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Na wstępie
                                         

We wrzeœniu 2012 roku ukaza³ siê we „Wierzenicze-
niach” pierwszy odcinek cyklu katechez domowych. Przy 
okazji wysz³a te¿ zapowiedŸ kolejnych w nastêpnych 
numerach. Tych dalszych czêœci jednak ju¿ nie by³o. 
W miêdzyczasie zmieni³ siê wydawniczy pomys³: zamiast 
drukowaæ osobno poszczególne odcinki, które zapewne 
nie wszyscy pozbieraliby w komplecie, postanowiliœmy 
wydaæ wszystko w jednym specjalnym zeszycie. 

Cykl zatytu³owa³em „Katechezy domowe”. Chcia³bym 
¿eby zosta³y przeczytane w domu,  ¿eby sta³y siê podrêcz-
n¹ domow¹ lektur¹. Stara³em siê pisaæ prosto i w miarê 
obrazowo. Prosi³em by kilka osób zapozna³o siê z tekstem 
i powiedzia³o, czy to co napisa³em jest czytelne i zrozu-
mia³e. Chcia³em by rozwa¿ania pobudza³y do zastano-
wienia siê ale jednoczeœnie  nie by³y zbyt trudne. Przed 
oczami mia³em najzwyklejszych ludzi, którzy nie maj¹ 
obycia w ksi¹¿kach filozoficznych i religijnych. Przez 
grube ksi¹¿ki trudno jest siê przedrzeæ. Mam cich¹ 
nadziejê, ¿e wielu zechce przeczytaæ te nie za d³ugie 
rozwa¿ania i ¿e bêdzie to dla nich inspiruj¹ce do dalszych 
przemyœleñ. B³ogos³awiê wszystkich czytaj¹cych. 

Ca³oœæ tekstu powsta³a w Wierzenicy w cieniu 
piêknego drewnianego koœcio³a. Umi³owanie tego za-
chwycaj¹cego zak¹tka karze mi nadaæ jeszcze drugi tytu³ 
tych rozwa¿añ: „Katechezy Wierzenickie”. Zachwycam 
siê zwi¹zanym z Wierzenic¹, filozofem i uczonym 
Augustem Cieszkowskim, cz³owiekiem niezwykle m¹-
drym i pobo¿nym. Mia³ on dar dzielenia siê wiedz¹ ze 
zwyk³ymi ludŸmi. To inspiruj¹ce dobro przynagla by tym  
czym mo¿emy dzieliæ siê z innymi. (Oczywiœcie, mam 
rozeznanie, ¿e daleko mi do m¹droœci Cieszkowskiego). 

Rok duszpasterski 2012/2013 Koœció³ Powszechny 
prze¿ywa jako Rok Wiary. Tym nauczaniem chcia³bym 
w³o¿yæ swoj¹ osobist¹ cz¹stkê, która, mam nadziejê,  
pomo¿e choæ niektórym pog³êbiæ wiarê, albo do niej 
zaprowadzi. 

Bezpoœredni¹ inspiracj¹ do stworzenia tego zapisu 
by³o przygotowanie do chrztu na probostwie w Wierze-
nicy 26 letniego Arona z Czerwonaka. Po ka¿dym 
spotkaniu otrzymywa³ on jako pierwszy kolejn¹ 
wydrukowan¹ katechezê. Arona b³ogos³awiê wiêc 
szczególnie. Wierzê, ¿e w³¹czy siê we wspólnotê Koœcio³a 
w Wielk¹ Sobotê 2013 roku, tj. 30 marca.  

                                                                 
                                                           
                                                           x Przemys³aw Kompf
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         Czy œwiat wzi¹³ siê z niczego? Czy wszystko powsta³o 
w wyniku samoistnych przekszta³ceñ?

Obserwacja ¿ycia pokazuje, ¿e nic siê nie dzieje bez 
przyczyny. Wszystko na co mo¿emy patrzeæ zosta³o zrodzone 
albo stworzone. Nie ma na œwiecie rzeczy, o których moglibyœ-
my powiedzieæ: wziê³y siê „same z siê”. Trudno jest te¿ wska-
zaæ jak to siê sta³o, ¿e materia nieo¿ywiona sta³a siê materi¹ 
o¿ywion¹. Widzimy te¿ zadziwiaj¹c¹ harmoniê w œwiecie. Nie 
sposób jest mówiæ stale o niekoñcz¹cych siê przypadkowo-
œciach.
        Kiedy patrzymy na obraz namalowany i prezentowany 
w galerii, nie damy sobie wmówiæ, ¿e on tam sam  z siebie  sfru-
n¹³. Ktoœ go powiesi³, a jeszcze przedtem namalowa³. Nawet, 
jeœli nie widzieliœmy tego malarza, wiemy, ¿e on istnieje, b¹dŸ 
kiedyœ istnia³. Dzie³o wskazuje na mistrza. Œwiadczy zreszt¹ nie 
tylko o jego istnieniu, ale tak¿e o talencie i zainteresowaniach. 
Zupe³nie oczywistym dla nas jest te¿, i¿ malarz nie jest 
obrazem, ani obraz malarzem. Powiemy: to jest malarz, a to jest 
jego dzie³o, obraz, który namalowa³.

Uruchomiaj¹c komputer, który wykonuje fantastyczne 
operacje albo telefon komórkowy, na ogó³ nie myœlimy jaka jest 
historia powstania tych przedmiotów do momentu kiedy 
zaczêliœmy z nich korzystaæ. Warto ten proces przeœledziæ. Naj-
pierw w g³owie jakiegoœ konstruktora zrodzi³ siê pomys³. 
Powstawaæ zaczê³y pierwsze projekty. Potem powsta³ proto-
typ. Wreszcie po udoskonaleniach ruszono z produkcj¹. Potem 
dalej doskonalono i produkt sta³ siê masowym. Mamy te¿ 
œwiadomoœæ, ¿e gdybyœmy takie urz¹dzenie roz³o¿yli na czêœci 
pierwsze i zaczêli nimi przypadkowo mieszaæ, nie z³o¿y³aby siê 
nam jedna dzia³aj¹ca ca³oœæ. Przypadki nie ukszta³tuj¹, nie 
stworz¹ harmonii. Potrzebne jest dzia³anie celowe.

Obserwacja, któr¹ ka¿dy mo¿e przeprowadziæ, prowadzi 
nas do stwierdzenia, ¿e skoro nic na œwiecie nie dzieje siê 
„samo z siê”, gdzieœ jest twórca tego œwiata. Ktoœ kto jest poza 
uk³adem rzeczy stworzonych (tak jak malarz jest poza swoim 

Katecheza I:  Skąd wiem, że jest Bóg
dzie³em). Nie jest jego czêœci¹. Nie mo¿na wtedy o nim powie-
dzieæ, ¿e zosta³ stworzony. Nie nale¿y myliæ stwórcy i stworze-
nia (malarza i jego obrazu). On jest odwiecznie poza czasem. 
Cz³owiekowi, który ¿yje na ziemi u³amek sekundy dziejów 
mierzonych milionami lat trudno jest ogarn¹æ rzeczywistoœæ 
Bo¿¹, tym bardziej, ¿e wci¹ga go jeszcze wiele innych 
bli¿szych mu spraw. 
   Jednak refleksj¹ rozumu 
ludzkiego, który obserwuje 
r zeczywis toœæ  œw ia ta  
i wszechœwiata, mo¿na 
dojœæ do stwierdzenia: 
œwiat  zosta³ stworzony 
przez  I s to tê  Wy¿sz¹ ,  
Absolut, który jest poza 
nim. Ten Absolut teologia 
nazywa Bogiem. Rol¹ nauki 
jest powiedzieæ nam: jak 
Bóg stworzy³ œwiat. 

   Kiedy w XXI wieku cz³o-
wiek myœli o Bogu nie jest 
reliktem œredniowiecza. 
Jest na ten czas.  Nauko-
wiec, kiedy zaczyna siê 
modliæ, nie chowa jednej 
pó³kuli mózgowej (tej naukowej) i nie wysuwa drugiej  z jakimœ 
ciemnym, zacofanym  <ja>.  On  wie, dlaczego siê modli. 
      
     S³owo mówi: „G³upi z natury s¹ wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdo³ali poznaæ tego, który 
jest, patrz¹c na dzie³a nie poznali Twórcy... bo z wielkoœci 
i piêkna stworzeñ poznaje siê przez podobieñstwo ich 
Sprawcê” (M¹droœci 13,1 i 5).

„Mówi g³upi w sercu swoim: <Nie ma Boga> ...”  Psalm  53,1.
       
     Bo¿e choæ Ciê nie pojmujê jednak nad wszystko mi³ujê, nad 
wszystko co jest stworzone, boœ Ty dobro nieskoñczone.
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Cz³owiek w³asnym rozumem mo¿e uchwyciæ sens rozwoju 

œwiata.  O samym Bogu te¿ bêdzie próbowa³ coœ powiedzieæ.  
Ale gdyby Bóg nie da³ siê poznaæ cz³owiekowi, on niewiele 
móg³by powiedzieæ o Nim. Od pocz¹tku ludzkoœci ludzie 
wyczuwali obecnoœæ Boga w swoim ¿yciu. Próbowali go od-
naleŸæ, wskazaæ. Obserwacja poszczególnych kultur pokazuje, 
¿e niemal wszyscy próbowali tego Boga wpisywaæ w realia 
przyrody. Bogami nazywano kamienie, s³oñce, ksiê¿yc, góry, 
zwierzêta, ptaki. Tych bogów by³o wielu (od rozmaitych spraw). 
Na wschodzie pojawi³y siê silne tendencje panteistyczne: to 
œwiat jest bogiem. Ubóstwienie, przebóstwienie ca³ego œwiata.

Na tle prób odgadniêcia kim jest Bóg wyró¿nia³a siê jedna 
spo³ecznoœæ. Byli ni¹ ̄ ydzi, którzy od czasów Abrahama ( 1600 
rok przed Chrystusem) mówili o Bogu jedynym jako o istocie 
czysto duchowej ponad wszelkim stworzeniem. Zaskakuj¹ce 
jest to wyobra¿enie. Sk¹d ono siê wziê³o w g³owach ludzi, 
którzy byli pasterzami i koczownikami? Czy byli w stanie sami 
coœ takiego wymyœliæ? Religia otaczaj¹cych ¯ydów ludów 
i narodów by³a zupe³nie inna. By³y to w³aœnie owe kamienie, 
zwierzêta s³oñce, gwiazdy itd. Marks powiedzia³: byt okreœla 
œwiadomoœæ. Jeœli tak, to dlaczego religia ¯ydów tak 
odró¿nia³a siê od innych skoro pod wzglêdem cywilizacyjnym  
nie tylko, ¿e nie odbiegali poziomem ¿ycia od otoczenia ale 
wrêcz stali gorzej. Ich religia powinna wiêc byæ jeszcze 
prymitywniejsza ani¿eli ich s¹siadów. 

Pozwala to powiedzieæ, ¿e gdyby sam Stwórca nie 
przedstawi³ siê cz³owiekowi, nie objawi³ siê jemu, on sam by 
tego nie wymyœli³. Bóg Stwórca nie jest niemow¹. Kontaktuje 
siê ze swoim stworzeniem, mo¿e mówiæ do niego. Pos³uguje 
siê znakami i s³owami. Nie mo¿e to byæ s³owo niezrozumia³e dla 
cz³owieka. To musi byæ jêzyk cz³owieka.  Biblia jest ksiêg¹, 
która zapisa³a wiele s³ów Boga przedstawiaj¹cego siê 
cz³owiekowi. 

S³owo uczy: „JESTEM, KTÓRY JESTEM. Tak powiesz 
synom Izraela: JESTEM pos³a³ mnie do was”  (Wyjœcia 3,14).

Tak jak Moj¿eszowi na górze, Bóg przypomina o swoim 
istnieniu ludziom, którzy Go nie poznali, albo o Nim 
zapomnieli. JESTEM  by was prowadziæ. JESTEM by wam 
b³ogos³awiæ. JESTEM by wyprowadziæ was z domu niedoli.

Bóg stworzy³ œwiat, da³ cz³owiekowi ¿ycie. W dziele 
stworzeñ istota ludzka zosta³a wyró¿niona. Stoi na szczycie 
stworzeñ. Jedynie cz³owiek  us³yszy: jesteœ moim obrazem 
i podobieñstwem (por. Rodzaju 1,27). Te s³owa s¹ kluczem do 
zrozumienia przez ludzi istoty Boga. Tak jak ty prze¿ywasz 
i widzisz  jako cz³owiek, tak samo odnosi siê to do Boga 
(oczywiœcie w stopniu doskona³ym).    

Katecheza II:  Boże Objawienie

Katecheza III: 
Bóg stworzył człowieka z miłości 

Dlaczego Bóg stworzy³ œwiat? Dlaczego da³ ¿ycie cz³owie-
kowi? Patrz¹c na cz³owieka widzimy, ¿e ten dzieli siê ¿yciem ze 
swoim potomstwem w akcie mi³oœci. (Oczywiœcie, zostawiamy 
na boku wszystkie patologie zwi¹zane z poczêciem ¿ycia: 
gwa³t, czy jakaœ inna rozwi¹z³oœæ). Normaln¹ sytuacj¹ jest, ¿e 
dwoje ludzi: kobieta i mê¿czyzna chc¹ byæ ze sob¹ razem. 
Zawi¹zuje siê miêdzy nimi wiêŸ mi³oœci. Ona to sprawia, ¿e ci 
ludzie coraz bardziej  ze sob¹ siê ³¹cz¹. W pewnym momencie 
t¹ mi³oœci¹ dziel¹ siê ze swoim dzieckiem. W mi³oœci przekazu-
j¹ mu ¿ycie. Kochaj¹ je chocia¿ go jeszcze nie widz¹. Potem 
towarzysz¹ temu dziecku w mi³oœci a¿ do koñca swojego ¿ycia. 
Czêsto dziecko zawodzi, sprawia ból. Rodzic jednak nie 
przestaje kochaæ. Ich mi³oœæ jest bezwarunkowa. Kochaj¹, bo 
dali ¿ycie.

O ile ¿ycie niejednej istoty ludzkiej  zosta³o poczête przez 
cz³owieka „przypadkowo”, o tyle w odniesieniu do Boga nie 
sposób tego powiedzieæ. Bóg nie mia³ ¿adnego przymusu by 
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Bóg stworzył człowieka z miłości 
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towarzysz¹ temu dziecku w mi³oœci a¿ do koñca swojego ¿ycia. 
Czêsto dziecko zawodzi, sprawia ból. Rodzic jednak nie 
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daæ nam ¿ycie. Jeœli to uczyni³, sta³o siê to w akcie wolnym 
z mi³oœci. Jest to mi³oœæ ca³kowicie bezwarunkowa. Bóg daj¹c 
ci ¿ycie wpisa³ ciê w swoj¹ odwieczn¹ mi³oœæ. Nie kocha ciê za 
coœ, np. bo jesteœ taki pobo¿ny.  Kocha ciê,  bo da³ ci ¿ycie i w 
tej mi³oœci jest wierny i niezmienny.

Biblia, ksiêga Bo¿ego objawienia piêknie powie o ¿yciu 
cz³owieka:
 
„zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê,
nim przyszed³eœ na œwiat, poœwiêci³em ciê”  (Jeremiasza 1,5).
 I  dalej:   
 „góry mog¹ siê poruszyæ i pagórki siê zachwiaæ, ale mi³oœæ 

moja nie odst¹pi ciebie i nie 
zachwieje siê moje przy-
mierze pokoju”  

        (Izajasza 54,10)

„Czy¿ mo¿e niewiasta 
zapomnieæ o swym 
niemowlêciu, ta która 
kocha syna swego ³ona?
A nawet gdyby ona 
zapomnia³a, Ja nie 
zapomnê o tobie.
Oto wyry³em ciê na obu 
d³oniach, twe mury s¹ 
ustawicznie przede mn¹”  
               (Tam¿e  49,15 -16)

          Tak jak rodzic wierzy 
w swoje dziecko, ¿e ¿ycia 
nie zmarnuje i nie zejdzie 
na z³¹ drogê, tak samo Bóg 
wierzy w cz³owieka, ¿e 
¿ycia, które dosta³ od niego 
nie zmarnuje ale zrobi z nim 
coœ dobrego i przede 
wszystkim odpowie swoj¹ 
mi³oœci¹ na Jego mi³oœæ.

Rodzice ucz¹ swoje dzieci jak maj¹ one postêpowaæ. 
Opiekuj¹c siê nimi przekazuj¹ pewne zasady postêpowania. 
Tak samo Bóg daj¹c ¿ycie cz³owiekowi uczy jego jak ma on ¿yæ, 
by ¿ycia nie przegraæ, nie zmarnowaæ. W historii przymierza 
znajduje siê zapis 10 przykazañ, o których pamiêtaæ ma 
cz³owiek. Owe przykazania tworz¹ okr¹g znaczony 10 s³upkami 
granicznymi. Bóg powie: przestrzegaj przykazañ, a bêdê ci 
b³ogos³awi³ w tym polu, które jest wewn¹trz krêgu. Jest to pole 
dobra. Bóg nie b³ogos³awi ludzkiego brudu, z³a, samowoli, 
kiedy cz³owiek robi wed³ug w³asnego uznania. 

Na pierwszej stronie Biblii, w opowiadaniu o raju, cz³owiek 
dostaje naukê na temat swojej wolnoœci, dobra i z³a w jego 
¿yciu. Kiedy czyta siê ten tekst literalnie, czyli dos³ownie, 
trochê siê uœmiechamy i mówimy ale to bajka. Tymczasem to 
rzeczywiœcie jest opowiadanie typu bajkowego, którego istot¹ 
wcale nie jest chêæ dania naukowej odpowiedzi jak powsta³ 
œwiat. Mora³ albo przes³anie opowiadania jest inne. 

Cz³owiek zosta³ stworzony do ¿ycia w bliskoœci Boga, 
w harmonii z przyrod¹ piêknie jemu s³u¿¹c¹, z drugim 
cz³owiekiem i z samym sob¹. Nagie postacie nie odczuwa³y 
wstydu. Kiedy cz³owiek ¿yje niezafa³szowanym ¿yciem mo¿e 
spaæ spokojnie, nie ma nic do ukrycia. Nie musi przybieraæ 
¿adnych masek  ani wdziewaæ szat. To jest jeden z symboli. 
Drugi to drzewo  poznania dobra i z³a. Z tego drzewa cz³owiek 
ma nie zrywaæ owoców. Cz³owiek nie ma  próbowaæ z³a. Pokusa 
jednak by³a, by spróbowaæ.

Czy Bóg jest z nami szczery, gdy czegoœ nie chce nam daæ, 
je¿eli nam czegoœ zabrania? Czy mogê czuæ siê wolny, czy Bóg 
mnie nie ogranicza, kiedy mi coœ zakazuje? 
Ka¿dy cz³owiek w sercu codziennie rozstrzyga co dobre, co z³e. 

Katecheza IV: 
Bóg uczy jak żyć -  pamiętaj o przykazaniach!
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Czy wolnoœæ jest robieniem  tego co mi siê podoba? Co to 
znaczy, ¿e jestem wolny? Biblia w tym „naiwnie” brzmi¹cym 
bajkowym opowiadaniu uczy zupe³nie powa¿nie: cz³owieku, 
odró¿nij wolnoœæ od samowoli. Wolnoœæ znaczy wybieranie nie 
miêdzy dobrem a z³em, z³o trzeba odrzuciæ i wykluczyæ, 
wolnoœæ jest wybieraniem pomiêdzy rozmaitymi dobrami. Przy 
czym nie chodzi o egoistyczne dobro jednego cz³owieka, który 
mo¿e nie liczyæ siê z innymi, chodzi o dobro uznane przed 
Bogiem, wspólne, niezmienne, takie same dla wszystkich. To 
jest w³aœnie dobro Bo¿ych przykazañ. Opowiadanie o raju 
mówi te¿ jak bardzo Bóg szanuje wolnoœæ cz³owieka. Pokazuje 
co dobre ale nie zmusza na si³ê: ty musisz to przyj¹æ. Ty dla 
swojego dobra mo¿esz  przyj¹æ, powinieneœ przyj¹æ, ale nie 
musisz. Natomiast kiedy wybierasz z³o, nie dziw siê jego 
skutków  w swoim ¿yciu. 

Pomyœl, czego Bóg nie pozwoli³ uczyniæ,  jeœli cz³owiek 
chcia³ zrobiæ w imiê swojej fa³szywie pojêtej wolnoœci. Niestety, 
w samowoli, w buncie,  czasem w ignorancji cz³owiek potrafi³ 
zrobiæ najstraszniejsze rzeczy krzywdz¹c siebie i innych. 

Bóg mówi: „Polecenie to..., które ja ci dzisiaj dajê, nie 
przekracza twych mo¿liwoœci i nie jest poza twoim zasiêgiem. 
Nie jest w niebiosach by mo¿na by³o powiedzieæ: Któ¿ dla nas 
wst¹pi do nieba i przyniesie je nam, a bêdziemy s³uchaæ
i wype³nimy je. I nie jest za morzem, aby mo¿na by³o po-
wiedzieæ: Któ¿ dla nas uda siê za morze i przyniesie je nam, 
a bêdziemy s³uchaæ i wype³nimy je.  S³owo to bowiem jest 
bardzo blisko ciebie w twych ustach i w twoim sercu, byœ je 
móg³ wype³niæ.

Patrz! K³adê dziœ przed tob¹ ¿ycie i szczêœcie, œmieræ i nie-
szczêœcie. Ja dziœ ci nakazujê mi³owaæ Pana Boga twego i cho-
dziæ Jego drogami, zachowywaæ Jego polecenia, prawa i naka-
zy, abyœ ¿y³ i mno¿y³ siê, a Pan twój Bóg bêdzie ci b³ogos³awi³... 
Ale jeœli swe serce odwrócisz, nie us³uchasz, zb³¹dzisz i bê-
dziesz oddawa³ pok³on cudzym bogom, s³u¿¹c im – oœwiad-
czam wam dzisiaj, ¿e na pewno zginiecie... Biorê dziœ 
przeciwko wam na œwiadków niebo i ziemiê, k³adê przed wami 
¿ycie i œmieræ, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo. Wybierajcie 
wiêc ¿ycie abyœcie ¿yli wy i wasze potomstwo,mi³uj¹c Pana 
Boga swego, s³uchaj¹c Jego g³osu i lgn¹c do Niego, bo tu jest 

twoje ¿ycie i d³ugie trwanie twego pobytu na ziemi” 
                                                 (Powtórzonego Prawa 30,11 – 20).

Dziecko niepos³uszne rodzicom mo¿e doœwiadczyæ ich 
z³oœci i gniewu. Nie znaczy to, ¿e  oni przestali je kochaæ. 
Wzburzenie i przyp³yw  niedobrych emocji mo¿e jednak 
skutecznie przykryæ to 
uczucie. Niepos³uszeñ-
stwo powoduje oddalanie 
siê jednych osób od 
drugich, brak zaufania, 
podejrzliwoœæ. 

W odniesieniu do 
Boga jest dok³adnie tak sa-
mo. Nie czujemy Jego mi-
³oœci bo grzeszymy, robimy 
po swojemu, lekcewa¿ymy 
Jego przykazania. Nieste-
ty, wszyscy jako ludzie 
jesteœmy w tym do siebie 
podobni: jesteœmy grzesz-
nikami.  Œw. Jan powie:

„Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie 
oszukujemy i nie ma w nas prawdy” ( I List Jana 1,8). 

Przez niepos³uszeñstwo wszyscy zas³u¿yliœmy na karê.         
Nie znaczy to, ¿e grzechy ka¿dego s¹ takie same. Ró¿ni ludzie 
pope³niaj¹ ró¿ne grzechy. Pojêcie grzechu funkcjonuje w 
odniesieniu do Boga. To nie jest to co mi siê wydaje, ¿e jest z³e, 
ale to co Bóg nazywa z³em. Wolê Bo¿¹ mam poznaæ i dlatego te¿ 
muszê siê nauczyæ poprawnie odró¿niaæ to co dobre i co z³e 
jest przed Bogiem. Jako doros³y muszê sobie stawiaæ doros³e 

Katecheza V: 
Dlaczego nie doświadczam miłości Bożej
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pytania: czy Ty Bo¿e chcesz bym tak czyni³? Duchowoœæ 
Koœcio³a pomog³a cz³owiekowi wypracowaæ rachunek 
sumienia, dobrze by umia³ on z niego korzystaæ.

Cz³owiek im bardziej grzeszy tym jest bardziej od Boga 
oddalony. Ludzie kiedy dadz¹ siê wci¹gn¹æ w rzeczy z³e na 
pocz¹tku nie zdaj¹ sobie sprawy z tego w co wchodz¹. Z³o 
nawet wydaje im siê by dobrem. Ktoœ zaczyna dla przyjemnoœci  
piæ, paliæ, narkotyzowaæ siê. Inny próbuje przyjemnoœci 
w hazardzie, nieopanowanym seksie, jeszcze ktoœ wchodzi 
w jakieœ lewe interesy, z³odziejstwa itd. Z³o z natury swej jest 
niszczycielskie, ale nie zawsze od razu. Du¿o czasami musi 
up³yn¹æ czasu zanim cz³owiek spostrze¿e i zrozumie, ¿e to co 
mia³o byæ Ÿród³em radoœci, przyjemnoœci i pieniêdzy, sta³o siê 
Ÿród³em k³opotów, zniewolenia i uzale¿nieñ.

Bóg b³ogos³awi cz³owieka w jego drodze ku dobremu, nie 
ku z³emu. Jeœli ktoœ czyni Ÿle, nie mo¿e dla tych rzeczy szukaæ 
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Wielu ludzi tak naprawdê jest 
daleko od Boga, nie czuje wiêc Jego mi³oœci. Wielu ludzi dziœ 
potrzebuje g³êbokiego nawrócenia. Trzeba zejœæ z kupy gnoju 
na której siê siedzi i trzeba przestaæ mówiæ, ¿e pachnie, 
podczas, gdy ju¿ mocno œmierdzi. Trzeba mieæ odwagê 
przestaæ z³o nazywaæ dobrem. Wiara jest ufnoœci¹, ¿e Bóg 
pragnie mojego dobra.

Z Psalmu 51: 
 

    Zmi³uj siê nade mn¹ Bo¿e w ³askawoœci swojej.
   W ogromie swego mi³osierdzia wyma¿ moj¹ nieprawoœæ!
   Obmyj mnie zupe³nie z mojej winy
   i oczyœæ mnie z grzechu mojego!
   Uznajê bowiem moj¹ nieprawoœæ,
   a grzech mój mam zawsze przed sob¹ 
   Tylko przeciw Tobie zgrzeszy³em
   i uczyni³em, co z³e jest w Twych oczach
   tak, ¿e siê okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku
   i prawy w swoim os¹dzie.
   Oto zrodzony jestem w przewinieniu
   i w grzechu poczê³a mnie matka.
   Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie
   naucz mnie tajników m¹droœci. (Ps 51,3-8)  

 
                

Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby Bóg przemawia³ w dzie-
jach do cz³owieka: przez dzie³a stworzeñ, znaki, cuda, przez 
proroków, w ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez 
swojego Syna Jezusa Chrystusa (por. Hebrajczyków 1,1). 

Kiedy wszyscy ludzie jako niepos³uszni  zas³u¿yli na karê, 
na potêpienie, Bóg otwiera kolejn¹ kartê historii zbawienia – 
przedstawia swojego Syna. Wczeœniej Go zapowiada: 
przyjdzie Mesjasz. Wielu Go oczekiwa³o. Pojawienie siê Go 
by³o jednak du¿ym zaskoczeniem. 

Stopniowo odkrywano kim On jest. Najpierw mówiono: 
wspania³y cz³owiek. Potem dodawano: uzdrowiciel,  cudo-
twórca. Pytano: Kim jesteœ, ¿e nawet wicher i morze s¹ ci 
pos³uszne?  (por. Mateusz 8,27.) Kim jesteœ, ¿e grzechy 
odpuszczasz? (por. Marek 2,7.) 

Jezus naucza³ t³umy. Zwracano siê do Niego: Nauczycielu 
Dobry. Ludzi porusza³y proste s³owa nadziei, dobre na ka¿de 
¿ycie. S³owa, które pomaga³y odkryæ dobro w sobie:

„Bêdziesz mi³owaæ Pana Boga swego ca³ym swoim ser-
cem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim umys-
³em, a swego bliŸniego jak siebie samego” (£ukasz 19,27)

„Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, 
którzy was przeœladuj¹” (Mateusz  5,44),

„Jesteœcie œwiat³em dla œwiata... Tak niech œwieci wasze 
œwiat³o przed ludŸmi...”  (tam¿e 4,14 i 16),

„Wszystko co byœcie chcieli ¿eby ludzie wam czynili i wy 
im czyñcie” (tam¿e 7,12),

„WchodŸcie przez ciasn¹ bramê, bo szeroka jest brama 
i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest 
takich, którzy na ni¹ wchodz¹” (tam¿e 7,13),
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„Strze¿cie siê,  ¿ebyœcie uczynków pobo¿nych nie 
wykonywali przed ludŸmi po to aby was widzieli”  (tam¿e 6,1),
    „Odwagi! ... Ja jestem, nie bójcie siê” (tam¿e 14,27).

Z czasem zaczêto mówiæ: Mesjasz, Syn Bo¿y, Zbawiciel i 
wreszcie: Pan mój i Bóg mój. Œwiadectwo jakie zostawili o Je-
zusie uczniowie mówi o Jego Bóstwie.  Œw. Jan nazywa Jezusa 
Jednorodzonym Bogiem, który jest w ³onie Ojca (por. 
Ewangelia Jana 1,18). Przeczuwaj¹c, ¿e kiedyœ pojawi¹ siê 
jacyœ ludzie, którzy bêd¹ umniejszaæ Jezusowi w zakoñczeniu 
swego I listu napisa³ (jako ten, co widzia³ w³asnymi oczami i ten, 
który dotyka³ w³asnymi rêkami -  por. 1 List Jana 1,1): 

„Wiemy, ¿e jesteœmy z Boga, ca³y zaœ œwiat le¿y w mocy 
Z³ego. Wiemy tak¿e, ¿e Syn Bo¿y przyszed³ i obdarzy³ nas 
zdolnoœci¹ umys³u, tak i¿ poznajemy Prawdziwego. Jesteœmy 
w prawdziwym Bogu,  w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaœ 
jest prawdziwym Bogiem i ¯yciem wiecznym. Dzieci strze¿cie 
siê fa³szywych bogów” ( tam¿e  5,19 – 21). 

Œw. Pawe³ powie o Jezusie:  „Chrystus wed³ug cia³a, Ten 
który jest ponad wszystkim, Bóg b³ogos³awiony na wieki”  (List 
do Rzymian 9,5).

Wydarzeniem, które zmieni³o myœlenie uczniów o Jezusie 
by³o Jego zmartwychwstanie.  Sta³o siê to po tragicznej mêce, 
œmierci i z³o¿eniu do grobu. Aposto³owie wtedy zobaczyli 
odpowiedŸ na najwa¿niejsze pytanie cz³owieka: o sens ¿ycia i 
sens œmierci. Na to podstawowe pytanie, stawiane przez 
wszystkich ludzi Jezus jako Mesjasz nie móg³ nie 
odpowiedzieæ. Nie zostawi³ nam jednak kolejnego zwoju do 
odczytania (to co napisano o Jezusie, powsta³o póŸniej kiedy 
Jego misja ziemska siê zakoñczy³a). Jezus swoim  
zmartwychwstaniem pokaza³, ¿e jest przejœcie ze œmierci do 
¿ycia, ¿e jest prawdziwym Zbawicielem. Gdy dotar³o to do 
œwiadomoœci uczniów,  ich ¿ycie siê zmieni³o.

               
Jest to najwa¿niejsza katecheza Koœcio³a. Nie mo¿na jej 

nie znaæ, wrêcz trzeba j¹ znaæ na pamiêæ. Œwiêty Pawe³ powie, 
¿e jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³ pró¿na jest nasza wiara 
(por. I List do Koryntian 15,14). Wielu ludzi œwiêtuje Wielkanoc i 
nie wierzy w zmartwychwstanie. Traktuje to jako mit. 

W Ewangelii Mateusza (28,12-13) czytamy, i¿ wœród ̄ ydów 
roznios³a siê pog³oska, ¿e to uczniowie ukradli z grobu cia³o 
Jezusa i pochowali je w innym miejscu i potem rozpowiadali, ¿e 
On ¿yje. Zastanawiamy siê, dlaczego mieliby to zrobiæ i tak 
zmyœlaæ? Z³odziej, jeœli uda mu siê ukraœæ coœ z domu, do 
którego siê w³ama³, ma jakiœ zysk. Na jakiego rodzaju „zysk” 
mogli liczyæ uczniowie? Trudno czymœ logicznym to 
wyt³umaczyæ. Odwrotnie, musieli siê liczyæ, ¿e jeœli zaczn¹ 
opowiadaæ, i¿ Jezus ¿yje, to œci¹gn¹ na siebie tak¹ sam¹ z³oœæ 
jaka spad³a na Niego. Realne by³o, ¿e takie opowieœci mog¹ 
przep³aciæ ¿yciem, bo kto raz siêgn¹³ po zabójstwo jako 
metodê walki z przeciwnikiem, ten mo¿e to zrobiæ tak¿e i drugi 
raz. Nie mogli siê te¿ spodziewaæ ¿adnych zysków 
materialnych. Ludzkie uznanie te¿ wydaje siê w¹tpliwe.

W momencie zatrzymania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 
obecni byli jego uczniowie. W obronie swojego Nauczyciela 
nie zrobili nic. Opuœcili Go. Schowali siê. Ratowali swoj¹ skórê. 
Chocia¿ Jezusa kochali i szanowali, wiedzieli, ¿e nie s¹ 
w stanie Mu pomóc. Myœleli, co zupe³nie logiczne, tylko o so-
bie. Nie chcieli umieraæ. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w ci¹gu 
nastêpnych godzin nocy i potem poranka, tak¿e nie uczynili 
nic. A przecie¿ mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e rozbiegli siê i po-
szukali jakiœ zwolenników Jezusa, którzy ¿yli w Jerozolimie, ¿e 
wsparci ich si³¹ przyjd¹ w wiêkszej grupie i przed Wysok¹ Rad¹ 
¯ydowsk¹ i Pi³atem zaœwiadcz¹ w obronie Jezusa. Nic takiego 
nie mia³o miejsca. W tamtym czasie w sercach uczniów na 
pewno rz¹dzi³ strach. Strach o w³asne ¿ycie.
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Zaskakuj¹ce s¹ opisy biblijne po zmartwychwstaniu. 
Uczniowie najpierw nie wierz¹. Nie wierz¹ kobietom, które 
przysz³y z nowin¹, ¿e zasta³y pusty grób i widzia³y Go ¿ywego. 
Boj¹ siê, ¿e to ¯ydzi z zemsty po œmierci sprofanowali jeszcze 
cia³o Jezusa. Opowieœci kobiet traktuj¹ jako ich niedorzeczne 
gadanie. Nie uwierz¹ nawet kiedy sami zobacz¹ Jezusa: zjawa, 
duch – taka bêdzie ich pierwsza reakcja. Jezus ka¿e im dotykaæ 
swojego cia³a, ka¿e sobie daæ coœ do jedzenia aby przekonaæ 
ich, i¿ nie jest ¿adn¹ zjaw¹ i nie jest to zbiorowa halucynacja. Do 
realnoœci zmartwychwstania uczniowie przekonuj¹ siê 
stopniowo. Kiedy jednak przekonaj¹ siê w pe³ni, wtedy zmieni 
siê wszystko.

Porzuc¹ wczeœniejszy strach. Przestan¹ myœleæ o tym co 
mo¿e siê z nimi staæ, ¿e coœ im grozi. Doœwiadczywszy 
zbawienia w Chrystusie, zobaczywszy, ¿e jest On prawdziwym 
Zbawicielem bêd¹ wiedzieli, ¿e w Nim nie ma ju¿ lêku. Bêd¹ te¿ 
wiedzieæ, ¿e tego co sami prze¿yli nie mog¹ zatrzymywaæ dla 
siebie. Tym trzeba siê dzieliæ, o tym trzeba g³oœno wszêdzie 
mówiæ i to niezale¿nie od tego, czy siê to bêdzie podoba³o 
komuœ, czy te¿ nie. Pokonaj¹ wszelkie przeciwnoœci: ludzk¹ 
nienawiœæ i przeœladowania, wichury, burze na l¹dzie i morzu, 
niewygody podró¿y i wszelki niedostatek. 

W ka¿dym miejscu bêd¹ mówiæ o tym samym: Jezus 
zmartwychwsta³ i jest prawdziwym Zbawicielem. Nawracajcie 
siê w imiê Jego. Porzuæcie starego cz³owieka wraz w jego 
zepsuciem i przyobleczcie nowego w Jezusie Chrystusie (Por. 
List do Efezjan 4,22). Powiedz¹: nikt nie jest wy³¹czony z Jego 
mi³oœci. Nawet do tych, którzy skazali na œmieræ Jezusa 
powiedz¹: ta sama obietnica jest dla was i dla waszych dzieci. 
Za t¹ w³aœnie prawdê oddadz¹ mêczeñsko ¿ycie. Dos³ownie 
dadz¹ siê przybiæ do krzy¿a, po³amaæ ko³em, obedrzeæ ze skóry 
i przepi³owaæ na pó³. Trudno wyobraziæ sobie, ¿e to wszystko 
pozwolili ze sob¹ zrobiæ dla podtrzymania mitu. Doskonale 
wiedzieli jakiego rodzaju prawda stoi za nimi, ¿e nawet tak 
tragiczna œmieræ nie ma znaczenia. 

W ka¿d¹ Wielkanoc Koœció³ przypomina tamte zdarzenia i wzy-
wa ludzi tak samo do nawrócenia. Jeœli Jezus zmartwychwsta³, 
Królestwo Bo¿e rzeczywiœcie przybli¿y³o siê do nas. Maj¹c za 

sob¹ 20, 30, 50, 70 lat powinniœmy to wreszcie us³yszeæ i w ser-
cu swoim odpowiedzieæ: 

Jezu zmartwychwsta³y, mój Zbawicielu, wejdŸ do mojego 
¿ycia. Tak jak zmieni³eœ swoich uczniów, zmieñ tak¿e i mnie. Im 
da³eœ moc, pokaza³eœ sens tego co robi¹. Tego samego pragnê 
dla siebie. Zabierz mój lêk i obawy, wlej w moje serce nadziejê 
na dobre ¿ycie. Dziêkujê Ci Jezu, ¿e moja obojêtnoœæ, mój 
grzech, moja pycha i g³upota nie od³¹czy³a mnie od Twej 
mi³oœci, ¿e ci¹gle jesteœ moim Zbawicielem. Amen. 

Œwiadectwo uczniów:

„Nie ma w ¿adnym innym imieniu zbawienia, gdy¿ nie 
dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, przez które 
moglibyœmy byæ zbawieni.... nie mo¿emy nie mówiæ, coœmy 
widzieli i s³yszeli"  (Dzieje Apostolskie 4,12 i 20).
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W czasie ostatniej wieczerzy Jezus ¿egna³ siê ze swoimi 
uczniami. Wyg³osi³ wtedy po¿egnaln¹ mowê. Piêknie opisa³ j¹ 
Jan, najm³odszy uczestnik tamtego zgromadzenia. Jezus wte-
dy powiedzia³ do zasmuconych uczniów: nie zostawiê was 
sierotami. Wylejê na was Ducha Mojego. Ducha, który was 
uœwiêci i poprowadzi w prawdzie  (por. Ewangelia Jana 14,17 - 
18 i 26). 

Jan opowiada: „W ostatnim zaœ najbardziej uroczystym 
dniu œwiêta,  Jezus wsta³ i zawo³a³ donoœnym g³osem: Jeœli 
ktoœ jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do mnie 
i pije. Jak rzek³o Pismo: Rzeki wody ¿ywej pop³yn¹ z jego 
wnêtrza”. A powiedzia³ to o Duchu, którego mieli otrzymaæ 
wierz¹cy w Niego; Duch bowiem nie by³ jeszcze dany, poniewa¿ 
Jezus nie zosta³ jeszcze uwielbiony” (tam¿e 7,37 – 39).

Dzieje Apostolskie opisuj¹ ten moment kiedy uczniowie, 
uwierzywszy w realnoœæ i moc  zmartwychwstania, trwaj¹c na 
modlitwie, doœwiadczyli nape³nienia Duchem Œwiêtym. Poczuli 
wewnêtrznie moc, która ich poruszy³a i uskrzydli³a. G³osz¹c 
chwa³ê zmartwychwsta³ego Jezusa, starali siê byæ pos³uszni 
natchnieniom Ducha Œwiêtego, bo wiedzieli, ¿e to On ich 
prowadzi.  

Jezus powie: „Ojciec  z nieba da Ducha Œwiêtego tym, 
którzy Go prosz¹” (Ewangelia £ukasza 11,13). O dary Ducha 
Œwiêtego cz³owiek ma prosiæ. Przedtem jednak ma uwielbiæ 
w sercu imiê Jezusa. Kiedy to siê stanie, doœwiadcza nape³-
nienia. S³owo mówi nam o darach zwyczajnych, które s¹ 
przydatne i konieczne w ¿yciu ka¿dego. Owocem Ducha jest 
mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie, 
m¹droœæ, odwaga, roztropnoœæ itd. Czy nie chcielibyœmy byæ 
nape³nieni takimi darami? Czy nie chcielibyœmy tego 
doœwiadczaæ od innych? To nie przychodzi ot tak. To jest 

w³aœnie owoc uœwiêcenia w Duchu Œwiêtym. Tego cz³owiek nie 
znajdzie w ¿adnych œmietniskach ¿ycia. „Poznacie ich po 
owocach” powie Jezus (Ewangelia Mateusza 7,20). To jest 
owoc modlitwy do Ducha Œw.
    

Obok darów zwyczajnych, ³ask, które bêd¹ dane ka¿demu 
kto prosi, s¹ jeszcze dary nadzwyczajne tzw. charyzmaty, 
a wiêc szczególne ³aski. Pisze o nich œw. Pawe³ w 12 rozdziale 
I Listu do Koryntian. S¹ to nadzwyczajne ³aski, uzdolnienia. Nie 
tyle maj¹ s³u¿yæ osobie obdarowanej, ale dla zbudowania 
i umocnienia wspólnoty Koœcio³a.

Czym s¹ charyzmaty dobrze zobrazowaæ przyk³adem z ¿y-
cia. Mo¿emy powiedzieæ: wszyscy umiemy œpiewaæ (³aska, 
zdolnoœæ zwyczajna). Poœród nas s¹ jednak tacy, którzy 
potrafi¹ szczególnie piêknie œpiewaæ. Inni chêtnie ich s³uchaj¹ 
i nawet podziwiaj¹ (³aska, zdolnoœæ nadzwyczajna).   
      

Niektóre osoby w Koœciele, we wspólnocie wierz¹cych, 
zosta³y obdarzone takimi szczególnymi ³askami. Oni to 
najbardziej buduj¹ Koœció³ i go umacniaj¹. Charyzmaty s¹ 
ró¿ne: nauczania, przepowiadania S³owa, prorokowania, 
czynienia znaków, uzdrawiania itd. 

Kiedy cz³owiek nie modli siê o dary Ducha Œwiêtego na 
swoje ¿ycie, tak naprawdê nie poznaje siebie, bo nawet nie wie, 
czym Bóg go obdarza i  jak go wyposa¿a. 

Œw. Pawe³ powie „wszystko... sprawia... ten sam Duch, 
udzielaj¹c ka¿demu tak jak chce” (I List do Koryntian 12,11).  
To niesamowite  doœwiadczenie, kiedy dzia³ania charyzmatów 
doœwiadczali ludzie, którzy do niedawna uwa¿ani byli za nic w 
Koœciele. 

Ostrze¿enie: obok buduj¹cej cz³owieka mocy Bo¿ej, mocy 
Ducha Œwiêtego, jest jeszcze inna moc. Jest to moc szatañska, 
moc destrukcji. Ró¿nicê mo¿na obrazowo uchwyciæ: d³ugi 
czas trwa produkcja (zbudowanie) np. samochodu. Poprzez  
wypadek  zniszczony on mo¿e zostaæ b³yskawicznie. Ludzie, 
którzy nie oddaj¹ chwa³y Bo¿ej, a szukaj¹ dla siebie nadzwy-
czajnych doznañ np. w narkotykach, magii, okultyzmie, 
niektórych obszarach muzyki  i innych podobnych, szybko 

Katecheza VIII: 
Jezus daje uczniom swego Ducha
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doœwiadcz¹ na sobie destrukcji, jak¹ nios¹ tego typu zabawy. 
Pocz¹tek by³ jednak niewinny, wydawa³o siê, ¿e jest przyjemnie 
i ciekawie. Destrukcyjne z³o mo¿e przyjœæ w masce postêpu, 
nowoczesnoœci, przyjemnoœci, super atrakcji itp. 
       

„B¹dŸcie, trzeŸwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz diabe³ jak 
lew rycz¹cy kr¹¿y szukaj¹c kogo by po¿reæ. Wy zaœ mocni 
w wierze sprzeciwiajcie siê jemu” (I list Piotra 5,8 - 9). 

Mocni Duchem: Duchu Œwiêty potrzebuje Twego œwiat³a 
na swoje ¿ycie bym nie pob³¹dzi³. Rozgrzej moje serce ogniem 
Twej mi³oœci. Strumieñ wody ¿ywej niech mnie oczyszcza 
i o¿ywia. Duchu Œwiêty daj mi doœwiadczyæ Twojej radoœci i po-
koju. Zabierz mój lêk, wszelk¹ destrukcjê. Niech prowadzi mnie 
Twoja moc.    Amen.          

                                        

Pawe³ aposto³ porównuje wspólnotê Koœcio³a do 
ludzkiego cia³a. Cia³o sk³ada siê z wielu cz³onków. Wszystkie 
s¹ wa¿ne, choæ spe³niaj¹ ró¿norodne funkcje. Kiedy 
niedomaga jedna czêœæ cia³a, niedomaga ca³y cz³owiek. Pawe³ 
przypomni, ¿e g³ow¹ tego cia³a jest Jezus.  Jako  wspólnota 
wiary jesteœmy poszczególnymi cz³onkami  tworz¹c 
harmonijn¹ ca³oœæ. Aposto³ zwraca te¿ uwagê na to, i¿ nie 
wszyscy s¹ aposto³ami, nie wszyscy prorokuj¹ i nie wszyscy 
s¹ nauczycielami (por.  I List do  Koryntian  12,12 -30).

Pierwsz¹ wspólnotê wiernych powo³a³ i jej przewodzi³ sam 
Jezus. Po zmartwychwstaniu ludzkie przewodnictwo w Ko-
œciele objêli jego uczniowie. Po nich ich kolejni nastêpcy. 
W³adza w Koœciele opiera³a siê zawsze na autorytecie.  
Autorytetem dla Koœcio³a jest Jezus. Odniesieniem s³owo 
Jezusa. W wymiarze ludzkim pierwszym  autorytetem w 
Koœciele by³ Piotr, po nim jego nastêpcy. Kiedy w obrêbie 
Koœcio³a pojawia³y siê jakieœ problemy, które trzeba by³o 
rozstrzygaæ, g³os Piotra lub póŸniej jego nastêpców (papie¿y) 
by³ rozstrzygaj¹cy. Utar³o siê nawet powiedzenie : „Roma 
locuta, causa finita” (Rzym powiedzia³, sprawa skoñczona).  Im 
bardziej Koœció³ siê rozrasta³ terytorialnie i liczebnie, tym 
wiêcej potrzeba by³o osób odpowiedzialnych za jego trwanie i 
rozwój. Listy apostolskie wspominaj¹ o biskupach, 
prezbiterach i diakonach, którzy maj¹ opiekowaæ siê lokaln¹ 
wspólnot¹ wiernych.  

Misj¹ Koœcio³a jest g³oszenie zbawienia w Chrystusie, 
nauczanie w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego (por. Ewangelia 
Mateusza 28,19). G³osz¹c Jezusa Koœció³ niejednokrotnie 
bêdzie siê ludziom musia³ nara¿aæ.  Bêdzie musia³ byæ zna-

  Katecheza IX: 
Jezus głową Kościoła,  Kościół 
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kiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹ (por. £ukasza 2,34). Wiele 
osób nie ¿yje wartoœciami ewangelicznymi. Nie ka¿dy us³ucha 
wezwania do nawrócenia. W czasach rozchwiania w uznaniu 
tego co dobre, co œwiête, Koœció³ jako jedyny ma odwagê 
w z³ych sprawach mówiæ „nie”, nawet gdy wszyscy krzycz¹ 
„tak”. S³owo „nie” wypowiada w imiê prawdy, nie ogl¹daj¹c siê 
na poklask, czy utratê okreœlonej publicznoœci. Prawda Jezusa 
ma swoj¹ cenê. Jest ni¹ tak¿e czyjeœ odejœcie. Jezus pozwoli³ 
odejœæ od siebie m³odzieñcowi i nie próbowa³ go na si³ê 
zatrzymywaæ przy sobie wo³aj¹c za nim: zostañ, ja tylko 
¿artowa³em, tylko tak mówi³em (por. Ewangelia Mateusza 19,16 
– 23). Odejœcie  z Koœcio³a ludzi, którzy go nie buduj¹ a czêsto 
s¹ wstydem, nie jest dla niego strat¹. Lepiej jest, ¿e taki 
cz³owiek jest poza Koœcio³em ni¿ gorszycielem w Koœciele.  

Z drugiej strony wiemy, ¿e Koœció³ jest wspólnot¹ 
powszechn¹, czyli otwart¹. Ka¿dy mo¿e wejœæ do Koœcio³a 
i uczestniczyæ w jego ¿yciu. Otwartoœæ jest jego wielk¹ si³¹ i za-
let¹. Dziêki temu wielu ludzi odkry³o na nowo swoj¹ drogê do 
Jezusa. Niestety, jest to tak¿e u³omnoœæ. Kiedy np. na niedziel-
ne zgromadzenie najdzie zbyt wielu ludzi obojêtnych, swoim 
zachowaniem oni tej wspólnoty nie buduj¹.  Doœwiadczenie 
uczy, ¿e lepiej jednak kiedy ci letni ludzie s¹ w Koœciele w takim 
stanie ducha ni¿ kiedy ich nie ma. Czasami d³ugo trzeba nie  
s³yszeæ nic, by któregoœ dnia (po latach) us³yszeæ jedno zdanie, 
które zmieni ca³e ¿ycie. Poprzez udzia³ w ¿yciu Koœcio³a 
chrzeœcijanin ma wkroczyæ na drogê rozwoju duchowego.

W ka¿dym czasie byli ludzie, których serce porusza³o siê 
dla Dobrej Nowiny, przyjmowali Jezusa i budowali Koœció³.  
Niestety, by³o wielu takich, dla których prawda o Jezusie by³a 
zgorszeniem albo g³upstwem ( por. I List do Koryntian 1,23) . 
Wielu z tych ludzi nie raz podejmowa³o walkê z Koœcio³em. Po 
œrodku zawsze te¿ nie brakowa³o obojêtnych. Prawda Jezusa 
jest na ka¿dy czas i to niezale¿nie od tego czy wszyscy, chc¹ jej 
s³uchaæ, czy te¿ nie. 

„B³ogos³awieni jesteœcie gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i...mówi¹ 
k³amliwie wszystko z³e na was z mego powodu... cieszcie siê 
radujcie” (Ewangelia Mateusza 5,11).

„Przyjdzie... chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili 
ale wed³ug w³asnych po¿¹dañ... bêd¹ mno¿yli sobie 
nauczycieli” (2 List do Tymoteusza 4,3).
„..bêdziecie w nienawi-
œci u wszystkich z po-
wodu mojego imienia” 
(Ewangelia Marka 13,13)
Niezale¿nie od czasów w 
których ludziom przy-
chodzi³o ¿yæ: „³atwych”, 
czy „trudnych”, Koœció³ 
by³, jest i bêdzie de-
pozytariuszem i szafa-
rzem s³ów Jezusa. Nie 
poznawszy Jezusa, nie 
uwierzywszy w Niego, 
trudno jest zrozumieæ 
Koœció³.

Czasami go³ym okiem widzimy grzesznoœæ Koœcio³a. Nie-
którym to siê k³óci z tym co mówi¹ w credo: wierzê w œwiêty 
Koœció³ powszechny. Oczywiœcie, ¿aden grzech nie tworzy 
niczego dobrego. Jest wiêkszym albo mniejszym zgor-
szeniem. 

Œwiêtoœæ Koœcio³a wyp³ywa jednak nie z ludzi (niestety) 
ale od Chrystusa. Mówimy: Koœció³ jest œwiêty œwiêtoœci¹ 
Jezusa i grzeszny grzechami ludzi, pocz¹wszy od 
najzwyklejszych wiernych, poprzez ksiê¿y i biskupów na 
papie¿u koñcz¹c.  Ze wstydem trzeba przypomnieæ raz 
jeszcze: wszyscy jesteœmy grzesznikami. Wszyscy 
potrzebujemy mi³osierdzia Bo¿ego. Wszyscy mamy od siebie 
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wymagaæ. Oznacza to, ¿e kap³ani wymagaj¹ nie tylko od 
wiernych ale te¿ i od siebie, staraj¹ siê daæ dobry przyk³ad. 
Zwykli wierni tak¿e jednak powinni wymagaæ od siebie, a nie 
tylko oczekiwaæ od kap³ana. Nawzajem jesteœmy sobie 
potrzebni w Koœciele. Nawzajem siê budujemy i umacniamy. 
Czasem te¿ upominamy. Wszyscy budujemy na Jezusie. 
Przyk³ad bierzemy od aposto³ów, którzy niezwykle wytrwale 
budowali Koœció³.  Byli jednoczeœnie œwiadomi s³aboœci, a na-
wet niegodziwoœci wielu ludzi bêd¹cych w Koœciele. Œwiadcz¹ 
o tym liczne napomnienia, które zostawili w swoich listach. 
Uczniowie pamiêtali z nauczañ Jezusa, ¿e obok k³osów 
pszenicznych na tym samym polu pojawiaj¹ siê te¿ i chwasty 
(por. Ewangelia Mateusza 13,24 – 30).

Na wszystko, tak¿e na Koœció³, mo¿na patrzeæ realis-
tycznie albo idealistycznie. Spojrzenie realistyczne to jest 
widzenie tak jak jest, widzenie idealistyczne  jak powinno byæ. 
Trudno wyobraziæ sobie ¿ycie bez idea³ów, ale mówimy te¿, ¿e 
na ¿ycie trzeba patrzeæ realnie.

Ma³¿eñstwo dla ludzi jest trudnym wyzwaniem.  Dwoje 
ludzi po³¹czy³a mi³oœæ. Tymczasem na co dzieñ s¹ k³ótnie, spo-
ry, niezrozumienie, dyskusje, przepraszanie siê itd. Przestali 
widzieæ siebie jako chodz¹ce idea³y, poznali swoje wady. Pomi-
mo tego dalej siê kochaj¹. W obrazach biblijnych Koœció³ jest 
pokazywany jako oblubienica Chrystusa. Relacje w Koœciele s¹ 
w³aœnie takie na wzór ma³¿eñski. Czasem jest to trudna mi³oœæ.

Niektórzy mówi¹, ¿e tyle jest rozmaitych wyznañ 
chrzeœcijañskich. Mo¿na siê wrêcz pogubiæ w tym wszystkim. 
Sk¹d wiedzieæ, który z tych Koœcio³ów jest prawdziwy. 
Rzeczywiœcie, brak jednoœci wœród chrzeœcijan jest 
zgorszeniem dla œwiata. Jezus da³ uczniom polecenie aby 
zabiegali i pilnowali jednoœci. Modli³ siê:

„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie a ja 
w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, by œwiat uwierzy³, ¿e Ty 
Mnie pos³a³eœ” (Ewangelia Jana 17,21).

Wszyscy chrzeœcijanie siê zgadzaj¹, ¿e Duch Œwiêty jest 
Duchem Prawdy i ¿e On rzeczywiœcie zosta³ wylany na Koœció³. 
Trudno jest uwierzyæ, ¿e Duch Œw. przez ileœ wieków spa³, 

potem nagle zacz¹³ siê budziæ w coraz to innej g³owie jakiegoœ 
reformatora  i ka¿demu co innego podpowiada³. 

Nie ujmuj¹c dobrych, mo¿e nawet szlachetnych intencji 
wielu takich osób, trzeba powiedzieæ: Duch Œwiêty nie jest 
podzielony. Co Duch mówi do Koœcio³a dziœ, musi wspó³graæ 
z tym co mówi³ kiedyœ. Jan powie:

„nie ka¿demu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, 
czy s¹ z Boga” (I List Jana 4,1).
 

Koœció³ rozbijaj¹ 
nie tylko w oczywisty 
sposób gorsz¹ce czy-
ny ludzi (nas wszys-
tkich). W pobo¿noœci 
czêsto mo¿e byæ te¿ 
i coœ z pychy, kiedy 
komuœ siê wydaje, ¿e 
Bóg mówi tylko do 
niego, a jeœli tak,  to on 
nie musi s³uchaæ ju¿ 
nikogo w Koœciele. 
Dalej jest roz³am. Po-
tem jest roz³am w ro-
z³amie i w roz³amie 
roz³am i jeszcze jeden 
roz³am. Trudno to 
ogarn¹æ i zaakcep-
towaæ jako drogê Ko-
œcio³a.  

W ¿adnych czasach Koœcio³owi nie by³o ³atwo. W ka¿dym 
oddzia³ywa³y na niego rozmaite zdarzenia polityczne, wojenne, 
spo³eczne. W oczywisty sposób wp³ywa³o to na kondycjê wielu 
ludzi w Koœciele. Franciszek z Asy¿u, by odwo³aæ siê do 
powszechnie znanego przyk³adu, piêknie przyczyni³ siê do 
odnowy Koœcio³a od wewn¹trz.
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Kiedy cz³owiek przyjmie i uwierzy, ¿e Jezus jest jego 
zbawicielem, musi zacz¹æ siê kierowaæ w ¿yciu radami 
ewangelicznymi, które zapewni¹ mu sta³y duchowy wzrost. 
Doœwiadczenie i m¹droœæ Koœcio³a wskazuje na cztery 
elementy. Porównuje siê je czasami do krzes³a. Aby na nim 
wygodnie siedzieæ, musi mieæ ono 4 nogi. Kiedy jednej 
zabraknie krzes³o traci stabilnoœæ. Na krzeœle z dwoma nogami 
nie da siê siedzieæ. Dalej ju¿ le¿y siê na pod³odze. Ka¿dy mo¿e 
pomyœleæ ile filarów ¿ycia duchowego podtrzymuje jego 
cz³owieczeñstwo, jego ¿ycie chrzeœcijañskie. W tej czêœci 
dotknê dwóch w¹tków prze¿ywanych indywidualnie, 
osobiœcie, w domu. 

1. Modlitwa: jeœli siê kogoœ kocha, chce siê z nim rozma-
wiaæ. Chc¹c kochaæ Boga (Jezusa), trzeba chcieæ z Nim 
rozmawiaæ. Modlitwa jest rozmow¹ z Bogiem. Rozmowa 
oznacza, ¿e raz mówiê ja, raz mówi On. Kiedy chcemy by nasze 
modlitwy zosta³y wys³uchane, sami musimy uczyæ siê s³uchaæ. 
Czasem jest to trudne bo wielu bardziej woli mówiæ ni¿ s³uchaæ.

Ludziom, którzy mówi¹, ¿e nie umiej¹ siê modliæ powiem: 
Bo¿e mi³osierdzie nie komplikuje cz³owiekowi ¿ycia. 
Podpowiada jemu trzy s³owa: Jezu ufam Tobie. Na bazie tego 

mo¿na dalej sk³adaæ: Jezu potrzebujê Ciebie, Jezu wielbiê 
Ciebie, Jezu pragnê Ciebie, Jezu oœwieæ mnie, Jezu ukochaj 
mnie, Jezu s³ucham Ciebie  itd.

Dla Boga niema spraw niewa¿nych, mamy nauczyæ siê 
przychodziæ do Niego ze wszystkim. Aposto³ Pawe³ powie: 
„Radujcie siê zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie 
siê!... Pan jest blisko! O nic siê ju¿ nie martwcie ale w ka¿dej 
sprawie wasze proœby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i b³a-
ganiu z dziêkczynieniem. A pokój Bo¿y, który przewy¿sza 
wszelki umys³ bêdzie strzeg³ waszych serc i myœli w Chrys-
tusie Jezusie” (List do Filipian 4,4 – 7).  

2. Pismo Œwiête: kto powierza siê Jezusowi pragnie 
poznaæ, rozwa¿yæ w sercu swoim i zapamiêtaæ Jego s³owa. 
Chrzeœcijanin nie lekcewa¿y s³ów Jezusa i Jego uczniów. 
Przyjmuje te s³owa jako wa¿ne i  buduj¹ce. Nawet w najbar-
dziej zapracowanym dniu znajdzie czas na osobisty kontakt ze 
S³owem Bo¿ym. Czyta Pismo œw. Umie zostawiæ na boku 
rozmaite g³upstwa i siêgn¹æ do duchowego Ÿród³a. Aposto³ 
Pawe³ uczy³ swojego ucznia Tymoteusza: 

„..trwaj w tym czego siê nauczy³eœ i co ci powierzono, bo 
wiesz od kogo siê nauczy³eœ. Od lat niemowlêcych znasz 
Pisma œwiête, które mog¹ ciê nauczyæ m¹droœci wiod¹cej ku 
zbawieniu przez wiarê w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo 
jest przez Boga natchnione i po¿yteczne do nauczania, do 
przekonywania, do poprawiania, do wychowania w spra-
wiedliwoœci aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, przyspo-
sobiony do ka¿dego dobrego czynu”  (II List do Tymoteusza 
3,14 – 17).

„Odrzuciwszy wiêc wszelkie z³o, wszelki podstêp i uda-
wanie... jak niedawno narodzone niemowlêta pragnijcie 
duchowego, nie sfa³szowanego mleka, abyœcie dziêki niemu 
wzrastali ku zbawieniu, je¿eli tylko zasmakowaliœcie, ¿e dobry 
jest Pan” (I list Piotra 2,1 – 3).

Pismo Œwiête jest tym niesfa³szowanym mlekiem, którym 
karmi siê chrzeœcijanin. Jest ono pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ 
ksiêg¹ w jego ¿yciu.

   Katecheza XI:
 Cztery  podstawy życia chrześcijańskiego
Najpierw dwie przeżywane indywidualnie

Wierzeniczenia 2 [97] 2013 Wierzenickie Katechezy Domowe

Wyra¿am najwy¿szy szacunek wobec ka¿dego, któremu 
drogie jest imiê Jezus, niezale¿nie od tego do jakiej wspólnoty 
koœcielnej przynale¿y. Spotka³em wielu wspania³ych gorliwych 
chrzeœcijan rozmaitych wyznañ. 

Jezus do Piotra: „na tej opoce zbudujê Koœció³ mój, a bra-
my piekielne go nie przemog¹”(Ewangelia Mateusza 16,28).        
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3. Msza Œwiêta i sakramenty Koœcio³a: obrzêd ³amania 
chleba od pocz¹tku zespala³ chrzeœcijan. Od pocz¹tku te¿ 
wierzyli oni, ¿e nie chodzi o zwyk³y chleb ale o taki, który jest 
uœwiêcony obecnoœci¹ Chrystusa. Wyraziœcie ukaza³ to Apo-
sto³ Pawe³.  Najpierw przypomnia³  uczniom s³owa Jezusa 
z ostatniej wieczerzy,  kiedy wzi¹³ chleb w swoje rêce i dziêki 
uczyniwszy po³ama³ go mówi¹c: „To jest cia³o moje za was 
wydane. Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê”. Potem upomnia³ by 
tego chleba nie przyjmowaæ niegodnie „Kto bowiem spo¿ywa... 
nie zwa¿aj¹c na Cia³o Pañskie, wyrok sobie spo¿ywa” (I List do 
Koryntian 11,24 i 29).

Ka¿da sprawowana Msza  jest wiêc pami¹tk¹ tamtej 
ostatniej wieczerzy i uobecnieniem Jezusa dziœ w znaku 
œwiêtego chleba. Nie chodzi jednak o zwyk³y chleb ale o taki, 
który w ka¿dej najmniejszej nawet cz¹stce przenika Jezus. 
Liturgiê o³tarza Koœció³ ³¹czy z liturgi¹ S³owa, kiedy odczytuje 
buduj¹ce teksty Pisma Œwiêtego i prowadzi nauczanie.

Niedzielna Msza œw. jest podstawowym zgromadzeniem 
wspólnoty chrzeœcijañskiej, znakiem rozpoznawczym 
chrzeœcijan prze¿ywaj¹cych swoj¹ wiarê nie tylko 
indywidualnie, osobiœcie ale te¿ we wspólnocie. Ka¿dy ma 
pomyœleæ i zastanowiæ siê jak sob¹ buduje t¹ wspólnotê: czy 
jest w niej dobrym przyk³adem, umocnieniem, znakiem dobra 
i gorliwoœci, czy te¿ odwrotnie poprzez swoj¹ obojêtnoœæ 
niczego nie wnosi i nie buduje, mo¿e nawet jest zgorszeniem. 

Chleb Pañski (Komunia Œw.) jest jednym z sakramentów 
(wzmocnieñ) dawanych przez Koœció³ cz³owiekowi. Choæ po 
ludzku patrz¹c nie jesteœmy zbyt godni by go przyjmowaæ, tym 
Pokarmem Duchowym mamy siê wzmacniaæ.  

Sakrament Pojednania, kiedy wyznajemy nasze grzechy, 
przywraca nam czystoœæ Bo¿ego cz³owieka. Do posi³ku 
siadamy myj¹c przedtem rêce. Nie bierzemy w rêce niczego do 
jedzenia, jeœli czujemy, ¿e one s¹ brudne. Chleb Pañski 
przyjmujemy zawsze w czystoœci serca swego.
    

„Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i spra-
wiedliwy odpuœci je nam i oczyœci z wszelkiej nieprawoœci” 
(I List Jana 1,9). 

Wielu ma problem z wyznawaniem grzechów. Pomyœl: 
wiele uczynków pope³nia³eœ bezwstydnie, a teraz wstydzisz siê 
je wyznaæ. Czy nie jest to coœ z przewrotnoœci  szatañskiej, 
która zrobi wszystko by cz³owiek zosta³ ze swoim grzechem? 
Tym, którzy myœl¹ o zbiorowym rozgrzeszeniu trzeba 
przypomnieæ, ¿e Jezus zbiorowo naucza³, natomiast 
rozgrzesza³ indywidualnie. Taka jest te¿ w³aœnie droga 
Koœcio³a. 

4. Mniejsze wspólnoty Koœcio³a: niedzielne,  podstawowe 
zgromadzenie chrzeœcijan jest punktem wyjœcia a nie dojœcia 
we wzroœcie duchowym. Spory udzia³ ludzi ma³o gorliwych nie 
zawsze jest wielkim zbudowaniem takiego zgromadzenia. 
Zwraca³em na to ju¿ wczeœniej uwagê mówi¹c o powszech-
noœci Koœcio³a. Dlatego te¿ gorliwi chrzeœcijanie nie 
poprzestaj¹ tylko na niedzielnej Mszy œw. ale szukaj¹ dla siebie 
mniejszych zgromadzeñ, na które przychodz¹ ci, którzy 
pragn¹ czegoœ wiêcej. Ró¿norodnoœæ tych wspólnot pokazuje 
na duchowe bogactwo Koœcio³a, jego ¿ywotnoœæ. Grupy 
modlitewne, biblijne, ma³¿eñskie, m³odzie¿owe, charytatywne 
itd. s¹ miejscem spotkañ ludzi, którzy tego „coœ wiêcej” 
pragn¹ dla siebie. Ich buduj¹ce doœwiadczenie wynika z tego, 
¿e takim ludziom nie trzeba za ka¿dym razem wyk³adaæ 
wszystko od pocz¹tku, z nimi mo¿na pójœæ trochê w g³¹b. 

Katecheza XII: 
Cztery podstawy  życia chrześcijańskiego  
Następne dwie przeżywane w zgromadzeniu  

Wierzeniczenia 2 [97] 2013 Wierzenickie Katechezy Domowe



28 29

3. Msza Œwiêta i sakramenty Koœcio³a: obrzêd ³amania 
chleba od pocz¹tku zespala³ chrzeœcijan. Od pocz¹tku te¿ 
wierzyli oni, ¿e nie chodzi o zwyk³y chleb ale o taki, który jest 
uœwiêcony obecnoœci¹ Chrystusa. Wyraziœcie ukaza³ to Apo-
sto³ Pawe³.  Najpierw przypomnia³  uczniom s³owa Jezusa 
z ostatniej wieczerzy,  kiedy wzi¹³ chleb w swoje rêce i dziêki 
uczyniwszy po³ama³ go mówi¹c: „To jest cia³o moje za was 
wydane. Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê”. Potem upomnia³ by 
tego chleba nie przyjmowaæ niegodnie „Kto bowiem spo¿ywa... 
nie zwa¿aj¹c na Cia³o Pañskie, wyrok sobie spo¿ywa” (I List do 
Koryntian 11,24 i 29).

Ka¿da sprawowana Msza  jest wiêc pami¹tk¹ tamtej 
ostatniej wieczerzy i uobecnieniem Jezusa dziœ w znaku 
œwiêtego chleba. Nie chodzi jednak o zwyk³y chleb ale o taki, 
który w ka¿dej najmniejszej nawet cz¹stce przenika Jezus. 
Liturgiê o³tarza Koœció³ ³¹czy z liturgi¹ S³owa, kiedy odczytuje 
buduj¹ce teksty Pisma Œwiêtego i prowadzi nauczanie.

Niedzielna Msza œw. jest podstawowym zgromadzeniem 
wspólnoty chrzeœcijañskiej, znakiem rozpoznawczym 
chrzeœcijan prze¿ywaj¹cych swoj¹ wiarê nie tylko 
indywidualnie, osobiœcie ale te¿ we wspólnocie. Ka¿dy ma 
pomyœleæ i zastanowiæ siê jak sob¹ buduje t¹ wspólnotê: czy 
jest w niej dobrym przyk³adem, umocnieniem, znakiem dobra 
i gorliwoœci, czy te¿ odwrotnie poprzez swoj¹ obojêtnoœæ 
niczego nie wnosi i nie buduje, mo¿e nawet jest zgorszeniem. 

Chleb Pañski (Komunia Œw.) jest jednym z sakramentów 
(wzmocnieñ) dawanych przez Koœció³ cz³owiekowi. Choæ po 
ludzku patrz¹c nie jesteœmy zbyt godni by go przyjmowaæ, tym 
Pokarmem Duchowym mamy siê wzmacniaæ.  

Sakrament Pojednania, kiedy wyznajemy nasze grzechy, 
przywraca nam czystoœæ Bo¿ego cz³owieka. Do posi³ku 
siadamy myj¹c przedtem rêce. Nie bierzemy w rêce niczego do 
jedzenia, jeœli czujemy, ¿e one s¹ brudne. Chleb Pañski 
przyjmujemy zawsze w czystoœci serca swego.
    

„Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i spra-
wiedliwy odpuœci je nam i oczyœci z wszelkiej nieprawoœci” 
(I List Jana 1,9). 

Wielu ma problem z wyznawaniem grzechów. Pomyœl: 
wiele uczynków pope³nia³eœ bezwstydnie, a teraz wstydzisz siê 
je wyznaæ. Czy nie jest to coœ z przewrotnoœci  szatañskiej, 
która zrobi wszystko by cz³owiek zosta³ ze swoim grzechem? 
Tym, którzy myœl¹ o zbiorowym rozgrzeszeniu trzeba 
przypomnieæ, ¿e Jezus zbiorowo naucza³, natomiast 
rozgrzesza³ indywidualnie. Taka jest te¿ w³aœnie droga 
Koœcio³a. 

4. Mniejsze wspólnoty Koœcio³a: niedzielne,  podstawowe 
zgromadzenie chrzeœcijan jest punktem wyjœcia a nie dojœcia 
we wzroœcie duchowym. Spory udzia³ ludzi ma³o gorliwych nie 
zawsze jest wielkim zbudowaniem takiego zgromadzenia. 
Zwraca³em na to ju¿ wczeœniej uwagê mówi¹c o powszech-
noœci Koœcio³a. Dlatego te¿ gorliwi chrzeœcijanie nie 
poprzestaj¹ tylko na niedzielnej Mszy œw. ale szukaj¹ dla siebie 
mniejszych zgromadzeñ, na które przychodz¹ ci, którzy 
pragn¹ czegoœ wiêcej. Ró¿norodnoœæ tych wspólnot pokazuje 
na duchowe bogactwo Koœcio³a, jego ¿ywotnoœæ. Grupy 
modlitewne, biblijne, ma³¿eñskie, m³odzie¿owe, charytatywne 
itd. s¹ miejscem spotkañ ludzi, którzy tego „coœ wiêcej” 
pragn¹ dla siebie. Ich buduj¹ce doœwiadczenie wynika z tego, 
¿e takim ludziom nie trzeba za ka¿dym razem wyk³adaæ 
wszystko od pocz¹tku, z nimi mo¿na pójœæ trochê w g³¹b. 

Katecheza XII: 
Cztery podstawy  życia chrześcijańskiego  
Następne dwie przeżywane w zgromadzeniu  

Wierzeniczenia 2 [97] 2013 Wierzenickie Katechezy Domowe



30

„Bóg zaœ pokoju... niech was uzdolni do wszelkiego 
dobra, abyœcie wype³nili Jego wolê, niech sprawi w was, co 
mi³e jest w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu 
chwa³a na wieki wieków. Amen. 

Proszê was bracia (i siostry): Przyjmijcie to s³owo zachêty, 
bo napisa³em wam bardzo krótko” 
                                             (List do Hebrajczyków 13,20 – 22).

Te s³owa s¹ moj¹ modlitw¹ za wszystkich czytaj¹cych. 
W Roku pog³êbiania Wiary niech Bóg ka¿demu jej przymno¿y 
i uczyni dobrym i piêknym doœwiadczeniem ¿ycia.

Na zakończenie 

Wierzeniczenia 2 [97] 2013 31Wierzenickie Katechezy Domowe

Nie od dziœ wiadomo, ¿e trudno jest wierzyæ jak siê nic nie 
wie. Wiele osób sprawia wra¿enie „wiedzoodpornych”. S¹ 
specjalistami w okreœlonej dziedzinie. Natomiast w sprawach 
wiary  operuj¹ niekiedy wprost jêzykiem dziecinnym. Jest to 
pochodna tego, ¿e we wczesnym wieku szkolnym zatrzyma³a 
siê ich katechizacja. „Ma³o wiedzy oddala od Boga. Du¿o 
wiedzy sprowadza do niego z powrotem”. S¹ to s³owa jednego 
z wielkich, m¹drych i pobo¿nych:  XIX wiecznego  prof. chemii 
i prekursora mikrobiologii Ludwika Pasteura (¿y³ prawie 
dok³adnie w tym samym czasie co nasz wielki, m¹dry i pobo¿ny 
August Cieszkowski).  

Studia i szkice postaci Jezusa i Aposto³ów zdobi¹ce niniejszy druk to 
prace znakomitego artysty z prze³omu XV i XVI Albrechta Dürera. 
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