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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
3. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Modlitwa seniora

Staroœæ pogodn¹ i cierpliw¹, daj mi Panie.

Staroœæ wdziêczn¹ i cich¹, daj mi Panie.

Staroœæ spokojn¹ i  jasn¹, daj mi Panie.

Staroœæ ciep³¹ i ufn¹, daj mi Panie.

Staroœæ wœród ludzi,  daj mi Panie.

Staroœæ woln¹ od ³ez,  daj mi Panie.

jest dzisiaj rola kolêdy –
spotkanie z rodzin¹.
Wspominamy kolêdy
z okresu dzieciñstwa.
Ksi¹dz jako wielki auto-

rytet – dla nas najwiêkszym autoryte-
tem jest B³ogos³awiony Jan Pawe³ II.
Nie zapominamy o ks. Suderze,
naszym wieloletnim proboszczu.

Ksiêdza Miko³aja Kuczkowskiego
– kanclerza Kurii Krakowskiej, po-
tem budowniczego koœcio³a i pro-
boszcza parafii w Mistrzejowicach
wspomina P. Basia. Ksiê¿y, którzy

wywarli na niej du¿e wra-
¿enie wspomina Pani
Ma³gosia. Pierwszy raz
z nami jedzie Siostra Ilo-
na – Nazaretanka. Uczy
w ZS nr3 i uwa¿a, ¿e w Wadowicach
mamy dobr¹ m³odzie¿. O swoim bra-
cie – ks. Bronis³awie, który w tym
roku obchodzi 70-lecie kap³añstwa
opowiada Pan Edziu.

Modlimy siê o dobre owoce wszyst-
kich wizyt kolêdowych w naszych
domach. Droga powrotna szybko
nam mija, dziêkujemy ks. Infu³atowi
za wspólne pielgrzymowanie. Do
zobaczenia 16 lutego. Irena Wêgrzyn

Poniedzia³ek 28.01.2013
Ks. Janusz Korbel 15.00 ul Wadowity
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Boh. Monte Cassino
 Wtorek 29.01.2013
Ks. Piotr Sobala 16.00 ul. Chopina, Fabryczna, Os. Jesionowe
Ks. Janusz Korbel 16.00 ul. Piaskowa
Ks. Janusz Korbel 16.30 ul. Westerplatte
Ks. Janusz Korbel 17.00 ul. ¯wirki i Wigury
Ks. Janusz Korbel 18.00 ul. Plac Westerplatte
 Œroda 30.01.2013
Ks. Piotr Sobala 15.00 ROKÓW: Dwór, Górnica
Ks. Piotr Wiktor 15.00 Os. XX-lecia 19
Ks. Piotr Wiktor 18.00 Os. XX-lecia 18 (klatka1)
 Czwartek 31.01.2013
Ks. Piotr Wiktor 15.00 Os. XX-lecia 18 (klatki 2-4)
Ks. Piotr Sobala 15.00 ROKÓW: dokoñczenie Centrum,
Ks. Piotr Sobala 17.00 Os. Jednoœæ Ks. Proboszcz

P o r z ¹ d e k  k o l ê d y :
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S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
NEHEMIASZA
Ne 8, 1-4a.5-6.8-10
Czytanie Prawa Bo¿ego

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 12-30
Mistyczne cia³o Chrystusa

S³owa Twe, Panie, s¹ duchem i ¿yciem.
EWANGELIA:  £k 1, 1-4; 4, 14-21 S³owa Pisma spe³ni³y siê na Chrystusie

O kartach i przegranych przez ksiê-
¿y pieni¹dzach s³yszê ju¿ od 20 lat.
Ten k³amliwy, nieprawdziwy zarzut
wci¹¿ siê powtarza. Wci¹¿ graj¹ i ba-
joñskie sumy przegrywaj¹. Do tej
wiadomoœci dodawano nawet, ¿e
przy grze ksiê¿a tak siê pobili, ¿e
milicja musia³a interweniowaæ.

Powtarza³em z naciskiem moim roz-
mówcom, ¿e te oskar¿enia zszywa-

ne s¹ grubymi niæmi. Mia³em w¹tpli-
woœæ czy ich przekona³em. Myœla³em
wtedy, jak bardzo trzeba byæ silnym,
by siê plotkom nie poddaæ.

Czytamy w Ewangelii, ¿e samego
Jezusa, który jest œwiêtoœci¹ oskar¿a-
no równie¿ o z³e postêpowanie.
Mówi³ Jezus, ¿e jeœli z Nim tak po-
stêpuj¹, to podobnie bêd¹ czyniæ Jego
uczniom. To tak¿e jest cena powo³a-
nia kap³añskiego.

ks. Infu³at

Z kolêd¹ na Jasn¹ Górê

16 stycznia — pierwszy raz w 2013
roku, a kolejny w naszym 11-letnim
pielgrzymowaniu, wyruszamy do
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Je-
dziemy jak zawsze w intencji B³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II prosz¹c
o rych³¹ kanonizacjê. W naszych ser-
cach wieziemy równie¿ ogrom próœb
i podziêkowañ do Maryi.

Modlimy siê za wszystkich cho-
rych, którzy nie mogli z nami poje-
chaæ, a przede wszystkim o zdrowie
dla P. Steni Pijanowskiej, która prze-
bywa w szpitalu. Ks. Infu³at Jakub Gil
sk³ada ¿yczenia solenizantom i jubi-
latom styczniowym – obdarowuje ich
tradycyjnie upominkami. Obrazki
kolêdowe od ks. Krzysztofa G³ówki
przekazuje nam jego Mama.

Odmawiamy ró¿aniec modl¹c siê
w sprawach kolêdowych: Ksi¹dz
blisko ludzi; Szukanie zagubio-
nych: Kolêda jako zbli¿enie; Mo-
dlitwa rodziny z ksiêdzem. Œpiewa-
my kolêdy.

O godz. 20.00 ks. Infu³at sprawu-
je Mszê Œw. dziêkuj¹c za dar Jana
Paw³a II i prosz¹c o Jego kanoniza-
cjê. Kazanie wyg³osi³ o. W³odzimierz
– paulin, który by³ w Wadowicach
25 sierpnia 2012 roku z kopi¹ Obra-
zu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Obraz peregrynowa³ w obronie ¿ycia
„Od oceanu do oceanu”, od W³ady-
wostoku do Fatimy. Ojciec W³odzi-
mierz – misjonarz opowiada³ nam jak
wielkim powa¿aniem cieszy³ siê
w Kamerunie nasz umi³owany Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II, który odwiedzi³
ten kraj dwukrotnie.

Apel gromadzi wielu kap³anów
m.in. z Rosji. Przekazane im relikwie
z krwi¹ Jana Paw³a II bêd¹ nawiedza-
³y wsie i miasteczka w tym wielkim
kraju. B³ogos³awieñstwa udziela nam
Biskup Avinionu.

Po Apelu ¿egnamy siê z Maryj¹ pro-
sz¹c: przygarnij do swego serca ka¿-
dego z nas i nasze rodziny. W drodze
powrotnej odmawiamy „ró¿aniec piel-
grzyma” – czêœæ chwalebn¹. Tematem

Bóg w moim ¿yciu

Wielki nauczyciel i wychowawca
Janusz Korczak mówi³, ¿e to w³aœnie
dzieciñstwo czyni nas cz³owiekiem.
Im wiêcej w dzieciñstwie prze¿yje-
my dobrych, wspania³ych wydarzeñ,
tym silniejsi wkraczamy w doros³e
¿ycie.  Im wiêcej zakosztujemy mi-
³oœci i ¿yczliwoœci otoczenia, tym
wiêcej serca okazujemy potem in-
nym ludziom. Im szczêœliwsze jest
nasze dzieciñstwo, tym szczêœliwszy
œwiat pragniemy po sobie zostawiæ.
Dlatego m¹drzy, pragn¹cy szczêœcia
swoich dzieci rodzice i dziadkowie,
staraj¹ siê zapewniæ dorastaj¹cym
m³odym ludziom radosn¹ i bez-
pieczn¹ m³odoœæ. Z myœl¹ o dzie-
ciach i m³odzie¿y buduje siê przed-
szkola i szko³y. Wydaje siê podrêcz-
niki i czasopisma. Uruchamia siê pro-
dukcjê bezpiecznych zabawek
i zdrowej ¿ywnoœci. Dla dzieci po-
wstaj¹ ró¿nego rodzaju miejsca re-
kreacji i zabaw.

Sk¹d wiec wœród ludzi doros³ych
jest póŸniej tyle osób niezadowolo-
nych ze swojego ¿ycia, rozczarowa-
nych i zawiedzionych? Mo¿e dzie-
ciñstwo nie by³o do koñca tak rado-
sne? A mo¿e mimo tylu wspania³ych
wynalazków zabrak³o rzeczy, na któ-
rych cz³owiekowi powinno najbar-
dziej zale¿eæ, i które okazuj¹ siê nie-
zbêdne dla prawid³owego rozwoju
osobowoœci. A s¹ nimi: ciep³o rodzin-
nego domu, kochaj¹ca siê rodzina,
wierni przyjaciele, m¹drzy nauczy-
ciele i wychowawcy. A mo¿e…
A mo¿e zabrak³o Pana Boga, który
potrafi³ stworzyæ œwiat z niczego,
i który równie¿ dzisiaj potrafi stwo-
rzyæ dobre, m¹dre ¿ycie mimo smut-
nego dzieciñstwa? Planuj¹c dzisiaj
udane ¿ycie dla swojej rodziny nale-
¿y pamiêtaæ o naczelnym miejscu
w niej dla Pana Boga. Bo jak ktoœ
powiedzia³: Je¿eli Pan Bóg w two-
im ¿yciu osobistym i rodzinnym bê-
dzie na pierwszym miejscu, to
wszystko inne odnajdzie równie¿
swoje w³aœciwe miejsce. Ks. Proboszcz
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Poniedzia³ek 28 stycznia
   6.00 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Ryszard Augustyniak
  6.45 Œp. Halina Zmys³owska
  7.30 Œp. Janina Piskorz
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Maria Westwalewicz - 6 r.œm.
18.00 Œp. Zofia Susek

Œp. Zbigniew Suknarowski
Wtorek 29 stycznia
  6.00 Œp.  Jaros³aw Seremet
  6.45 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Wojciech Miarka
  7.30 Œp. Józefa Sordyl
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta
Œp. Wac³aw D¹browski

18.00 Œp. Janina Piskorz
Œp. Krystyna Knapik

Œroda 30 stycznia
  6.00 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Irena Wakulczyñska
  6.45 Œp. Stanis³aw Filek
  7.30 Œp. Barbara Zemanek
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Janina Piskorz
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Józef Kleszcz
Œp. Zofia Susek
Œp. Helena Byrska - 10 r.œm.
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Tadeusz Paw³owski
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Ryszard Augustyniak
Œp. Krystyna Knapik
Œp. Kazimierz Musia³
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Maria Stanik
Œp. Kazimierz Wolanin

Œp. Józefa Warcha³ - 2 r.œm.
Œp. Jan Dudkiewicz - 18 r.œm.
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Emil ̄ aba
Œp. Leszek Chojnic
Œp. Wanda Gwizdalska
Czwartek 31 stycznia
  6.00 Œp. Kazimierz Musia³
  6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
  7.30 Œp. Krystyna Knapik
  8.00 Œp. Barbara Zemanek
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta

Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Œp. Janina Piskorz

Œp. Olgierd Sêtkowski - 8 r.œm.
Pi¹tek 01 lutego
  6.00 Œp. Stefania Chmiel
  6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
  7.30 Œp. Janina Piskorz
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu
12.00 Œp. Barbara Zemanek
16.30 Œp. Maria Wicherek
18.00 Œp. Janina Brañka

Œp. Jan Ochman - 1 r.œm.
Sobota 02 lutego
  6.00 Œp. Barbara Zemanek
  6.45 Œp. Anna Czaicka
  7.30 Œp. Janina Piskorz

Œp. Anna Tabak
  8.00 Wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu,

o b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza i Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹

kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Franciszek Biel - 4 r.œm., Anna Dêbiñska
Œp. Maria Tentszert - 2 r.œm.

Niedziela 03 lutego
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Zofia Susek

Œp. Janina Piskorz
 9.00 Œp. Barbara Zemanek
 9.00 Roków: Œp. Antonina i Adolf Paj¹k,
synowie, córki i synowa
10.30 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
12.00 Œp. W³adys³awa Pawlik i zm. z rodziny
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Maria i Zbigniew Worecki

3. Niedziela Zwyk³a - 27 stycznia 2013Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

1. Jutro po mszy œw. wieczornej spo-
tkanie Szko³y Modlitwy b³og. Jana
Paw³a II.

2. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. Spowiadamy od
godz. 6.00 do 12.30 i od 15.30 do
18.00. Dla dzieci szkolnych Msza Œw.
o godz. 16:30. W pi¹tek oraz w sobo-
tê kancelaria parafialna nieczynna.

3. W sobotê Œwiêto Ofiarowania
Pañskiego zwane u nas Œwiêtem Mat-
ki Bo¿ej Gromnicznej. Msze œw. od-
prawimy o godz. 6.00, 6.45, 7.30,
8.00, 12.00, 18.00. Na ka¿dej mszy
œw. poœwiêcimy gromnice. Prosimy
tak zabezpieczyæ œwiece by nie roz-
lewa³ siê wosk po ³awkach i posadz-
ce. Gromnica jest symbolem Pana Je-
zusa i Jego Matki. Jest skutecznym
znakiem ochrony przed nieszczêœcia-
mi. Gdy burze szalej¹, gdy œmieræ siê
zbli¿a – œwiecimy gromnice i modli-
my siê. Przypominamy wiernym, ¿e
wszystkie Sakramenty Œwiête s¹ dla
osób ¿ywych. Równie¿ Sakrament
Chorych jest przeznaczony dla cz³o-
wieka ¿ywego, który powa¿nie cho-
ruje. Nie jest on konieczny do zba-
wienia. Pomaga choremu w znosze-
niu krzy¿a cierpienia, a czasami przy-
wraca zdrowie. Nie ma sensu prosiæ
ksiêdza, by przyszed³ z olejami œwiê-
tymi i udzieli³ Sakramentu Chorych
temu, który ju¿ umar³. Dla zmar³ych
Koœció³ przeznacza obrzêdy pogrze-
bowe oraz inne modlitwy.

4. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
jest dniem modlitw za osoby konse-
krowane. W tym dniu przypada XVII
Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Ofia-
ra z³o¿ona w tym dniu na tacê prze-
znaczona jest na pomoc zakonów
kontemplacyjnych. W tym dniu
o godz. 18.00 modliæ siê bêdziemy
o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awione-
go papie¿a Jana Paw³a II.

5. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

6. W przysz³¹ niedzielê po mszy œw.
o godz. 18.00 spotkanie katechetów.

7. W sobotê 9 lutego wadowiccy
przewodnicy organizuj¹ bezp³atn¹
wycieczkê dla dzieci do Czernej. Za-
pisy w kancelarii parafialnej. Przy
zapisie nale¿y podaæ adres i PESEL.
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy
ul. Sienkiewicza.

8. Przy wyjœciu z bazyliki wolonta-
riusze Domu Pielêgnacyjnego im. dr
Edmunda Wojty³y wrêczaj¹ pocztów-
ki z Patronem Stowarzyszenia z in-
formacj¹ o mo¿liwoœci przekazania
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.
Pomo¿e to w realizacji ca³odobowych
turnusów opiekuñczo-rehabilitacyj-
nych w Domu przy ul. Barskiej.

9. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Tomasza
z Akwinu, prezbitera i doktora Ko-
œcio³a, w czwartek – wspomnienie œw.
Jana Bosko, prezbitera.
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¯ycie jak choinka - staroœæ

(ci¹g dalszy na str. 7)

Piêkna jest choinka w pierwszych
dniach Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Ca³a œwieci, promienieje. Pe³na naj-
ró¿norodniejszych ozdób: baniek,
³añcuchów, œwiecide³ek, anielskich
w³osów. Cieszy oczy domowników.
Wype³nia zapachem mieszkanie.

Z biegiem czasu – przyzwyczailiœmy
siê do niej. PóŸniej zdarza siê nam, ¿e
pod nosem narzekamy, i¿ zajmuje du¿o
miejsca. Jakby by³a niepotrzebna. Ob-
sychaj¹ jej ga³¹zki. Igliwie sypie siê na
dywan. Minê³y dni œwi¹teczne. Jest
teraz szary, zimowy czas.

Nadchodzi pora, aby drzewko
z mieszkania usun¹æ. Z melancholi¹
patrzymy na puste miejsce. Dawniej
wyschniête choinki stercza³y obok
domów. Pamiêtam, jak w moim dzie-
ciñstwie uschniête drzewko – por¹-
bane w kawa³ki – wk³adaliœmy do
pieca. W zimowe wieczory spalane
ga³¹zki trzeszcza³y i strzela³y. Wy-
dziela³y przyjemne ciep³o. Teraz s³y-
szê apel, by zu¿yte drzewko nie nisz-
czyæ, lecz oddawaæ je leœnikom. Oni
z choinek czyni¹ ochronê dla m³o-
dego zagajnika. Zu¿yte drzewka
chroni¹ przed zimnem i wiatrami
m³ody drzewostan. Wci¹¿ s¹ po-
trzebne. Nieustannie pomagaj¹.

Tak jest i z cz³owiekiem. Jak to
drzewko – zestarza³ siê. Poœci¹gano
z niego ró¿ne zadania i obowi¹zki.
W domu niektórzy szemrz¹, ¿e zaj-
muje pokój. M³odzi rosn¹. Chcieli-
by siê ¿eniæ. Potrzebne jest miejsce.

Gdy stary cz³owiek przez œmieræ
opuszcza swój k¹t, wtedy daje siê
boleœnie zauwa¿yæ, jak¹ po sobie zo-
stawi³ pustkê. Jest nam go bardzo
brak. ¯al, ¿e tak siê szybko skoñczy-
³o. Nawet pewien wyrzut, ¿e nie u³a-
twialiœmy starzenia naszemu do-
mownikowi.

Wiadomo jednak, ¿e choinkê trze-
ba rozebraæ. Ozdoby nale¿y scho-
waæ. W przysz³oœci znów przydadz¹
siê. Bêdzie to jednak inna, m³oda
choinka. Nastaje nowe, m³ode poko-
lenie. Ono przejmie ciê¿ary ¿yciowe.
Ono bêdzie obdarowane ró¿nymi
odznaczeniami. Bêdzie to jego czas
œwiecenia. Starsi – jak to spalone
drzewko. ¯alem swego serca winni
zagrzewaæ m³odych. Jak leœnicy
ok³adaj¹ m³ody drzewostan zu¿yty-
mi choinkami, by chroni³y przed zim-
nymi wichurami, tak dziadkowie
maja pomagaæ nowemu pokoleniu,
by mog³o siê bezpiecznie rozwijaæ.
Trzeba wielkiej m¹droœci serca, by
w takim kierunku rozwija³a siê sta-
roœæ. Nie w zazdroœci m³odym. Nie
w zamkniêciu siê w sobie i w znie-
chêceniu, ale w nieustannej dyspo-
zycji do ludzi i do Boga. Otwarty na
Bo¿e sprawy, ale tak¿e maj¹cy czas
na ludzkie problemy.

Doœæ mi to ³atwo pisaæ i pouczaæ,
ale wiem z w³asnego doœwiadcze-
nia, ¿e trudno takiej postawy siê
wyuczyæ.

Uczê siê staroœci, powoli siê uczê,
powoli. Od tego uczenia serce i g³o-
wa mnie boli.

Jak po kolêdzie
W polskim œwiatku wci¹¿ siê kogoœ

poni¿a, pomawia, i oczernia. Atmos-
fera jest zagêszczona od wzajem-
nych os¹dzeñ i poni¿eñ. W ten spo-
sób chce siê przeciwnika zniszczyæ.

Gwoli sprawiedliwoœci trzeba przy-
pomnieæ, ¿e to bolesne bagienko ci¹-
gnie siê ju¿ od wojny. Od czasów,
gdy nasz¹ Ojczyzn¹ rz¹dzi³a w³adza
ludowa. W dzieciñstwie i m³odoœci,
a tak¿e i dojrza³oœci by³em œwiad-
kiem, jak bardzo oskar¿ano patrio-
tów i duchowieñstwo. Tych ostatnich
nazywano „s³ugusami Watykanu”,
zdrajcami narodu. Przypominam so-
bie, jak w po³owie XX wieku, bêd¹c
uczniem liceum rabczañskiego, czy-
ta³em sprawozdania z rozprawy s¹-
dowej ksiê¿y: Lelito i Szymonka.
Podówczas byli oni wikariuszami
w Rabce Zdroju. Pamiêtam za¿arte
dyskusje wœród m³odych na temat
oskar¿eñ s¹dowych. Chciano wtedy
zdyskredytowaæ polskich kap³anów.
Pomimo tego, a mo¿e w³aœnie dlate-
go wst¹pi³em do Seminarium Du-
chownego. S¹dzi³em wtedy, ¿e kie-
dyœ gdy przyjd¹ nowe czasy – to
bêd¹ one pe³ne wolnoœci i prawdy.

Patrz¹c z perspektywy lat widzê, ¿e
tak siê nie sta³o. Pomyli³em siê. Wol-
noœæ dziêki Bogu i m¹drym ludziom
niespodziewanie przysz³a. K³amstwo
jednak przybra³o jeszcze wiêksze
rozmiary. W naszych czasach, w³a-
dza i œrodki spo³ecznego przekazu
w tej materii bardzo siê udoskonali-

³y. Nie mo¿na porównywaæ si³y ra¿e-
nia wspó³czesnych mediów do tej
z po³owy XX wieku. Na celowniku
znalaz³ siê Koœció³. Zw³aszcza du-
chowni ró¿nego stopnia. Czytam i s³u-
cham o tylu fa³szywych donosach na
Koœció³ oraz duchowieñstwo. Dla
przyk³adu podam wiadomoœæ za-
czerpniêt¹ z ostatniej kolêdy. W wiel-
kiej tajemnicy mówiono mi o znanym
kap³anie, który w pokera przegra³ 250
tys. z³. W innym domu mówiono mi
te¿ w tajemnicy, ¿e on przegra³ 250
tys. euro. Pytam siê: „kochani wierzy-
cie wy w to, co mówicie?” Odpowia-
daj¹” „tak ludzie mówi¹”. To wierut-
na bajka – ripostujê. A rozmówca
odpowiada, ¿e w ka¿dej bajce jest coœ
z prawdy.

Innym razem s³yszê znów hiobow¹
wiadomoœæ: znany biskup ma dziec-
ko. Odpowiadam, ¿e g³owê dajê, i¿
jest to prostackie k³amstwo. On od-
powiada, ¿e choæ ta moja g³owa jest
stara i siwa, to jednak jej szkoda.
Dok³adnie wiem, ¿e konkretnie ten
biskup, o którym mi mówiono, jest
bardzo niewygodny rz¹dz¹cej partii.
I tak jak za czasów stalinowskich,
równie¿ i w naszych czasach próbuje
siê k³amstwami zniszczyæ przeciwni-
ka. Ju¿  wolnomyœliciel Voltaire pod-
czas rewolucji francuskiej mówi³
„k³am, k³am, a coœ z tego zostanie”.
Powiedzenie jego sprawdza siê
w ¿yciu. Pomówienia i oskar¿enia lu-
dzi Koœcio³a maj¹ za zadanie niszcze-
nie ich autorytetu. Trzeba umiejêtnie
zdyskredytowaæ takich ludzi.


