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„I poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli” (J 8.32).
„Cóż to jest prawda” (J 18.9).
Wrzesień na powrót wrzuca nas
w nurt rzeki pełnej codziennych
spraw. Płynęła zawsze, ale latem jak
te płynące przez Polskę jak długa i
szeroka zwolniła wyraźnie. Wszyscy
potrzebowaliśmy
tego,
by
się
zatrzymać. Wrzesień symbolizuje
powrót z wakacji, powrót do domu.
Jest także metaforą zaczynania od
nowa. Każde rozpoczynanie jest z
kolei
kontynuacją.
Nawet
gdy
przystępujemy do czegoś dla nas
absolutnie
nowego
jest
to
zakorzenione w naszej przeszłości.
Tak
jest
z
przestępowaniem
szkolnego
progu.
Nie
jest
to
jednorazowe, staje się nieustannie.
Uczeń każdego dnia przekracza próg
i przechodzi w inną rzeczywistość.
Odbiera
wykształcenie,
czasem
wychowanie (mowa o dobrym –
wychowaniu) i podąża swoją drogą.
Ludzie starsi odbierają swoją szkołę,
w ich przypadku szkołę życia. Do
nauki rozumianej jako zdobywanie
życiowego
doświadczenia
i
dojrzałości
dodać
dziś
należy
konieczność uzupełniania arsenału
intelektualnego
(nazywamy
to
poszerzaniem
kwalifikacji
zawodowych,
zdobywaniem
specjalizacji,
uprawnień).
Zatem
dorosły jakby nie przestaje być
uczniem, nie odchodzi ze szkolnej
ławy. Stąd tylu od dawna dorosłych
ludzi na różnych kursach, studiach
itp. Wciąż musimy lub po prostu
decydujemy się na rozszerzanie
swojej wiedzy. Czy ten wysiłek, bo
niewątpliwie nie przychodzi nam to
łatwo,
jest
celowy?
Dokąd
zmierzamy, czy wiemy gdzie nas
doprowadzi skarbnica wiedzy.

Wiedzę można by zdefiniować jako
prawdę o świecie, który nas otacza.
Chodząc do szkoły dowiadujemy się jak
jest naprawdę…. Czy rzeczywiście?
Winno tak być, ale starsi pamiętają
nie tak dawne czasy gdy szkoła
przekazywała pewną wiedzę, a raczej
zasób
wiadomości.
Służyło
to
określonym celom, lecz bynajmniej
wiedza ta nie była prawdą. Powtarzane
zaś kłamstwo staje się prawdą, dla tych
którzy zaczynają w nie wierzyć.
Czy dziś nie jest inaczej? Czym jest
reklama? Czym wypowiedzi polityków?
Czym słowa każdego, kto stara się
postawić na swoim? W tym kontekście
szkoła staje się wyzwaniem i trudem do
podjęcia. Uczeń nie tylko ma podjąć
wysiłek nauki, ale ma też ukierunkować
swój intelekt na szukanie prawdy. Jest
ona bowiem jak skarb schowany w
ziemi. Szczęśliwy, kto go znajdzie. Dane
jest to niewielu. Mamy jednak nie
ustawać w poszukiwaniach i zawsze
starać się by wiedza była tożsama z
prawdą. By wyrażane poglądy nie były
na usługach egoizmu. To zawsze
skutkuje rozminięciem się z prawdą.
Współczesność obfituje w różnego
rodzaju „prawdy objawione”. Są one
błądzeniem po manowcach. Wciągają
coraz to nowe pokolenia i przemijają.
Uczeń zważać również winien na to
jak z wiedzą się obchodzi i czemu ona
służy. Czy dobru? Często nie i dlatego
zdobyta wiedzą nie tylko musi dążyć do
prawdy, czyli nie być zakłamana, ale
także
być
przepełniona
odpowiedzialnością. Nie można zdobyć
wiedzy po to by czynić zło. Tak więc w
wysiłku towarzyszącym zdobywaniu
wiedzy
pamiętajmy
o
wytrwałym
poszukiwaniu
prawdy
i
o
odpowiedzialności.
Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7:7)
Jan Gąsiorowski
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Podszepty kryptoreklamy
Któż z nas nie jest - mniej lub bardziej
skutecznie - poddawany codziennej obróbce
umysłowej za sprawą emitowanych
bloków
reklamowych. Reklamuje się co tylko możliwe
i
o każdej porze. Być może to synonim obecnych
czasów, w których wszystko jest towarem. Należy
jednak pamiętać, że najefektywniejszą forma
przekonywania jest kryptoreklama, skoro już
promowanie czegokolwiek poprzez tak zwaną
percepcję podprogową jest przynajmniej oficjalnie
zakazane. Często więc przesłaniem reklamy jest
przemycanie do podświadomości zupełnie czegoś
innego. Choćby dla przykładu dość drastyczny
przykład reklamy środka na hemoroidy. Młoda i
piękna Polka zaczyna przedmiotowy filmik
słowami : "po zakończeniu ciąży dostałam
hemoroidy", a następnie prezentowany jest
sposób jak
i czym ten problem pokonać.
Należy raczej realnie założyć, że jeśli już kogoś
dopadnie ta dolegliwość to uda się z poradą do
swego lekarza rodzinnego lub po prostu do
apteki. A co pozostaje w głowie ? Ano to, że stan
błogosławiony nie kończy się urodzeniem tylko
hemoroidami. Młoda Polko, jeśli więc chcesz się
nabawić hemoroidów i mieć kłopoty z frywolnym
seksem ( no bo jaki może być inny) to zajdź w
ciążę
i urodź dziecko.
W innym spocie
reklamuje się farby ścienne. Na nim to żona, a
raczej partnerka wygania męża czy partnera do
warzywniaka, sama natomiast w oka mgnieniu
maluje pięknie i szybko ściany. Po powrocie,
ów… objuczony siatkami szczerze podziwia i z
tępą miną patrzy na wykonane prace malarskie.
Czy w tym filmie jest naprawdę reklamowana
farba czy też cichaczem promuję sie nowy,
genderowy
podział
ról
w
póki
co
heteroseksualnym związku ?
Od dłuższego
czasu można bez problemu zauważyć gdy
operatorzy
przekazu,
relacjonujący
wielkie
imprezy sportowe, np. ostatnie mistrzostwa
świata w Brazylii przy pomocy wielu kamer
jakby
przypadkiem
pośród
niekiedy
stutysięcznego tłumu wyłapują ściskających się
i niekiedy wręcz całujących
uradowanych
kibiców... tej samej płci. Oczywiście - dla
"równowagi", nie mającej jednak nic wspólnego z
zasadą równości proporcji kamery pokazują
także, prawie z obrzydzeniem chłopaka z
dziewczyną.
A
sami
bohaterowie
spektaklu ? To normalne, że po strzelonej
bramce czy innej udanej akcji gratulują sobie
trwającym kilka
sekund
uśmiechem
czy
uściskiem.

A co widzi telewidz ? Wielokrotnie powtarzaną
scenę gratulacji na notorycznie
zwolnionym
tempie, która oczywiście zupełnie przypadkowo
musi kojarzyć się z… seksem. A więc młody
zwłaszcza kibicu ! Jeśli już twój
sportowy
idol jest heteroseksualny to wcale nie musi być w
tym temacie… fanatykiem. A na pewno dobrze
jest przyzwyczaić się do takich scen, które wnet
nagminnie będzie można zobaczyć na ulicy, w
restauracji czy zakładzie pracy. Inną swoistą
formą kryptoreklamy jest ustawiczne stosowanie
mylnego nazewnictwa. I tak dla przykładu, po
dwudziestu latach funkcjonowania "Ustawy o
ochronie życia poczętego", która przewiduje
odstąpienie
od
karalności
lekarzy
za
przeprowadzanie aborcji w trzech konkretnych
przypadkach, dla przeciętnego obywatela ten akt
prawny potocznie funkcjonuje w świadomości
jako… "ustawa aborcyjna". Czy więc za 20 lat podobnie - nie będzie się już mówić o zabiciu
dziecka tylko czynić co najwyżej eugeniczną
uwagę o słusznym usunięciu płodu czy pozbyciu
się kłopotu w… przysługującym się niewiadomo
dlaczego beztroskim życiu ? Wiadomo przecież,
jaką linię strategiczno-propagandową forsuje
Rząd Polski, który przecież nie jest od…
"straszenia Polaków". Ma być fajnie, radośnie i
beztrosko. Czyli, nawiązując analogicznie do
znanego powiedzenia z okresu jedynie słusznie
minionego ustroju : "Rząd rządzi - prasa kieruje".
Należy też choćby spróbować zastanowić się, czy
pod przykrywką wolności wyznania, nachalnie
przekonując o nieistnieniu Boga nie sączy się
tym samym
niewiary w… szatana ?
Wymagającego Boga jest przecież łatwo zastąpić
setkami
dobrotliwych
i
wszechwiedzących
celebrytów czy mnożącymi się jak grzyby po
deszczu
organizacjami dobroczynnymi z
Wielką Orkiestrą na czele. Ale najważniejsze
przecież dla wysłanników cywilizacji śmierci jest
hulanie zdeprawowanej i zdemoralizowanej
duszy, bo przecież… piekła nie ma ! Tak więc
można forsować zgubne dla Polski i Polaka idee
podstępem, "pod płaszczykiem" jak i też niekiedy
otwarcie ( casus prof. Chazana ). Zbliża się drugi
wakacyjny miesiąc - sierpień. Miesiąc Maryjny
oraz Miesiąc trzeźwości. Warto więc w tym nie
tylko z powodu temperatury "gorącym" okresie
choćby zapewniać Tą, która
z "dawna Polski
Królową", że nie tylko "Jestem", "Pamiętam",
ale także… "CZUWAM" !!!.
Jacek Zalewski
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Z e s p ó ł

Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
W piątek 15 sierpnia Chrześcijanie w całej
Polsce i wielu innych krajach obchodzili
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, popularnie zwane Matki Boskiej
Zielnej - patronki ziemi i roślin. Tego dnia
podczas nabożeństw święci się kwiaty i
zioła, modląc się o błogosławieństwo dla pól i
plonów.
Dogmat o Wniebowzięciu NMP, ogłosił
papież Pius XII w 1950 roku. Święto to, jest
obchodzone w Kościele od V wieku i jest
jednym
z
najważniejszych
maryjnych
uroczystości w roku. Od zarania dziejów
chrześcijańskich mówiono, że Maryja usnęła i
apostołowie złożyli ją w dolinie. Wśród nich
nie było niewiernego Tomasza, który dotarł
trzy dni później i poprosił apostołów o
otworzenie grobu, by mógł pożegnać się z
Maryją. Nie znaleziono wówczas ciała, a wiele
pięknych kwiatów, stąd tradycja, którą
znamy w postaci Święta Matki Boskiej
Zielnej. Dzień ten, jest kulminacją licznych
pieszych pielgrzymek , które spotykają się na
Jasnej Górze w Częstochowie. Każdego roku
bierze w nich udział ok. 250 tys. pątników z
całej Polski. Święto Matki Boskiej Zielnej w
Polsce często wiąże się z dożynkami, w tym
dniu chrześcijanie oddają w opiekę Maryi
coroczne plony, cały dorobek i domostwa.
W naszej Parafii Członkowie Zespołu Caritas,
oraz
aktywni
Parafianie
prężnie
przygotowywali się do nadchodzącego święta;
już od wtorku zbierano rośliny i zboża
spośród okolicznych pól i łąk oraz zakupiono
część kwiatów, w celu uczynienia wiązanek
jeszcze piękniejszymi. W czwartek od godziny
10.00 kilkunastoosobowa grupa Parafian(w
tym członków Caritas), wyposażonych
w
cierpliwość, dobry humor i zapał do pracy
rozpoczęła modlitwą „twórcze działania” na
rzecz osób potrzebujących. Dzięki ofiarności
wielu innych członków naszej „Wspólnoty”
wśród woni ziół powstawały prawdziwe małe
arcydzieła. Wiązanki przyozdabiano miętą,
bazylią, tymiankiem, jarzębiną, oraz zbożami
i kwiatami z Wielkopolskich pól i łąk.

C a r i t a s

Atmosfera panująca wśród zgromadzonych była
przesycona modlitwą i radosnym śpiewem ku czci
Matki Bożej. Oczywiście należało się uzbroić
również w ostre narzędzia typu sekator czy
nożyce, a jakże- bez nich przygotowanie wiązanek
byłoby „nieomalże” niemożliwe. Z aplauzem
powitano księdza Piotra Pawelca, który pełniąc
obowiązki zastępcy ks. Proboszcza Benedykta
Glinkowskiego,
przebywającego
na
urlopie,
znalazł czas na pokrzepienie serc wolontariuszy
modlitwą i wspólna konsumpcją słodkiego
poczęstunku, oraz na ułożenie niepowtarzalnej
wiązanki
własnego
autorstwa.
Prace
wolontariuszy zakończyły się około godz. 13.30,
jeszcze
tylko
solidne
uporządkowanie
pomieszczeń i podziękowanie Matce Bożej za
pomoc jaką doznawaliśmy w trakcie pracy!
W dniu Święta Matki Boskiej Zielnej wiązanki
wyłożone przed kościołem, spotkały się z dużym
zainteresowaniem parafian licznie
przybywających na Msze Święte. Nie żałowano
datków na pomoc dla osób najbardziej
potrzebujących w Naszej Parafii.
Dorota Bernad

Zespół Caritas Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej
składa:
Serdeczne Bóg Zapłać
za wszystkie złożone ofiary na rzecz
pomocy Bliźnim. Za poświęcony czas, za
poranione i trwale zabrudzone dłonie
przy zbieraniu i dostarczaniu plonów
naszej ojczystej ziemi, za wszystkie trudy
pracy i modlitwy wspierające nasze
charytatywne
działania.
Dziękując
wszystkim ofiarodawcom, jednocześnie
polecamy „Dobroci Waszych Serc” nasze
przyszłe działania.
A może Ty Drogi Parafianinie następnym
razem przyłączysz się do nas?
Miłość to taki dar od Boga, który dzieląc
wśród bliźnich, nieustannie mnożymy!

Jadwisia
WYDARZENIA MIESIĄCA
Biuro parafialne czynne w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych
Mszach św.
Dnia 31.08.2014 r. upływa czteroletnia kadencja Rady Duszpasterskiej i Rady
Ekonomicznej naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim członkom
wspomnianych rad za wkład pracy na rzecz naszej wspólnoty. Od 01.09.2014
r. rozpoczynają swoją czteroletnią kadencję rady w odnowionym składzie.
Rada Duszpasterska: Ksiądz Wikariusz, Przełożona domu Sióstr Imienia
Jezus, Przełożona domu Sióstr Uczennic Krzyża - z urzędu; Basiński
Przemysław, Dombek Krzysztof, Grzelak Aleksander, Grześkowiak Marek,
Janus Mariola, Kowalczyk Dariusz, Kopka Irena, Neumann Iwona, Owsianna
Małgorzata, Piasecki Tomasz, Szymańska Hanna, Tuliszkiewicz Jolanta,
Walkowiak Hanna - z wyboru.
Rada Ekonomiczna: Dec Jan, Derda Henryk, Gawron Krzysztof, Mikosz
Krystyna, Obielak Grzegorz, Patan Henryk, Sereda Tomasz.
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Pierwsze spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej: poniedziałek 08.09.2014 r. o
godz. 18.00 Msza św., a następnie część konferencyjna na probostwie.

08.09.2014

Pierwsze spotkanie nowej Rady Ekonomicznej: wtorek 09.09.2014 r. o godz.
18.00 Msza św., a następnie część konferencyjna na probostwie.

09.09.2014

W poniedziałek 01 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. z
udziałem zespołu „Iskierki” dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców o
godz. 16.30. Podczas Mszy św. uroczyste poświęcenie tornistrów uczniów klas
I.
Po Mszy św. spotkanie katechetów na probostwie. Podczas wieczornej
Mszy św. wspominamy pomordowanych i poległych podczas II Wojny
Światowej w 75 rocznicę jej wybuchu.

01.09.2014

W środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

IX 2014

W I czwartek miesiąca o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i
modlitwa za kapłanów – Godzina Święta.

04.09.2014

1. W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
św. od godz. 15.00 do 18.00. Komunia św. będzie rozdzielana co pół godziny.
Przed Mszą św. o godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Odwiedziny chorych od godz. 8.30.

05.09. 2014

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego
Serca Maryi, a po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

06.09.2014

Od niedzieli 07.09.2014 r. Msze św. niedzielne według porządku w ciągu rok,
a więc o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 17.00.

IX 2014

W niedzielę 07.09.2014 r. wręczenie nominacji członkom nowych rad
parafialnych. Podczas Mszy św. o godz. 8.00 – Rada Ekonomiczna, a o godz.
9.30 – Rada Duszpasterska.

07.09.2014

W czwartek 11.09.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie
rodziców dzieci klas I i II szkoły podstawowej.

11.09. 2014

1.

2.

Jadwisia
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Dnia 7 września w Tulcach tradycyjny odpust Narodzenia NMP. Jak co roku
udamy się z pielgrzymką do tego sanktuarium. W tym roku proponujemy
następującą formę pielgrzymowania: pielgrzymka rowerowa – wyrusza w
dniu odpustu sprzed kościoła po Mszy św. o godz. 8.00; pielgrzymka piesza
– gromadzimy się w dniu odpustu o godz. 7.00 przed kościołem, gdzie będzie
czekał autokar, który zabierze pielgrzymów do par. św. Jana Ewangelisty
przy ul. Fortecznej w Poznaniu. Stamtąd – w ramach „partnerstwa parafii” –
o godz. 7.30 wyruszy wspólna pielgrzymka do Tulec. Po dojściu na miejsce
Msza św. odpustowa o godz. 12.00 i dwie możliwości powrotu: we własnym
zakresie bezpośrednio z Tulec lub pieszo do parafii św. Jana Ewangelisty i
stamtąd indywidualnie do domu.

07.09. 2014

Dnia 13.09.2014 r. o godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół
kościoła. Nabożeństwu przewodniczy i kazanie wygłosi ks. dr hab. Bartosz
Nowakowski.

13.09.2014

W niedzielę 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego – pierwsza
rocznica poświęcenia krzyża u zbiegu ulic Szarotkowej i Sadowej.

14.09.2014

W poniedziałek 15.09.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie
rodziców dzieci klas III szkoły podstawowej związane z przygotowaniem do I
Komunii św.

15.09.2014

W poniedziałek 22 września o godz. 18.00 Msza św. wotywna ku czci św.
Jana Pawła II – patrona rodzin. Podczas Mszy św. modlimy się z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Świętego Patrona dla rodzin naszej parafii.

22.09.2014

Dnia 24.09.2014 r. przypada 14 rocznica uroczystego Liturgicznego
Poświecenia naszego kościoła.

24.09.2014

W czwartek 25.09.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpocznie wykład
psychologa, na który serdecznie zapraszamy rodziców dzieci klas I – III
szkoły podstawowej.

25.09.2014

W lipcu i sierpniu 2014 r. odbyły się: chrzty: 7, śluby: 3, pogrzeby: 8.

VII/VIII 2014

Ad majorem Dei gloriam….
Na polskim rynku pojawiła się firma, której właścicielem jest szkocki przedsiębiorca
Brian Souter. Jak wielu zachodnich inwestorów pojawił się w Polsce by pomnażać swój
majątek. Prywatnie ma poglądy konserwatywne. Zaangażował się osobiście w zniesienie
prawa, które pozwalało samorządom finansować promocję homoseksualizmu.
Zainicjował i sfinansował referendum, dzięki któremu te przepisy zostały zniesione. Było
to pierwsze prywatnie finansowane referendum w historii kraju. Tak tłumaczył swoje
zagazowanie w tą sprawę:
„Musimy się zastanowić, w jakim środowisku chcemy żyć. Czy będziemy babilońskogreckim społeczeństwem, gdzie seks jest tylko formą aktywności, czy będziemy się
trzymać judeochrześcijańskiej tradycji, w której prokreacja jest czymś zarezerwowanym
dla instytucji małżeństwa”
Współcześni przedsiębiorcy są jak niegdysiejsi ziemianie. Mają środki przekraczające
potrzeby osobiste. Mogą budować świątynie bożków albo świątynie jedynemu Bogu.
Brian Souter zdecydował się stanąć w obronie moralności chrześcijańskiej. Za to mu
chwała. Dał przykład innym zamożnym ludziom, pokazał pozytywną siłę pieniądza.
Żródło: „Uważam Rze” wrzesień 2014
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Wokół edukacji
Szkolnictwo to system, czyli zespół różnych
zasobów. Tworzą go ludzie (pedagodzy) i
materia. Tą z kolei stanowią budynki, pomoce
naukowe, zeszyty a zwłaszcza książki. W
naszym państwie stronę materialną systemu
zabezpiecza zasadniczo państwo i samorządy.
Tu pojawia się właśnie niejasność dla rodziców,
zwłaszcza rodziców licznego potomstwa. W
szkole publicznej nie ma co prawda czesnego,
ale lista opłat jest nader długa. Zakup
tornistra-plecaka nie jest jeszcze wśród nich
najważniejszy, za to wydatek na podręczniki
jest już nieodzowny. Komplet może kosztować
nawet 500 zł. na jedno dziecko. Nawet jeśli
mamy w rodzinie starsze dzieci lub starsze
dzieci znajomych, nie odziedziczymy po nich
podręczników. Prawie co 3 lata właściwie
zmienia się program, a każda szkoła wybiera
swoje
podręczniki.
Z
wyjątkiem
może
informatyki, zasób wiadomości do przyswojenia
nie uległ zmianie. Gdy przed laty chodziło się do
szkoły podręcznik np. do języka niemieckiego
był przekazywany z roku na rok i wystarczał.
Dziś trzeba kupić nowy, do języka niemieckiego
za 50 zł, do języka angielskiego za ok. 100 zł.
Czemu wobec tego służy dziś szkoła?
Zadają dziś to pytanie rodzice. Wszystko
kosztuje. To prawda, ale dlaczego ośmieszamy
się przed młodym pokoleniem? Co roku idą do
kosza „jednorazowe podręczniki”.
Szkoła to także liczne składki na różne
okazje. Wiele naturalnie jest potrzebnych…
Przykład
podręcznikowego
nonsensu
pokazuje trudność procesu edukacji. Nie tylko
zmagamy się z lenistwem dzieci, ale także z
głupotą dorosłych. Światy uczących się i
nauczających przenikają się. Skądinąd dzieci
czy to z zamożnych czy z biedniejszych domów
nie szanują książek i swoich tornistrów. Tym
samym uzasadniają komercjalizację szkoły. Im
rzecz bardziej nietrwała tym lepiej. Można kupić
nową. Uczniowie domagają się więc wciąż
nowych rzeczy, a sam świat dorosłych uczy ich
tego. Nie ma właściwego skupienia się na
zdobywaniu wiedzy, jest za to ciążenie w stronę
świata komercji.
Według danych CBOS w ubiegłym roku
wyprawka do szkoły kosztowała na 1 dziecko
ok. 1200 zł. Czy to znaczy, że we wrześniu
rodzina nie ma innych wydatków?
Można postawić pytanie o sens zmiany
podręczników skoro nie jest to konieczne do
efektywnej edukacji ucznia. Używaną książkę
czyta się tak samo jak nowiutką. Można
odnieść wrażenie, że książki trzeba zmieniać bo
wciąż
są
zbyt
tradycyjne,
moralne,
zachowawcze. Bo krok po kroku jest

wprowadzana rewolucja kulturowa.
Rząd, który prowadzi naród do celu – jak
Mojżesz do ziemi obiecanej…
Współczesne rządy czynią starania, sugerują,
wpływają, wytyczają kierunki. Prowadzenie ludzi
nad krawędź urwiska nie jest jednak tym co
należy wspierać. Niszczenie ludzkiej egzystencji
opartej na rodzinie, która jest trwałym związkiem
kobiety i mężczyzny przez zrównywanie postaw
życiowych i kulturowych kiedyś potępianych
powszechnie z modelem życia opartym na etyce
chrześcijańskiej jest drogą rządzących do nikąd.
Przenoszenie dzieci do szkół prywatnych jest
wyrazem woli rodziców zapewnienia dzieciom
moralnego wychowania.
Współczesne lobby, zresztą silne i aktywne,
kieruje się zasadami bazującymi na egoizmie i
hedonizmie. Świat ma się dostosować do naszych
pożądań, słabości czy nałogów. Wprowadza się
nowy model okrojonej odpowiedzialności i zaraża
tym rządzących. Ministerstwo Edukacji stara się
później tą zainfekowaną wiedzę wtłoczyć do szkół.
Trzeba zatem by rodzice byli aktywni i
monitorowali działalność oświatową placówek,
podręczniki
i
programy
nauczania
z
uwzględnieniem zasad życia chrześcijańskiego. W
wielu szkołach nauczyciele sami bronią naszego
świata, ale wystarczy jeden aktywista nowego
ładu i pomoc rodziców staje się nieodzowna.
Inaczej szkoła może zamienić się w niebezpieczny
eksperyment.
„Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani
godziny” (Mt 25.13).
To
ewangeliczne
zawołanie
obrazuje
zobowiązanie uczniów, nauczycieli i rodziców.
Szkoła jako instytucja państwa nie zawsze
realizuje program zgodny z sumieniem człowieka
wierzącego. Przytłoczeni materialnym wymiarem
szkoły, to znaczy wydatkami, nie zapominajmy
jednak o uczestnictwie w kształtowaniu ducha
szkoły. Mowa o wpływie rodziców na model
wychowawczy. Wielu z nas ma na głowie zbyt
wiele i ucieka od tego. Niemniej pamiętać należy,
że samo posyłanie dziecka do szkoły to za mało.
Styka się tam z różnymi poglądami i potrzebuje
tarczy, którą może być tylko matka i ojciec.
Jan Gąsiorowski
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„Pasja” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich
Kontemplując mękę Pańską być może
zastanawiamy się, jak to było ze szczegółami.
Może myślimy o tym, że gdy Pan Jezus niósł
krzyż, przechodził obok kupców i handlarzy,
którzy nie zwracali na niego uwagi dobijając
własny targ. Oczywiście, możemy sobie
wyobrażać wiele, ale możemy także skorzystać
z tego, co dał nam Bóg poprzez spisane
Ewangelie, a także z tych znaków, które daje
nam dzisiaj. Jednym z nich są bez wątpienia
wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich, „mistyczki
i stygmatyczki, która przekazała swoje wizje
męki
Pana
Jezusa,
ubogacając
je
nieoczekiwanymi szczegółami”.
Wszyscy
doświadczamy
różnych
wątpliwości, rozterek, niepokojów. W takich
chwilach warto przybliżyć się do Chrystusa
cierpiącego, który jako Człowiek doświadczył
samotności, opuszczenia, poniżenia. Takie
pewnego rodzaju podobieństwa pomiędzy Nim
a nami, które napotykamy w swoim życiu
powodują, że możemy wejść głębiej w mękę
naszego Zbawiciela. Być może zaczynamy
nawet Go trochę rozumieć. W rezultacie
przynosi nam to pokój serca i pogłębienie
wiary.
Zaprezentowane w niniejszej książce wizje
są zgodne z nauką Kościoła, a także przez
niego potwierdzone. Ukazują jednak wiele
szczegółów, których możemy dowiedzieć się
wyłącznie z objawień. Szczegóły te pozwalają
na nowe i głębsze przeżywanie Drogi
Krzyżowej. Błogosławiona Anna Katarzyna
Emmerich, pomimo tego, że nigdy nie była w
Palestynie, z niezwykłą dokładnością opisywała
miasta i osiedla z czasów Pana Jezusa. Obrazy,
które widziała i przekazała, wzruszają i
pobudzają do głębszego zastanowienia się nad
naszym życiem duchowym i religijnym. Gorąco
polecam.

PS. Wersję filmową objawień bł. Anny
Katarzyny Emmerich zrealizował Mel Gibson,
jednak książka jest dużo głębsza i przekazuje
treści w inny sposób.
Monika Kaszkowiak
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