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Papież Benedykt XVI zainauguruje, 11 października
2012 w całym Kościele katolickim Rok Wiary.

Będzie on związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru
Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013 roku,
w uroczystość Chrystusa Króla.

„Porta fidei”, czyli ,,Podwoje wiary” - taki tytuł nosi
list apostolski Benedykta XVI w formie motu proprio,
ogłaszający w Kościele ,,Rok Wiary”.  Jak wyjaśnia sam
Ojciec Święty, od początku pontyfikatu zależało mu
na tym, aby Kościół odnalazł na nowo drogi wiary i
rozniecił w sobie ,,radość i odnowiony entuzjazm
spotkania z Chrystusem”.

Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać
na co dzień, a nie tylko przy szczególnych okazjach?
Niewątpliwie tak, ale jest też prawdą, że potrzebujemy
rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by
przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy
pamiętać każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka
natura. Dlatego jest powodem do radości i
zaangażowania to, że Papież Benedykt XVI ogłosił Rok
Wiary. List apostolski „Porta fidei” opublikowany z
tej okazji, to tekst, który powinien stać się
przedmiotem osobistej i wspólnotowej refleksji i
modlitwy. Papież po raz kolejny potwierdza, iż
rzeczywiście jest wielkim nauczycielem wiary.

Mówi się, że czasy dla Kościoła są trudne: mamy do
czynienia z agresywną laicyzacją, a nawet z tym, co
Benedykt XVI nazwał chrystofobią. Inna sprawa, że tak
naprawdę Kościół od 2 tysięcy lat żyje w trudnych
czasach... A trudności czasów współczesnych nie są
większe od tych, z którymi konfrontowały się minione
pokolenia. W każdym razie nasuwa się ewangeliczne
,,Cóż mamy czynić?”. Papież zauważa, że znamy
odpowiedź Jezusa na to pytanie: ,,Na tym polega dzieło

zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał” (J 6,29). A zatem jesteśmy wezwani,
by ,,na nowo odkryć smak karmienia się Słowem
Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i
Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są
Jego uczniami” (nr 3).

Rok Wiary rozpocznie się 11 października 2012 roku,
czyli w 50-tą rocznicę otwarcia obrad Soboru
Watykańskiego II. Benedykt XVI pisze w swym liście,
że sądzi, iż ta właśnie zbieżność ,,może być dobrą okazją,
aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców
soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana
Pawła II ,,nie tracą wartości ani blasku” (nr 5). Sobór
był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku.
Jest nim nadal, ale jego dziedzictwo nie w pełni zostało
wszędzie przyjęte. Co gorsza, tu i ówdzie zostało
zafałszowane różnymi interpretacjami. Dlatego trzeba
nam wracać do soborowych dokumentów, z których
możemy się uczyć autentycznej wiary.

Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to także 20. rocznica
opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Benedykt XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest
jednym z najważniejszych owoców Soboru
Watykańskiego II. Papież przypomina słowa swego
błogosławionego poprzednika, który wyraził nadzieję,
że ,,Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do
odnowy całego życia kościelnego”. ,,Właśnie w tej
perspektywie Rok wiary powinien - pisze w swym liście
Benedykt XVI - wyrazić wspólne zobowiązanie do
ponownego odkrycia i studium podstawowych treści
wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła
Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę.
Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania,
jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni
dwóch tysiącleci swej historii” (nr 11).

Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary ,,rozbudzi
w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w
jej pełni”. Wiarą ułomną bowiem, a właściwie jej
brakiem, jest postawa wybierania sobie z dziedzictwa
wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje i
tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór i
podobieństwo.

Lektura Katechizmu Kościoła może pomóc nam
odnowić, przypomnieć sobie całą treść wiary. Wszak
trudno mówić o wierze lub niewierze, jeśli nie wie się,
w co wierzymy lub nie wierzymy. Odnowa wiary
potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy Kościół.
Ale to nie wystarczy. Benedykt XVI podkreśla, że
,,znajomość treści, w które należy wierzyć nie
wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne
sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która
pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć,
że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym”
(nr 10). Wiara jest przede wszystkim osobowym
spotkaniem z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem
Świętym, którzy - jak poucza nas o tym sama Ewangelia
- chcą zamieszkiwać w sercu człowieka.

Intymne doświadczenie Boga we własnym wnętrzu
nie może jednak zamknąć się w sobie. Czytamy w liście
Papieża, że ,,wiara oznacza zaangażowanie i publiczne
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świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że
wiara jest sprawą prywatną” (nr 10). Wiara wymaga
odpowiedzialności w wymiarze społecznym, i Kościół -
tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy - ukazuje z całą
oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głoszenia
bez lęku swej wiary każdej osobie. ,,Jest to - podkreśla
Papież - dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i
umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i
odważnym”. Perspektywa Roku Wiary jest także
zaproszeniem do większej obecności katolików w życiu
społeczno-politycznym.

Benedykt XVI pisze w swoim liście „Porta fidei”, że
w Roku Wiary będzie także ważne ,,przypomnienie
historii naszej wiary, w której przeplatają się
niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także
obecność grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich
ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i
kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez
świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w
każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by
doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na
spotkanie każdego człowieka”. Nie chodzi tutaj o jakieś
nieustanne oskarżanie się i samobiczowanie, w co
chciałyby wpędzić Kościół niektóre środowiska, ale o
prawdę, która nie ukrywa tego, co w członkach Kościoła
domaga się dogłębnej reformy, ale zarazem jest
świadoma wielkości i świętości Chrystusowej
Wspólnoty.

,,Rok Wiary będzie również - stwierdza Benedykt XVI
- okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia” (nr
14). Wszak wiara bez uczynków miłości jest martwa,
czyli w gruncie rzeczy jej nie ma. Słowa Jezusa:
,,Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), są dla
chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem nieustannym
wezwaniem, aby ponownie ofiarować tę miłość, którą
On troszczy się o nas.

Dla nas Polaków, Rok Wiary i czas przygotowania do
niego są okazja, by przypomnieć sobie słowa, jakie
skierował do nas Benedykt XVI podczas swej wizyty w
Polsce. A mówił do nas właśnie o wierze, zachęcał nas,
byśmy trwali mocni w wierze.

Przypomnijmy, że w homilii podczas Mszy świętej w
Warszawie Benedykt XVI wskazał na ,,związek, jaki
istnieje między wiarą i wyznawaniem Bożej prawdy,
między wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi
w miłości, między wiarą i życiem według przykazań
Bożych”. W ten sposób Papież uwypuklił trzy wymiary
wiary: intelektualne przylgnięcie do prawd
podawanych przez Kościół do wierzenia, praktyczne
życie zgodne z przykazaniami oraz osobista, intymna
relacja z Jezusem Chrystusem. Który z tych wymiarów
jest najważniejszy? Benedykt XVI udzielił na to
pytanie jednoznacznej odpowiedzi: ,,Ważne jest, w co
wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. [...]
Wierzyć - to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z
naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha
Świętego” (28 maja 2006, Msza święta na Błoniach
krakowskich). Wiary nie można zredukować do jakiejś
filozofii Boga, początku i końca świata, ani też do

systemu moralnego; wiara jest przede wszystkim
relacją z Osobą, w zaufaniu do której buduje się własne
życie.

Oby Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI, był
dla nas szczególnym czasem osobistej relacji z
Jezusem, która z kolei pozwoli nam, być jego
świadkami w życiu publicznym.

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

PAŹDZIERNIK 2012

W MIERZESZYNIE

PRZYJDŹ DO SWOJEGO

KOŚCIOŁA NA RÓŻANIEC!
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XII DZIEŃ PAPIESKI
14 października 2012

Nie od dziś wiadomo, iż sytuacja Kościoła ściśle wiąże
się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół zawsze
wspierał rodzinę, z drugiej zaś, sam mógł na nią liczyć.
Osłabianie życia rodzinnego, które w historii było
wynikiem przeróżnych czynników, zawsze w jakimś
stopniu odbijało się na życiu wspólnoty wierzących, a
także na życiu narodu. Niejednokrotnie w sposób
niezwykle dramatyczny. Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś
już błogosławiony, miał pełną świadomość tego niezwykle
ważnego faktu. Mawiał: „Rodzina jest drogą Kościoła.
Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród
z rodziną” (por. List do rodzin, 1994 r. numery 2 i 17).
Stąd też cały jego pontyfikat był naznaczony nie tylko
wspieraniem, ale także kiedy to było konieczne, wręcz
batalią o rodzinę. Konferencja Episkopatu Polski, w roku
Światowego Spotkania Rodzin na przełomie maja i
czerwca w Mediolanie, z udziałem Ojca Świętego
Benedykta XVI, postanowiła, iż tegoroczny XII już Dzień
Papieski będzie przeżywany 14 października, pod hasłem
Jan Paweł II - Papież Rodziny.

O randze rodziny świadczą słowa Jana Pawła II z Listu
do rodzin, z 1994 roku. Jan Paweł II napisał wtedy:

Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z
wielu względów najważniejszą. ,,Jest drogą powszechną,
pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i
niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy
człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się
odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie
zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym
przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat
człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i
brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży
na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą
macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w
takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina
spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek
wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie
urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy
wybiera życie w samotności - to i tutaj rodzina pozostaje
wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta
podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie
społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do
najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o ,,rodzinie
ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących
ludzi?” (List do rodzin, nr 2).

Wielowymiarowa troska Jana Pawła II o rodzinę
zawierała między innymi:

- obronę godności sakramentalnego, nierozerwalnego,
monogamicznego małżeństwa, pomiędzy mężczyzną i
kobietą;

- wzmacnianie małżeństwa i rodziny poprzez zachętę
do nieustannej modlitwy, życia sakramentalnego,
rozważania Słowa Bożego, zaangażowania w życie
wspólnoty Kościoła;

- promocję troski o dobro wspólne w małżeństwie i
rodzinie, uczenie bezinteresownego daru z samego
siebie, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz religijnej
czci wobec rodziców, zgodnie z IV przykazaniem Bożym;

- dowartościowanie ojcostwa i macierzyństwa na

gruncie wierności Ewangelii;
- obronę życia ludzkiego, które przychodzi poprzez

rodzinę, od poczęcia do naturalnej śmierci;
- radykalny sprzeciw wobec technik sztucznej

reprodukcji człowieka (in vitro), które mimo intencji
służby życiu w rzeczywistości stwarzają możliwość
nowych zamachów na życie; oddzielają także prokreację
od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego;

- obronę praw rodziców do wychowania swego
potomstwa zgodnie z wyznawaną religią i tradycją
kulturową;

- apel do instytucji państwa i organizacji
międzynarodowych o należyte zabezpieczenie praw
rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietnej oraz
realną pomoc materialną umożliwiającą godziwe
utrzymanie, wychowanie potomstwa oraz zdobycie
odpowiedniego poziomu wykształcenia;

- sprzeciw wobec zrównania związków jednopłciowych
z małżeństwem pomiędzy mężczyzną i kobietą, przy
zachowaniu szacunku wobec osób homoseksualnych;

- sprzeciw wobec promocji rozwodów w kulturze i
prawodawstwie;

- zachętę do mediów i ludzi kultury o adekwatne
prezentowanie zagadnień dotyczących  rodziny z
promocją postaw wartościowych i godnych naśladowania.

Szczególnym wyrazem troski o rodzinę była inicjatywa
Światowych Spotkań Rodziny. Pierwsze z nich odbyło się
w 1994 roku w Rzymie. Z tej okazji Ojciec Święty
wystosował specjalny „List do rodzin”, w którym poruszył
najistotniejsze problemy i perspektywy rodziny. Kolejne
spotkania odbyły się w Rio de Janeiro w Meksyku i w
Manili. Kontynuuje je Benedykt XVI. W Walencji, sześć
lat temu, przypomniał, że „rodzina opiera się na
nierozerwalnym małżeństwie między mężczyzną i kobietą
oraz jest środowiskiem, w którym człowiek może narodzić
się godnie i rozwijać w sposób integralny”.

Wśród ważnych dokumentów Jana Pawła II o rodzinie,
obok wspomnianego już Listu do rodzin (1994), są także:
adhortacja posynodalna Familiaris Consortio (1981),
encyklika Evangelium Vitae (1995 ) oraz List Ojca Świętego
Jana Pawła II do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym
wieku (1999).

Także na gruncie polskim zostały wypowiedziane przez
Błogosławionego dziś Papieża ważne w temacie rodziny
słowa. Podczas homilii w Kielcach, w 1991 roku Ojciec
Święty niezwykle emocjonalnie przestrzegał przed
niebezpiecznymi nurtami, które lekceważyły małżeństwo
i rodzinę w nowej demokratycznej rzeczywistości po
przełomie 1989 roku (Homilia w czasie Mszy św. na
lotnisku w Masłowie; Kielce, 3 czerwca 1991). Z kolei w
Kaliszu, w 1997 roku Jan Paweł II po raz kolejny,
radykalnie stanął w obronie życia nienarodzonych
(Homilia podczas Mszy święteuj przed sanktuarium św.
Józefa: Rodzina wspólnotą życia miłości; Kalisz,
4.06.1997).

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację małżeństwa i
rodziny w pluralistycznej rzeczywistości Polski i świata
w 2012 roku, mamy nadzieję, że tegoroczny, XII już Dzień
Papieski Jan Paweł II - Papież Rodziny obchodzony 14
października, będzie źródłem wielowymiarowej refleksji
i wielu potrzebnych inicjatyw.

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
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PROGRAM KORONACJI

15.00 Hołd Wspomożycielce - czuwanie modlitewne

17.00 Koronacyjna Msza święta koncelebrowana

pod przewodnictwem Jego Ekscelencji

Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

Metropolity Gdańskiego

19.00 Dziękczynienie modlitewne za dar Koronacji

21.00 Apel Maryjny

Uroczystość będzie transmitowana na całą Polskę

i na cały świat przez:

Telewizję Trwam i Radio Maryja

KORONACJA OBRAZU

NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W RUMI
piątek, 12 października 2012 roku

W imieniu Wspólnoty Salezjańskiej w Rumi,

Parafian Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie

serdecznie zaprasza

Ks. Kazimierz Chudzicki SDB,

proboszcz

Parafii NMPWspomożenia Wiernych w Rumi

Wyjazd autokarem z Mierzeszyna do Rumi w piątek, 12 października 2012 roku

o godz. 13.30. Powrót do Mierzeszyna przewidziany jest ok. godz. 23.00.

 Zapisy u pani Bernadety Kolbusz w kiosku w Mierzeszynie.

Zapraszam do uczestniczenia w tych uroczystościach:
Ks. Andrzej Sowiński
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NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:   www.parafia.i3k.pl

SANTO BARTOLOMEO MIERZESZYN

20 września 2012

Od lewej: Paweł Kłosiński, Ryszard Budzyński, Iwona Fenska, Maria Temberska,

Aleksandra Szafrańska, Ewelina Kraińska, Anna Górska i Piotr Górski.


