przychodzić do życia czyniąc je coraz 
piękniejszym i lepszym według wskazówek zawartych w Piśmie św. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy 
przeczytane słowo Boże zachowamy w naszych sercach i będziemy je rozważać. 
 

Droga młodych do Kościoła. Krok pierwszy: potencjał 
 
Czy nie jest tak, że najczęściej w Kościele spotka się osoby starsze? Czy nie jest tak, że na słowo “parafia” 
myślimy jedynie o księżach? Czy nie jest tak, że przy ołtarzu nie ma już zbyt wielu ministrantów, w 
chórach kościelnych chętnych do śpiewania, młodych ludzi na nabożeństwach i całych rodzin 
świętujących niedzielę Eucharystią? Czy to oznacza, że dzisiaj Kościół jest miejscem zarezerwowanym 
jedynie dla naszych dziadków? Choć wiele może na to wskazywać, to jednak wcale tak nie jest. Kościół 
bowiem jest dla wszystkich razem i każdego z osobna.  
 
KAŻDY człowiek, bez wyjątku, posiada godność dziecka Bożego. Bóg już od samego początku pragnął 
KAŻDEGO z nas. Ponadto, bez względu na to jak wygląda nasze życie, nie żałuje swojej decyzji 

Pismo Święte 
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powołania nas do istnienia. Co więcej, Jezus nakazał swoim 
uczniom głosić Ewangelię WSZYSTKIM narodom. Nie chciał, by 
w przekazie Dobrej Nowiny ograniczali się jedynie do Izraelitów, 
lecz by CAŁA ludzkość mogła dołączyć do rozwijającego się 
Kościoła, w którym jest pełnia środków zbawczych. Zresztą 
wystarczy spojrzeć na życie samego Chrystusa opisane w 

czterech Ewangeliach. Rozmawia On ze WSZYSTKIMI i działa w życiu WSZYSTKICH, którzy tego pragną. 
Powołuje Szymona Piotra – prostego rybaka i Mateusza – obrotnego celnika. Uzdrawia trędowatego, 
który jest wykluczony ze społeczeństwa, i sługę wpływowego setnika.  Rozmawia z Nikodemem, 
dostojnikiem żydowskim, i Samarytanką. Przy tym istotny jest fakt, iż Żydzi i Samarytanie żyli w 
nienawiści, a do tego w tamtych czasach kobiety miały niższą pozycję społeczno-religijną od mężczyzn. 
To pokazuje, że BÓG NIE MA WZGLĘDU NA OSOBY, kocha nas WSZYSTKICH. Dał temu wyraz umierając 
na krzyżu, aby KAŻDY mógł dostąpić zbawienia, które najpewniej można osiągnąć w Kościele. Jeśli 
więc Bóg kocha WSZYSTKICH tak samo - a jest tak bez wątpienia! - to tym samym pragnie, by KAŻDY z 
nas był obecny w Kościele.  
 
Patrząc jednak na obecną sytuację Kościoła, 
nasuwa się pytanie: czy to rzeczywiście Kościół 
jakiego chciał Bóg? Niektórzy kapłani, którzy 
przecież celebrują Najświętszą Ofiarę i uważani są 
za godnych zaufania, dopuszczają się pedofilii. 
Część duchownych nadużywa alkoholu, ale 
organizowane przez nich nabożeństwa 
przebłagalne za pijaństwo dotyczą wyłącznie ich 
parafian. Wspinają się po kolejnych szczeblach 
kariery, zdobywając nominacje do wyższych 
urzędów kościelnych, a zapominają o ludziach. 
Wzywają do opamiętania z ambony, a sami go potrzebują. Mówią o miłości, choć sami nią nie żyją. Ich 
zadaniem jest przybliżanie ludzi do Boga, ale nigdy nie znajdują dla nich czasu. Żeby tego było mało, 
nawet wśród osób świeckich aktywnie uczestniczących w życiu Kościoła nierzadko można spotkać 
katolików żyjących obłudnie, którzy zamiast pomagać - wolą plotkować i obgadywać, zamiast rozwijać 
empatię - inwestują w egoizm. Można by wymieniać takich przykładów w nieskończoność. Między 
innymi to one powodują spadek liczby wiernych w Kościele. Należy jednak pamiętać, że Kościół tworzy 
idealny, dobry, kochający Bóg i grzeszni ludzie. (Grzeszność człowieka nie jest usprawiedliwieniem dla 
jego podłych czynów.) Bóg nie zawodzi i na pewno nie chce zła, które się dzieje, ale dał nam wolną 
wolę. Jeśli więc chcemy, by Kościół był lepszy, to trzeba działać.  
 
Działanie to przestrzeń, w której my, młodzi, świetnie się odnajdujemy. Zobaczcie jak ogromny jest w 
nas potencjał! Mamy siły i odwagę! Jesteśmy kreatywni! Dostrzegamy problemy, nie boimy się ich 
nazywać i rozwiązywać. Potrafimy się buntować oraz przeciwstawiać złu. Zmiany nas nie przerażają, a 

także potrafimy dostosować się do każdych warunków. Mamy dużą 
wiedzę i wiele umiejętności. Podążamy z duchem czasu, ale cenimy 
tradycje. Spoglądamy na świat szeroko, nie widzimy ograniczeń. Kiedy 
warto, ryzykujemy. Nie poddajemy się i walczymy o to co dla nas ważne.  
Ciężko pracujemy, by osiągnąć nasze cele. Nasz potencjał jest potrzebny 
Kościołowi. Bóg zawarł w nas przeogromny potencjał i oczekuje, że go 
dobrze wykorzystamy. Łatwo jest powiedzieć: “Nie odpowiada mi taki 
Kościół. Nie chcę mieć z Nim nic wspólnego”. Łatwo jest odejść. 
Opuszczając jednak Kościół, tracimy łaski. Nieraz pokazaliśmy, że 

Kto wychodzi z Kościoła 

z powodu księdza, tak 

naprawdę nigdy nie wszedł 

do niego z powodu Jezusa 
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potrafimy czynić świat lepszym. Teraz pora, by zacząć działać w Kościele i uczynić go lepszym, dzięki 
naszej wierze, kreatywności i ciężkiej pracy. Jeśli z miłości do Kościoła pójdziemy tą drogą, to z Bożą 
pomocą, uda się. Jak to zrobić? Nie rezygnujmy z naszych pomysłów i konsekwentnie dążmy do ich 
realizacji. Rozmawiajmy. Nie bójmy się upominać, ale róbmy to odpowiednio. Korzystajmy z naszego 
potencjału! Bądźmy kreatywni! I pamiętajmy: ZMIANY NAJLEPIEJ ROZPOCZĄĆ OD SAMEGO SIEBIE! 
 
 

Fragment z Pisma Świętego 

 

I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych 
pasterzami i nauczycielami  dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, 
celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary 
i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według 
Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza 
każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu 
na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło 
ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane i 
utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie 
do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.  
Ef.4, 11-16 

  

 
Komentarz Ewangelii 
 
Kościół jest bardzo skomplikowaną strukturą, bo przede wszystkim jest żywym organizmem. 
Organizmem, który aby działał sprawnie musi mieć wszystko na miejscu. Z resztą widzimy to 
doskonale na przykładzie naszego organizmu – jeśli boli mnie jakaś część ciała, całe ciało nie 
funkcjonuje w prawidłowy sposób. Wszystko to wpływa na moje spojrzenie na kościół. List do Efezjan 
pokazuje nam, że każdy ma swoją rolę i swoje miejsce. 

 
Jeśli odkryjemy swoje miejsce i swoje zadanie to wtedy 
możemy mówić o przygodzie poznawania Jezusa. W 
myśl przysłowia z kim przystajesz takim się stajesz – 
jeśli będę przystawał do Jezusa i szedł z Nim poznając 
Jego życie i tajemnice, a przede wszystkim Naukę – 
moja wiara będzie stawała się stabilniejsza. Nie będę 
tak łatwo podatny na to co mi mówi Świat, ale będę 
wiedział co mam robić – jak stawać po stronie dobra. 
Człowiek niestabilny jest podatny na różne zagrożenia, 
a przede wszystkim na odejście od Kościoła. 
  

Mówiliśmy w ostatnim numerze o wierze jako o relacji z Bogiem i to właśnie jest sekret odnalezienia 
swojego miejsca w Kościele. Może trudno w to uwierzyć, ale w Kościele jest miejsce dla każdego, bo 
Chrystus jest dla każdego i za każdego człowieka umiera. Chce On nas mieć przy sobie, chce abyśmy 
stali się Jego przyjaciółmi. Jeśli zadbamy o rozwój naszej wiary, naszej relacji z Bogiem - odkryjemy i 
sens Kościoła. Kościoła a nie kościoła – bo Kościół to my i jaki Kościół sobie stworzymy taki mieć 
będziemy. 
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Zadanie 
 
Wiele osób ma ochotę obrazić się i wyjść z kościoła. Za długo, za nudno, denerwujące i krzyczące 
dzieciaki, obserwujące starsze panie itd. 
 
 Ks. Matthieu Lefrançois, proboszcz parafii Saint-Serge w Angers, znalazł poniższy dialog. 
 
„Młody człowiek idzie do księdza i mówi: 
– Proszę księdza, nie pójdę już więcej do kościoła! 
Ksiądz pyta: – Tak? A możesz mi powiedzieć, dlaczego? Młody człowiek odpowiada: – O mój Boże, tu 
widzę siostrę, która mówi mi źle o innej siostrze, tam brata, który słabo czyta, chór podzielony i 
fałszujący, ludzie podczas mszy patrzą w komórki, nie wspominając o ich wyniosłym i egoistycznym 
zachowaniu poza kościołem… 
Ksiądz odpowiada: – Masz rację. Ale zanim definitywnie opuścisz kościół, chciałbym, żebyś 
wyświadczył mi przysługę: weź szklankę pełną wody i okrąż trzy razy kościół, nie wylewając z niej ani 
kropli. Potem możesz opuścić kościół. Zanim opuścisz kościół… 
– To łatwe! – woła młody człowiek. Zrobił trzy okrążenia, jak ksiądz prosił, wraca i mówi: – Zrobione, 
proszę księdza. A ksiądz pyta: – Kiedy okrążałeś kościół ze szklanką wody, zauważyłeś, że siostra źle o 
kimś mówiła? 
– Nie. 
– Widziałeś ludzi obojętnych wobec innych w kościele? 
– Nie. 
– Wiesz, dlaczego? Bo byłeś skoncentrowany na 
szklance, by nie uronić z niej ani kropli. Wiesz… 
podobnie jest w naszym życiu. Kiedy nasze serca 
koncentrują się na Chrystusie, nie mamy czasu 
dostrzegać błędów innych. Kto wychodzi z kościoła z 
powodu zakłamanych chrześcijan, nigdy nie wszedł do 
niego naprawdę z powodu Jezusa. 
 
Obrazek z życia wzięty, prawda? Narzekamy, mamy tysiąc argumentów przemawiających za tym, 
żeby nie chodzić do kościoła, gdzie jest nieciekawie i wręcz denerwująco. A wszystko wina innych, 
bo…. 
 
Zamiast uciekać ZRÓB COŚ! DZIAŁAJ! Jak powiedział ks. Jan Kaczkowski „Nie rozliczajmy innych, 
rozliczajmy siebie” . Poza tym „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” (Św. Jan 
Paweł II) 
 
I tutaj zadanie dla Was. W kilku zdaniach odpowiedzcie na jedno z tych pytań: 
 
1. Co najbardziej denerwuje Cię w Kościele? 
 
2. Jak młodzi ludzie mogą włączyć się w zmienianie tego wizerunku Kościoła tak negatywnego i 
niezrozumiałego? 
 
Odpowiedzi prześlijcie w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego na adres email 
bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl 
Przewidziana jest nagroda. Wynik konkursu już w następnym, marcowym numerze. 
 

mailto:bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl
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Świadectwo 

 
 
 
 
 
 
Pochodzę z rodziny o tradycjach katolickich, od dziecka byliśmy wraz z rodzeństwem prowadzani co 
niedzielę do kościoła. I tak to trwało przez wiele lat. Zawsze w kościele było mi nudno. Nic się nie działo. 
Ksiądz coś gadał, ludzie odpowiadali, czasem coś śpiewali. Godzina mijała i wracaliśmy do domu. 
Pewnego dnia jeden z księży powiedział, że jeśli chcę doświadczyć Boga muszę się zaangażować w 
kościół. Tak, z perspektywy czasu patrzę, że jest to jedyna i słuszna droga. Można mówić wiele. Można 
narzekać. Ale jeśli nie ruszymy się z miejsca i sami nie zobaczymy to się nie przekonamy. Można 
bazować na opinii innym ale najlepszą metodą jest samo doświadczanie. (Przez wiele lat mój starszy 
brat mówił, że jajecznica jest nie dobra, ale kiedy sama spróbowałam zobaczyłam, że mi smakuje). 
Kiedy więc zobaczyłam, że samo chodzenie do kościoła mi nic nie daje, że nie pomaga mi spotkać 
Boga, a stał się to obowiązek, żeby rodzice nie krzyczeli i nie mieli pretensji, postanowiłam się ruszyć i 
zobaczyć czy kościół ma coś do zaoferowania dla młodych.  
Na szczęście się okazało, że miał. Powstała wspólnota dla młodych bazująca na doświadczeniu Oazy 
– Ruchu Światło - Życie. Pozwoliło mi to wszystko nie tylko zrozumieć, że kościół nie musi być nudny, 
ale zobaczyć, że coś można zrobić. Nie chodzi tylko o poznanie Boga i Jezusa choć to najważniejsze, 
ale także o zawiązanie przyjaźni z ludźmi, którzy chcą coraz więcej. Zobaczyłam, że księża nie są też 
ludźmi z kosmosu, ale też mogą być fajni. Nie tylko modlitwa i modlitwa, ale był też czas na rozmowy, 
gry i wspólne agapy. 
 Gdybym się nie odważyła i nie poszła tam to do dziś bym siedziała i nudziła na Mszy św. albo bym już 
w ogóle do kościoła nie chodziła. Czasami warto zaryzykować. 
  
Marta, 16 lat. 
 
 
 

Pytania 

 

Po co mi w ogóle sakrament bierzmowania ? 

Trzeba byłoby zacząć od tego, że bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. Jak 
podaje definicja sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski. W związku z tym bierzmowanie jak 
każdy inny sakrament jest spotkaniem z łaską Bożą. Bierzmowanie jest sakramentem podczas 
którego następuje specjalne wylanie Ducha Świętego na osobę, która wcześniej była już ochrzczona. 
Można by powiedzieć, że bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu i podczas 
namaszczenia krzyżmem (takim specjalnym olejem) dokonywanym przez biskupa wyciskana jest 
pieczęć daru Ducha Świętego. Pieczęć Ducha Świętego świadczy o tym, że dana osoba należy do 
Chrystusa. Jest to znamię które wywiera tzw. niezatarty charakter sakramentalny, czyli taki którego 
nigdy nie można zmazać. 
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To tyle jeśli chodzi o duchową stronę sakramentu bierzmowania. Jeśli natomiast spojrzymy na to 
praktycznie. Bierzmowanie potrzebne nam jest do tego, aby zostać rodzicem chrzestnym. Bez 
sakramentu bierzmowania żaden ksiądz nie wyda nam zaświadczenia, które pozwoli nam taką 
funkcję pełnić. Natomiast jeśli chodzi o sakrament małżeństwa bierzmowanie nie jest wymagane, 
ale dobrze jest kiedy ono jest przyjęte przed zawarciem małżeństwa. Można by powiedzieć, że 
bierzmowanie jest potrzebne w życiu duchowym, ale i od strony praktycznej. Skoro podjęliśmy 
decyzję, że chcemy się przygotować to starajmy się zrobić to najlepiej. 

 


