4.
O liturgii, jako szkole modlitwy mówił papież
podczas środowej audiencji ogólnej w
Watykanie. Kontynuując cykl katechez na
temat celebracji eucharystycznej Ojciec
Święty wyjaśnił znaczenie hymnu "Chwała na
wysokości Bogu" a także kolekty - modlitwy
zbierającej intencje uczestników Mszy św.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W cyklu katechez o celebracji eucharystycznej zobaczyliśmy, że akt pokutny pomaga nam ogołocić się z
naszego zarozumialstwa i stanąć przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, świadomymi, że
jesteśmy grzesznikami, mając nadzieje, iż uzyskamy przebaczenie.
Właśnie ze spotkania między ludzką nędzą a Boskim miłosierdziem rodzi się wdzięczność wyrażona w
„Chwała na wysokości", „starochrześcijańskim i czcigodnym hymnie, w którym Kościół zgromadzony w
Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka".
Początek tego hymnu podejmuje śpiew aniołów przy narodzinach Jezusa w Betlejem, będący radosnym
głoszeniem uścisku między niebem a ziemią. Śpiew ten obejmuje także nas, zgromadzonych na modlitwie:
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli".
Po „Chwała na wysokości", lub, w przypadku gdy go nie ma, zaraz po akcie pokuty, modlitwa nabiera
szczególnej postaci w oracji nazywanej „kolekta", poprzez którą zostaje wyrażony charakter właściwy
celebracji, zmienny w zależności od dni i okresów roku. Poprzez wezwanie „Módlmy się" kapłan zachęca
lud do skupienia się wraz z nim w chwili milczenia, aby uświadomić sobie przebywanie w obecności Boga
i wyłonić, każdy w swoim sercu, osobiste intencje, z którymi uczestniczy we Mszy św.. Kapłan mówi
„módlmy się", a następnie ma miejsce chwila milczenia. Każdy myśli o tym, czego potrzebuje, o co pragnie
prosić w modlitwie.
Milczenie nie ogranicza się do braku słów, ale oznacza przygotowanie się na słuchanie innych głosów:
naszego serca, a przede wszystkim głosu Ducha Świętego. W liturgii charakter świętego milczenia zależy
od momentu, w którym ma miejsce: „W akcie pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni skupiają się w
sobie; po czytaniu lub homilii krótko rozważają to, co usłyszeli; po Komunii świętej zaś wychwalają Boga
w sercu i modlą się do Niego". Zatem przed modlitwą początkową milczenie pomaga nam skupić
się w sobie i zastanowić się, dlaczego tu jesteśmy. Oto znaczenie wysłuchania naszej duszy, aby ją
następnie otworzyć dla Pana. Może przychodzimy po dniach ciężkiej pracy, radości, bólu i chcemy
powiedzieć o tym Panu, wzywać Jego pomocy, prosić, aby był blisko nas; mamy chorych członków rodziny
i przyjaciół, lub przechodzą oni przez trudne doświadczenia; chcemy powierzyć Bogu los Kościoła i świata.
Temu właśnie służy krótkie milczenie zanim kapłan, zbierając intencje każdego, wyraża głośno Bogu w
imieniu wszystkich, wspólną modlitwę, która wieńczy obrzędy wstępne, dokonując właśnie „zebrania"
poszczególnych intencji. Gorąco polecam kapłanom, aby zachowywali tę chwilę milczenia i nie spieszyli
się: „módlmy się", a następnie potrzeba milczenia. Polecam to kapłanom. Bez tego milczenia grozi nam
zlekceważenie skupienia duszy.
Kapłan odmawia tę modlitwę z rozłożonymi rękoma: jest to postawa, przyjęta przez chrześcijan od
pierwszych wieków - o czym świadczą freski z rzymskich katakumb - aby naśladować Chrystusa z
rozpostartymi ramionami na drzewie krzyża. On jest Orantem a zarazem modlitwą! W Ukrzyżowanym
rozpoznajemy Kapłana, który oddaje Bogu ofiarę Jemu przyjemną czyli synowskie posłuszeństwo.
W Rycie Rzymskim modlitwy są zwięzłe, ale pełne znaczenia. Powrót do rozważania ich tekstów, także
poza Mszą św., może nam pomóc w nauczeniu się, jak zwracać się do Boga, o co prosić, jakich słów użyć.
Oby liturgia stała się dla nas wszystkich prawdziwą szkołą modlitwy.
********************************
Nieustannie na nowo poruszają mnie słowa ewangelisty, wypowiedziane niemal mimochodem, że nie
było dla nich miejsca w gospodzie. Nasuwa się pytanie, co by się stało, gdyby Maryja i Józef zapukali
do moich drzwi. Czy byłoby dla nich miejsce? Przychodzi nam także na myśl, że tę wiadomość (...)
ewangelista Jan pogłębił i wydobył jej istotę, mówiąc: ,,[Słowo] przyszło do swojej własności, a swoi

Go nie przyjęli". W ten sposób wielka kwestia moralna dotycząca tego, jak podchodzimy do uchodźców,
uciekinierów, migrantów, zyskuje znaczenie jeszcze bardziej fundamentalne: czy naprawdę jest w nas
miejsce dla Boga, kiedy próbuje do nas przybyć? Czy mamy dla Niego czas i miejsce? Czyż nie
odrzucamy właśnie samego Boga?
Benedykt XVI

3. Dekalog - znak miłości Boga do człowieka
Zasady Dekalogu nie są ograniczeniem wolności,
lecz zaszczytem i wyróżnieniem.
To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie,
że Bóg proponuje mi życie w miłości i mądrości.
3.1.4. Kieruj się prawym sumieniem!
Cd.
Człowiek naiwny sądzi, że jest jak Bóg, czyli że sam potrafi decydować o tym, co go rozwija, a co go
krzywdzi.
Cokolwiek czynimy, stajemy w obliczu wielu alternatywnych możliwości działania i musimy nieustannie
decydować o naszym sposobie postępowania. Od początku historii ludzkości człowiekowi grozi naiwność
i lekkomyślność, która polega na tym, że decydujemy się na te zachowania, które, zamiast na te, które są
wartościowsze. Wtedy jednak zaczynamy krzywdzić samych siebie i innych ludzi oraz ściągać na siebie
cierpienie. W obliczu błędnych zachowań mamy do wyboru: albo zmienić błędne postępowanie, albo
zmienić myślenie, czyli zacząć w taki sposób „rozumować", by uciekać od prawdy o wyrządzonych przez
nas krzywdach oraz o popełnionych grzechach.
Bóg doskonale wie o tej tendencji człowieka błądzącego do oszukiwania samego siebie. Manipulowanie
własnym myśleniem to najgroźniejsza pułapka, jaką człowiek zastawia na samego siebie, powtarzając
grzech pierworodny. Właśnie dlatego na samym początku historii ludzkości Stwórca dał nam wskazanie,
dzięki któremu człowiek ma szansę, by ratować się przed własną bezmyślnością. Otóż Bóg wyjaśnił, że
każdy z nas potrzebuje Jego pomocy, jeśli pragnie uczciwie odróżniać dobro od zła. Dar sumienia to głos
Boży w naszym wnętrzu, który pomaga nam bronić się przed „syczącym" głosem naszej naiwności lub
czyjegoś cynizmu. Prawe sumienie to zdolność człowieka do odróżniania tych zachowań, które prowadzą
do rozwoju i radości od tych, poprzez które wyrządzamy krzywdę sobie i innym ludziom i zadajemy komuś
cierpienie.
O pokusie oszukiwania samego siebie w sprawach moralnych Biblia mówi w sposób czytelny, ale
obrazowy. Okazuje się, że wiele osób nie rozumie tego obrazu. Bywa on tak wypaczany i naiwnie
„tłumaczony", że staje się niezrozumiałym zakazem zrywania jakiegoś owocu w ogrodzie. Otóż w
biblijnym zakazie „zrywania owocu" nie chodzi Bogu o zakaz zrywania jabłek, pomarańczy czy
czegokolwiek innego, co rośnie w naszych sadach.
Stwórcy chodzi o to, by człowiek nie wmawiał samemu sobie, że sam potrafi prawidłowo określić to, co
dobre i co złe. „Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie
umrzesz".
Po wielu tysiącach lat historii przekonujemy się ciągle na nowo i w sposób coraz bardziej bolesny, iż
rzeczywiście własną mocą człowiek potrafi jedynie pomieszać dobro ze złem oraz czynić zło, zamiast
odróżniać jedno od drugiego. Na początku XXI wieku dominująca kultura zachęca wręcz człowieka do
tego, by powielał naiwność pierwszych ludzi, czyli by w kwestiach moralnych konsultował się raczej z
jakimś syczącym głosem (z telewizji, radia czy prasy) niż z Bogiem. Innymi słowy, „ponowoczesna"
kultura zachęca współczesnego człowieka do tego, by powtarzał dramat grzechu pierworodnego. Nic zatem
dziwnego, że staje się ona cywilizacją uzależnień i śmierci, a nie ewangeliczną cywilizacją miłości i życia.
Ratunkiem przed oszukiwaniem samego siebie co do norm moralnych jest
troska o Boże, prawe sumienie. Im bardziej prawe i Boże jest nasze postępowanie, tym łatwiej jest nam
uformować w sobie i respektować prawe sumienie. Alternatywą jest uleganie bezmyślnemu i
samobójczemu przekonaniu, że każde moje zachowanie jest jednakowo dobre i że wszystko, co czynię,
powinienem w sobie w pełni akceptować i tolerować.
Kieruj się prawym sumieniem: oto czwarte zadanie, z którego chcę się rozliczać w codziennym rachunku
sumienia. cdn.
****************************

Otwarto grób św. Franciszka
25 marca 2015 r., otworzono sarkofag skrywający szkielet św. Franciszka z Asyżu – patrona Włoch i
świętego, którego rocznie czci 5 mln pielgrzymów. Otwarcie sarkofagu miało na celu zabezpieczenie
doczesnych szczątków świętego, a okazję do oglądania tego wydarzenia mieli tylko ojcowie i bracia
franciszkanie ze wszystkich franciszkańskich rodzin. Jak wspominali, była to dla nich chwila wyjątkowa,
„a każdy z obecnych mógł na nowo odkryć autentyczność swojego franciszkańskiego powołania”. Sarkofag
św. Franciszka, który mieści się w podziemnej bazylice w Asyżu, otworzono po raz piąty od momentu
pochowania świętego w obecnym miejscu, które miało miejsce w 1230 r. Pierwszy raz decyzją papieża
Piusa VII uczyniono to w 1818 r., a następnie w 1932 r. z powodu wykonania nowego sarkofagu. W 1978 r.
Paweł VI zdecydował, aby umieszczono szkielet w pleksiglasowej trumience i zakonserwowano azotem.
Doczesne szczątki św. Franciszka były wtedy wystawione na widok publiczny przez dwa miesiące. Kolejne
otwarcia to rok 1994 i właśnie 2015, w celu zbadania, w jakim stanie znajduje się szkielet. Opiekujący się
szczątkami św. Franciszka profesor anatomii Nicolò Valentino Miani stwierdził, że szkielet jest w dobrym
stanie, a następną inspekcję zalecił za 40-60 lat.

Z dziejów demoralizacji
Gdy wielkie zmiany zachodzą tuż obok nas, czasem nie potrafimy ich dostrzec. Dopiero później patrzymy
wstecz i nagle zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka miała miejsce rewolucja. Nie inaczej było z wielką
obyczajową rewolucją, którą polska młodzież przechodziła w przyspieszonym tempie po upadku
komunizmu. Choć z zasady komuniści nie mieli zbytniego przywiązania do obyczajowej przyzwoitości, to
jednak dopiero wybuch kapitalizmu doprowadził do prawdziwej rewolucji seksualnej, tworząc nowe,
zupełnie nieznane wcześniej potrzeby i mody.
Kilka dni temu branżowe serwisy doniosły, że po ćwierćwieczu przestanie się w Polsce ukazywać pismo
„Bravo'' Nie wiem, czy są w Polsce jakieś badania na ten temat, ale myślę, że odegrało ono jedną z
większych ról właśnie w rewolucji, która nastąpiła po 1989 r. Kto chodził do szkoły podstawowej w latach
90., z pewnością pamięta, jak powszechne były tzw. pisma młodzieżowe, np. „Bravo" czy „Popcorn".
Kopiując wprost niemieckie wzorce, uczyły one nastolatków nad Wisłą, jak kapitalizm wpływa na kulturę,
życie czy płciowość każdego człowieka. To z nich uczono się mody na bałwochwalczy kult celebrytów
pokoje milionów młodych ludzi w Polsce „zdobiły" wycinane z „Bravo" czy „Popcornu" zdjęcia piłkarzy,
piosenkarzy czy aktorów. I tak jak po upadku komunizmu dorośli zaczęli się zaczytywać w kolorowych
pismach plotkarskich o życiu gwiazd, tak istniał odpowiednik dla ich dzieci. I tak samo jak w nowych
kolorowych pismach dla dorosłych kopiowanych według niemieckich czy brytyjskich wzorców nie
brakowało tematyki seksualnej, tak też było w pismach młodzieżowych. Dlatego nie kończyło się na kulcie
gwiazd. Redakcje kolorowych magazynów dla nastolatków łamały kolejne tabu. Nagle młodzi Polacy
dowiadywali się, że jeśli skończyli już 15 lat, nie mając za sobą doświadczeń seksualnych, powinni się
wstydzić. To właśnie tam pod pozorem walki z nieśmiałością łamano dobre poczucie wstydu młodych
ludzi, zachęcano do podejmowania aktywności seksualnej. Porady ekspertów czy też listy do redakcji
opisujące perypetie młodych dziewcząt i chłopców przejmowały od rodziców rolę uświadamiania, a
zarazem pełniły rolę inicjacyjną do dorosłości. Wielosettysięczne nakłady kolorowych tygodników dla
nastolatków tylko dopełniały dzieła obyczajowej rewolucji poprzez ich masowość.
Niestety, w wielu przypadkach rodzice sami podawali dzieciom do lektury te pisma, z jednej strony
zrzucając z siebie obowiązek rozmowy na „trudne tematy", a z drugiej być może wierząc w duchu, że w
nowym kapitalistycznym świecie stare normy nie będą już obowiązywać i ich dzieci. Obficie korzystając
z uciech cielesnych, będą miały szczęśliwsze życie.
„Popcorn" upadł kilka lat temu, teraz przyszedł czas na „Bravo". Rewolucja, której dokonały, trwa, lecz
przeniosła się do internetu. Czytając jednak statystyki dotyczące tego, jak często nastolatki korzystają w
sieci z pornografii - i to w jej brutalnej formie - być może „zatęsknimy" jeszcze za tamtymi treściami,
którymi raczono młodych przez dwie dekady.
********************************
JAK SIĘ UBIERASZ? MODA
Nie wszystko jedno, przeciwnie, to bardzo ważne, jak w tej wielkiej Krucjacie Skromności, którą
zaczynacie, będzie wyglądać wasz strój. Królowa Polski z Jasnej Góry ma suknię ozdobioną liliami. Czy
do każdej swojej sukienki mogłabyś przypiąć lilijkę z szaty Matki Boskiej jako wyraz maryjnego stylu i
mody? Współczesne niewiasty, nawet na tronie, często pokazują się publicznie niezupełnie ubrane. A

przecież suknia jest po to, aby zasłonić ciało, a nie po to, by je odsłaniać. Pamiętaj, masz strzec serca. Aby
to uczynić, musisz najpierw strzec swego ciała. Czy je osłaniasz? Czy jesteś zawsze naprawdę skromnie
ubrana? Dekolty mogą być ładne, krótkie rękawy też, jednak bez przesady. Pamiętaj, że sukienka Cię
okrywa, a nie odsłania. Te obnażające ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczęściej także bardzo
nieestetyczne, po prostu brzydkie.
Bądź modna, ale nie bez granic. Moda także musi mieć swoje granice. Ty decyduj o wyglądzie twojej
sukni, według godności twego dziewczęcego
serca i ciała. Nie dopuść, aby moda Ciebie ograniczała, aby ograniczała twą skromność i godność. Nie
dopuść, aby moda Ciebie kształtowała. To Ty
twórz modę. Nie jesteś lalką ani manekinem, by można było Tobą dowolnie obracać. Jesteś żywym
człowiekiem, kobietą, Polką, dzieckiem Bożym.
Zacznijcie dzisiaj Krucjatę Skromności postanowieniem przyzwoitego ubierania się. Skończcie z tą
straszną opinią, że Polki chodzą półnago, że są „najłatwiejsze" , i „najtańsze" .
Wy jesteście trudne, a nie łatwe do zdobycia. Ceńcie się! Jesteście drogie, bo jesteście dziećmi wielkiego
Narodu, który ceną krwi kupuje sobie wolność. Jesteście dziećmi Bożymi, odkupionymi Krwią Pana
Jezusa. Jesteście dziećmi Matki Najświętszej, która na Jasnogórskim Obrazie ma
oblicze dwakroć zranione za Naród. Jesteście więc drogie. Czystości waszego ciała i waszego serca nie
sprzedacie za żadną cenę, bo nie ma takiej ceny na ziemi, która była by godna waszej czystości, która
byłaby zdolna ją opłacić.

Darowany rok
Czy można mówić o tym, co przed nami jako o czymś darowanym? Jeśli weźmiemy pod uwagę mijające
lata, wiemy, że niczego nie jesteśmy w stanie cofnąć. Przeżytych sytuacji nie zdołamy powtórzyć. Upłynął
już czas tamtych wydarzeń. Kreujemy nowe, chociażby do złudzenia były podobne i zawierały wszystkie
dotychczasowe elementy, będą to już jednak nowe doświadczenia.
Solidny chrześcijanin, każdy, kto wierzy, wie, że czas jest w Bożych rękach. Możemy się pokusić o
stwierdzenie, że czas, jaki mamy do dyspozycji, bez wątpienia jest czasem darowanym. Warto o tym
pamiętać u progu nowego roku 2018. Pan Bóg mówi: „dam darmo" i daje - także czas. Jeśli tę podstawową
prawdę mamy w świadomości pośród trosk i kłopotów szarej codzienności, to istnieje możliwość, że
będziemy odpowiedzialnie żyć i odpowiedzialnie działać. Te darowane przez Pana Boga nowe dni,
tygodnie i miesiące nie powinny być okresem nudy i narzekania. Powinniśmy przez cały rok pamiętać, jak
wielkiej laski dostępujemy, skoro wolno nam żyć - to znaczy pracować, odpoczywać, cieszyć się, doznawać
napięć. Posiadać drobne wyznaczone cele i konkretnie, z zaangażowaniem je realizować.
Darowany czas motywuje do radości. Są ludzie, którzy zakładają, że nie można niczego podarować, bo
obdarowany nie będzie tego sobie cenił! Zdarza się niekiedy naprawdę i tak. Nie musi to jednak być i nie
jest to regułą. W życiu trzeba mieć do ludzi zaufanie. Trzeba umieć dać im szansę i nie podchodzić do
sprawy, że wszystko zostanie zmarnowane.
Zazwyczaj ci, którzy umieją się dzielić i posiadają zdolność obdarowywania, stawiają sobie wysoką
poprzeczkę i konsekwentnie trzymają się wysokich standardów. Z umiejętności dawania wypływa
zadowolenie. W tym czasie, który przed nami, pozwólmy sobie na spontaniczne odruchy pomocy i
życzliwości, a nie zabraknie nam radości! Nie ma nic piękniejszego niż wykorzystywać czas w radosnych działaniach. Nawet trudne sprawy, co do których podchodzi się z
przekonaniem, że zostały nam podarowane, abyśmy musieli się z nimi zmierzyć, mogą przynieść niejedno
dobro i nieoczekiwaną radość. Pan Bóg daruje radosny czas tym, którzy chcą żyć odpowiedzialnie. Ten
Boży dar jest ogromnym skarbem do uczynienia z nas, ludzi, przydatnych pielgrzymów na ziemi.
Darowany czas zobowiązuje nas do więzi z Kościołem i macierzystą parafią. Pan Jezus mówił: „W tym,
co jest Ojca mego, ja być muszę" (Łk 2,49). Powinniśmy być w Bożym domu i sami zakreślić sobie obszary
duchowego rozwoju.
W tym czasie, który przed nami, pozwólmy sobie na spontaniczne odruchy pomocy i życzliwości, a nie
zabraknie nam radości nowego roku, ale ponad wszelką wątpliwość trzeba koniecznie zawierzyć Słowu
Bożemu na każdy dzień. Tylko Ono jest wiarygodne i posiada wielką moc! Słowo Boże ożywia kontakty
z ludźmi.
Pan Bóg darował nam czas nie po to, abyśmy w kontakcie z drugim człowiekiem od razu wytaczali
argument pośpiechu i braku czasu na rozmowę, zainteresowanie, zrozumienie czy przyjacielską radę. Jeśli
włączymy w życiu bieg wyścigowy to w żadnym wypadku nie będziemy skuteczni w niesieniu pomocy

bliźnim. Skuteczność i błogosławieństwo są tam, gdzie istnieje prawdziwe zainteresowanie drugim
człowiekiem. Jak Pan Bóg znalazł czas, by zapytać: Adamie gdzie jesteś? tak i my w bieżącym roku
okazujmy zainteresowanie i przyjazne nastawienie wobec bliźnich. Pan Bóg szukał Adama, bo życie nie
polega na spędzaniu czasu w ukryciu przed Panem Bogiem i przed ludźmi. Życie nasze trwa w darowanym
czasie po to, aby się zaangażować we wspólnocie. Niech i ten nowy rok będzie dla nas prawdziwie
darowanym czasem, który będziemy chcieli wykorzystać dla dobra bliźnich, także w Kościele.
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