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REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

WAKACJE
Ale ty trwaj w tym, czegoœ siê nauczy³ i czego pewny jesteœ, wiedz¹c,
od kogoœ siê tego nauczy³. I poniewa¿ od dzieciñstwa znasz Pisma œwiête, które ciê mog¹ obdarzyæ m¹droœci¹ ku zbawieniu przez wiarê
w Jezusa Chrystusa… (2 Tm 3, 14-15)
Bracia i siostry, droga m³odzie¿y.
Szybko mija czas, a z nim nasze ¿ycie.
Nie obejrzeliœmy siê, a za nami kolejny rok
szkolny, kolejny rok wytê¿onej nauki
i pracy. Dzisiaj wraz z nasz¹ m³odzie¿¹
prze¿ywamy zakoñczenie roku szkolnego.
Ju¿ niebawem wielu z was pojedzie na
wakacje, a wasi rodzice skorzystaj¹ z urlopów wypoczynkowych. Zanim jednak doœwiadczymy dobrodziejstw wakacji, chcemy
na chwilê pochyliæ siê nad Bo¿ym S³owem
i podziêkowaæ Bogu za wszystko, co od
Niego otrzymaliœmy: za zdrowie i si³y do
nauki i pracy, za wiedzê, któr¹ nam
przekazano, za wskazanie drogi, po której
nale¿y kroczyæ i za m¹droœæ, któr¹ próbowano w nas wszczepiæ.
Aposto³ Pawe³, pisz¹c list do wiernego
swego przyjaciela, napomina go: Ale ty
trwaj w tym, czegoœ siê nauczy³
i czego pewny jesteœ, wiedz¹c, od
kogoœ siê tego nauczy³.
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Na pocz¹tku czerwca odby³a siê w naszej parafii konfirmacja. Jak zawsze by³o
uroczyœcie. Udekorowany kwiatami koœció³, odœwiêtnie ubrana m³odzie¿, licznie
przybyli goœcie oraz licznie zgromadzony
nasz zbór. U wielu zapewne zrodzi³o siê
jednak pytanie; czy wytrwaj¹ w z³o¿onym
œlubowaniu, czy wytrwaj¹ w wierze, czy
wytrwaj¹ w tym, co zosta³o im powierzone? Dzisiaj, nikt nie zna jeszcze odpowiedzi. Udzieli jej samo ¿ycie. Jedno jest
pewne: od dzieciñstwa znasz Pisma
œwiête, które ciê mog¹ obdarzyæ
m¹droœci¹ ku zbawieniu przez wiarê w Jezusa Chrystusa - pisze ap.
Pawe³. I ma racjê.
W czasie nauczania koœcielnego
staramy siê nauczyæ nie tylko definicji koœcielnych, nie tylko historii Koœcio³a, ale
w tym pragniemy zasiaæ w sercach
m³odzie¿y umi³owanie prawd wiary, umi³owanie naszego Koœcio³a. Co z tego zacho-
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WAKACJE 2008
waj¹? Nie wiem, ale gor¹cym pragnieniem
nas - duszpasterzy jest, by zachowali jak
najwiêcej.
Kiedy jako niemowlêta przyniesiono
was przed Bo¿y o³tarz, abyœcie przez
chrzest zostali przyjêci do spo³ecznoœci
Dzieci Bo¿ych, wówczas wasi rodzice i rodzice chrzestni otrzymali wytyczne do
chrzeœcijañskiego wychowania: ...uczcie
je przestrzegaæ wszystkiego, co
wam przykaza³em... A odpowiedzi¹ na
postawione waszym rodzicom pytanie:
Czy przyrzekacie to dzieciê w tej
wierze chrzeœcijañskiej wychowaæ
i utrzymaæ by³o: Przyrzekamy!
I odt¹d w³aœciwie zaczê³a siê edukacja
koœcielna ka¿dego z nas. Najpierw w domu potem w szkó³kach niedzielnych, na
lekcjach religii, nauce przedkonfirmacyjnej
i ta edukacja trwa nadal. Od dzieciñstwa
znamy wiêc Pismo Œwiête... Zastanówmy
siê jednak nad tym w jaki sposób tê znajomoœæ wykorzystujemy?
Wielki ewangelista Sadhu Sundar
Singh przyrówna³ chrzeœcijan do twardego kamienia, który przele¿a³ d³ugi czas w
wodzie ale wewn¹trz pozosta³ suchy. Przez
ca³e stulecia zanurzeni jesteœmy w chrzeœcijañstwie i jego b³ogos³awieñstwach. ¯yjemy w nim, chlubimy siê jego ideologi¹
i kultur¹ ale dziwne, ¿e ono nie przenika
nas, nie ¿yje w nas. Jak¿e rzadko sk³adamy
œwiadectwo naszej wiary, jak¿e rzadko mo¿na poznaæ nas po jej owocach. Jesteœmy
czêsto, tzw. chrzeœcijanami metrykalnymi.
Chrzeœcijanami bez duchowej g³êbi.
Bracia i siostry, droga m³odzie¿y.
Œwiadomie wybra³em na dzisiejsze nabo¿eñstwo tekst biblijny który przypomina
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nam o tych wartoœciach, które zosta³y nam
przekazane, a które zapisane s¹ na kartach
Pisma Œwiêtego. Œwiadomie te¿ nazwaliœmy dzisiejsze nabo¿eñstwo rodzinnom³odzie¿owym. Zdajemy sobie bowiem
sprawê z tego, jak wiele w religijnym wychowaniu zale¿y od rodziców i dziadków.
Od ca³ych rodzin, które dziœ - nie da siê
ukryæ - s¹ w kryzysie…
Obserwujemy ostatnio powszechny pêd
do wiedzy, do zapewnienia sobie i swoim
dzieciom najlepszej egzystencji. Szczytem
marzeñ wszystkich rodziców jest aby dzieci
we wszystkich przedmiotach celowa³y.
Koœció³ równie¿ cieszy siê z tego, ¿e
w swoich szeregach ma ludzi wykszta³conych ludzi, którzy kszta³tuj¹ jego wizerunek…
Koñcz¹c dzisiaj rok szkolny zadajmy
sobie pytanie: Na ile jesteœmy w stanie,
trwaæ w tym, co nam dobrego powierzono,
na ile wytrwamy w prawdach Bo¿ych i na
ile czerpaæ bêdziemy z nich naukê dla zbudowania swego duchowego ¿ycia?
¯yczê wszystkim dobrego, wakacyjnego
wypoczynku, regeneracji si³ do dalszej
nauki i pracy oraz bezpiecznego powrotu
z ferii. ¯yczenia te kierujê równie¿ do
nauczycieli i wychowawców, dziêkuj¹c im
za ich s³u¿bê nauczania.
I na koniec jeszcze jedno ¿yczenie, które
co roku powtarzam, a kierujê je do wszystkich: wyje¿d¿aj¹c na wakacje, odpoczywajcie od pracy, ale nie odpoczywajcie od Boga.
bp Ryszard Bogusz
Fragmenty kazania z okazji zakoñczenia
Roku Szkolnego 2007/2008

S³owo Parafialne
2/2008

wydarzenia parafialne 2-2008.qxd

2008-06-22

19:55

Page 3

REFLEKSJE

REFLEKSJE ZOFII MA£O¯EWSKIEJ

WIOSNA SZALEJE WŒRÓD DRZEW!

Chwa³a Panu! Za szumi¹ce drzewa, które daj¹ piêkne barwy cienia.
Szumu dla uszu , powietrza dla p³uc. Drzewa s¹ piêkne i zdrowe.
Pozwalaj¹ w upalne dni cieszyæ siê ch³odnym cieniem.
Zofia Ma³o¿ewska, 2008

PURIM

KSIÊGA ESTERY 9, 20-28

urim jest jednym z najpiêkniejszych œwi¹t ¿ydowskich. Zosta³o ustanowione, aby
hucznie œwiêtowaæ ocalenie ¯ydów i œmieræ Hamana (wypowiadanie jego imienia,
zawsze zag³usza dŸwiêk grzechotek). Purim jest te¿ œwiêtem dobroczynnoœci, któr¹
znamy ze Starego Testamentu (5 M¿ 15). Radoœæ z wybawienia Izraela od demonicznego
spisku Hamana okazuje siê przez hojnoœæ dla potrzebuj¹cych.
Skoro przez Jezusa Chrystusa zostaliœmy ocaleni od grzechu, powinniœmy równie¿ z
wspó³czuj¹cym sercem pomagaæ ubogim. Chrystus nakaza³ swym naœladowcom wspomagaæ potrzebuj¹cych (Mt. 6, 1-4). I okaza³ swoj¹ dobroczynnoœæ daj¹c w ofierze
samego siebie. ProwadŸ mnie, bym z serca dawa³, to, czym w ³asce darzysz mnie.
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Zofia Ma³o¿ewska, 2008
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