2.

Czego mogą nauczyć mnie
biblijni mistrzowie wiary?

Załącznik 1

(1) Jakie cechy chciałabyś / chciałbyś w sobie rozwinąć?
(2) Jakie osoby są dobrym przykładem realizacji tych cech?

CECHY

OSOBY

............................................................................

(1) Jakie cechy chciałabyś / chciałbyś w sobie rozwinąć?
(2) Jakie osoby są dobrym przykładem realizacji tych cech?

CECHY

OSOBY
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2. Czego mogą nauczyć mnie biblijni mistrzowie wiary?

Załącznik 2
Grupa I
Abraham jako mistrz wiary („koło ratunkowe” w podręczniku – s. 13)

ABRAHAM

............................................................................

Grupa II
Mojżesz jako mistrz wiary („koło ratunkowe” w podręczniku – s. 15)

MOJŻESZ
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2. Czego mogą nauczyć mnie biblijni mistrzowie wiary?

Grupa III
Dawid jako mistrz wiary („koło ratunkowe” w podręczniku – s. 16)

DAWID

............................................................................

Grupa IV
Maryja jako mistrzyni wiary („koło ratunkowe” w podręczniku – s. 18)

MARYJA

Na drogach dojrzałej wiary © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne 2021

2. Czego mogą nauczyć mnie biblijni mistrzowie wiary?

Załącznik 3
Abraham doświadczył Boga, który jest wiarygodny i poka- Abraham doświadczył Boga, który jest wiarygodny i pokazał, że wiara polega na zaufaniu Bogu.
zał, że wiara polega na zaufaniu Bogu.
Mojżesz doświadczył Boga, który wyzwala z niewoli kompleksów, lęków, samotności i biedy, a także pokazał, że żadne życiowe trudności nas nie przemogą, jeśli działamy
z Bogiem, realizując Jego wolę.

Mojżesz doświadczył Boga, który wyzwala z niewoli kompleksów, lęków, samotności i biedy, a także pokazał, że żadne życiowe trudności nas nie przemogą, jeśli działamy
z Bogiem, realizując Jego wolę.

Dawid doświadczył Boga, który przebacza, i pokazał, na czym Dawid doświadczył Boga, który przebacza, i pokazał, na czym
polega prawdziwe nawrócenie – przyjęcie prawdy, auten- polega prawdziwe nawrócenie – przyjęcie prawdy, autentyczny żal, wyciągnięcie wniosków i wcielenie ich w życie. tyczny żal, wyciągnięcie wniosków i wcielenie ich w życie.
Maryja doświadczyła Boga, który jest i zbawia, a tak- Maryja doświadczyła Boga, który jest i zbawia, a także pokazała, że to, co małe, pokorne i ciche, w Bożej że pokazała, że to, co małe, pokorne i ciche, w Bożej
perspektywie ma gigantyczne znaczenie i wartość.
perspektywie ma gigantyczne znaczenie i wartość.
Abraham doświadczył Boga, który jest wiarygodny i poka- Abraham doświadczył Boga, który jest wiarygodny i pokazał, że wiara polega na zaufaniu Bogu.
zał, że wiara polega na zaufaniu Bogu.
Mojżesz doświadczył Boga, który wyzwala z niewoli kompleksów, lęków, samotności i biedy, a także pokazał, że żadne życiowe trudności nas nie przemogą, jeśli działamy
z Bogiem, realizując Jego wolę.

Mojżesz doświadczył Boga, który wyzwala z niewoli kompleksów, lęków, samotności i biedy, a także pokazał, że żadne życiowe trudności nas nie przemogą, jeśli działamy
z Bogiem, realizując Jego wolę.

Dawid doświadczył Boga, który przebacza, i pokazał, na czym Dawid doświadczył Boga, który przebacza, i pokazał, na czym
polega prawdziwe nawrócenie – przyjęcie prawdy, auten- polega prawdziwe nawrócenie – przyjęcie prawdy, autentyczny żal, wyciągnięcie wniosków i wcielenie je w życie. tyczny żal, wyciągnięcie wniosków i wcielenie je w życie.
Maryja doświadczyła Boga, który jest i zbawia, a także po- Maryja doświadczyła Boga, który jest i zbawia, a także pokazała, że to co małe, pokorne i ciche w Bożej perspekty- kazała, że to co małe, pokorne i ciche w Bożej perspektywie ma gigantyczne znaczenie i wartość.
wie ma gigantyczne znaczenie i wartość.
Abraham doświadczył Boga, który jest wiarygodny i poka- Abraham doświadczył Boga, który jest wiarygodny i pokazał, że wiara polega na zaufaniu Bogu.
zał, że wiara polega na zaufaniu Bogu.
Mojżesz doświadczył Boga, który wyzwala z niewoli kompleksów, lęków, samotności i biedy, a także pokazał, że żadne życiowe trudności nas nie przemogą, jeśli działamy
z Bogiem, realizując Jego wolę.

Mojżesz doświadczył Boga, który wyzwala z niewoli kompleksów, lęków, samotności i biedy, a także pokazał, że żadne życiowe trudności nas nie przemogą, jeśli działamy
z Bogiem, realizując Jego wolę.

Dawid doświadczył Boga, który przebacza i pokazał na czym Dawid doświadczył Boga, który przebacza i pokazał na czym
polega prawdziwe nawrócenie – przyjęcie prawdy, auten- polega prawdziwe nawrócenie – przyjęcie prawdy, autentyczny żal, wyciągnięcie wniosków i wcielenie ich w życie. tyczny żal, wyciągnięcie wniosków i wcielenie ich w życie.
Maryja doświadczyła Boga, który jest i zbawia, a tak- Maryja doświadczyła Boga, który jest i zbawia, a także pokazała, że to, co małe, pokorne i ciche, w Bożej że pokazała, że to, co małe, pokorne i ciche, w Bożej
perspektywie ma gigantyczne znaczenie i wartość.
perspektywie ma gigantyczne znaczenie i wartość.
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3.

Bóg daje się poznać

Materiał 1
Świadectwo Radosława Pazury:
To rzeczywiście był punkt zwrotny w moim życiu, wtedy wszystko zaczęło się przemieniać. Jestem tym samym,
a jednak innym człowiekiem. Otworzyłem się na Pana Boga, otrzymałem łaskę, która pozwoliła mi spojrzeć zupełnie inaczej na życie. W moim przypadku można mówić o prawdziwym nawróceniu. Stanąłem twarzą w twarz
z całym swoim życiem i pojąłem, że brakowało w nim… miłości. Bożej miłości. Kiedy zrozumiałem, że mogło
mnie nie być, że dzieliły mnie minuty od śmierci, poczułem, że to wszystko stało się w jakimś celu. Zostałem
uratowany po to, bym przyjrzał się sobie, swojemu życiu i znalazł czas na to, by się zmienić. Żeby cokolwiek
zmieniać w życiu, potrzebujemy czasu. Potrzebujemy go również po to, aby w ogóle potrzebę takiej zmiany zauważyć. Jest to proces, który wciąż trwa i będzie trwał. Zostałem dotknięty cierpieniem i to był „sposób” Boga,
aby do mnie przemówić. Po tym zdarzeniu w moim życiu stało się wiele dobrych, właściwych i prawdziwych
rzeczy. To było swoiste błogosławieństwo. Zawarłem sakramentalny związek małżeński, doczekaliśmy się z żoną
córki. Coś, co wcześniej wydawało mi się ważne, w kontekście wypadku nagle straciło sens. Przewartościowałem
swoje życie. Można powiedzieć, że rozpocząłem je na nowo. Z Bogiem.
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/nd201016_pazura.html (dostęp: 23.03.2021).
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3. Bóg daje się poznać

Materiał 2
1. Nie potrafimy dostrzec Pana Boga naszym wzrokiem, ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo ważne pytania dotyczące możliwości poznania
Stwórcy. Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwórcy pojawiają się także w sercach
ludzi wierzących.
2. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów.
Stwórca objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy: „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można
z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy” (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze Mądrości: „Głupi już
z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub
światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez
podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 1-2.5).
3. Szukając argumentów na istnienie Boga, można więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata.
Przykładem takiego argumentu jest teoria tzw. Wielkiego Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczną eksplozję,
która według współczesnych badań naukowych nastąpiła 15–20 miliardów lat temu. Zapoczątkowała ona
trwający do dzisiaj proces rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny znak, że świat miał początek. Jak
wierzymy, ten początek jest w jego Stwórcy. Szukając argumentów na istnienie Boga, można też wziąć za
punkt wyjścia człowieka: jego otwartość na dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość na prawdę. Człowiek
ze swej natury pragnie prawdy, pyta o sens i cel życia. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka
czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy. Należy zauważyć, że prawda „narzuca się”
nam jako kryterium sądów, jako miara, której nie my jesteśmy twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy
my nie oceniamy prawdy. Ona nas przekracza i obowiązuje dla siebie samej. Tego rodzaju „podporządkowanie” prawdzie mówi nam, że jej źródłem może być tylko Bóg, który nadaje jej absolutny charakter.
4. Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem swego rodzaju „dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie chodzi
tu o dowody w znaczeniu na przykład matematycznym lub sądowym, ale o „spójne i przekonujące argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność (por. KKK 31). Argumenty te nie są tak skuteczne,
że mogą zmusić człowieka niewierzącego do uznania Pana Boga. Podczas gdy dla osób wierzących mają one
wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych przekonań, dla niewierzących są szansą, którą warto potraktować poważnie, aby rozpocząć poznawanie Stwórcy. Są także tarczą przeciw atakom ludzi niewierzących. Pokazują, że podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowodami, religia jest uzbrojona w solidne argumenty
dla potwierdzenia własnych prawd. Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem otaczającego mnie
świata i odkryć w nim Stwórcę? Czy dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i sensu stoi
ostatecznie Pan Bóg? Czy ja sam, sama dla moich najbliższych, w szkole, w pracy, umiem być przekonującym
argumentem za Jego istnieniem? Zapamiętajmy: przy pomocy ludzkiego rozumu można poznać Pana Boga.
Świat materialny i osoba ludzka – to drogi prowadzące do Stwórcy. Wychodząc od wielkości i piękna stworzeń człowiek może dojść do poznania Boga jako pierwszej przyczyny i ostatecznego celu całej rzeczywistości.
Ks. Andrzej Kobyliński, Drogi poznania Boga,
https://www.niedziela.pl/artykul/38962/nd/Drogi-poznania-Boga (dostęp: 23.03.2021).
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5.

Co odpowiem Bogu?

Załącznik 1

Temat:

Jak jest?

Jak być powinno?

Dlaczego nie jest tak,
jak być powinno?

Wnioski

Załącznik 2
Środka zaradczego na ateizm należy się spodziewać tak od doktryny odpowiednio wyłożonej, jak i od nieskażonego życia Kościoła i jego członków. Zadaniem bowiem Kościoła jest uobecniać i czynić niejako widzialnym
Boga Ojca i Jego Syna wcielonego przez nieustanne odnawianie się i oczyszczanie pod kierunkiem Ducha Świętego. Osiąga się to przede wszystkim świadectwem żywej i dojrzałej wiary, usprawnionej do tego, aby mogła
jasno widzieć trudności i przezwyciężać je. Wspaniałe świadectwo takiej wiary dawali i dają liczni męczennicy.
Ta właśnie wiara winna ujawniać swą płodność, przenikając całe życie wiernych, także i życie świeckie, i pobudzając ich do sprawiedliwości i miłości, zwłaszcza wobec cierpiących niedostatek. Do okazywania obecności
Boga przyczynia się wreszcie najbardziej miłość braterska wiernych, którzy jednomyślni w duchu, współpracują
dla wiary Ewangelii i stają się znakiem jedności.
Gaudium et spes 21
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6.

Modlitwa – czym jest,
a czym być nie powinna?

Załącznik 1
Grupa I

Myśl 1 – Modlitwa to nie konkurs na osobowość roku.

komentarz:

Myśl 2 – Modlitwa to nie spotkanie z przyjaciółkami w kawiarni czy kumplami w klubie.

komentarz:

Myśl 3 – Modlitwa to nie samochwałka.

komentarz:
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6. Modlitwa – czym jest, a czym być nie powinna?

Grupa II

Myśl 4 – Modlitwa to nie konkurs recytatorski.

komentarz:

Myśl 5 – Modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi.

komentarz:

Myśl 6 – Modlitwa to nie automat ze słodyczami.

komentarz:
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6. Modlitwa – czym jest, a czym być nie powinna?

Grupa III

Myśl 7 – Modlitwa to nie podpisywanie wekslu bez pokrycia.

komentarz:

Myśl 8 – Modlitwa to nie zrzucanie odpowiedzialności na Boga.

komentarz:

Myśl 9 – Modlitwa to nie monolog.

komentarz:
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6. Modlitwa – czym jest, a czym być nie powinna?

Grupa IV

Myśl 10 – Modlitwa to nie pobijanie rekordów lub wyścig.

komentarz:

Myśl 11 – Modlitwa to nie wyciskacz łez.

komentarz:

Myśl 12 – Modlitwa to nie czytanie lub słuchanie o modlitwie.

komentarz:
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6. Modlitwa – czym jest, a czym być nie powinna?

Grupa V

Myśl 13 – Modlitwa to nie konkurs podnoszenia ciężarów.

komentarz:

Myśl 14 – Modlitwa to nie egzamin.

komentarz:

Myśl 15 – Modlitwa to nie spotkanie z wyniosłym, obcym i oschłym kimś.

komentarz:
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9.

Moc w słabości się doskonali

Załącznik 1

Przyczyna......................

Trudność 2......................

Przyczyna......................

Przyczyna......................

Przyczyna......................

Przyczyna......................

Przyczyna......................

Przyczyna......................

Trudność 3......................

Przyczyna......................

Trudność 4......................
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PROBLEM GŁÓWNY

Trudność 1......................

9. Moc w słabości się doskonali

Załącznik 2

PROBLEM

Dlaczego?

........................ Dlaczego?

........................

Dlaczego?

........................ Dlaczego?

........................ Dlaczego?

przyczyna

propozycje
rozwiĄzania
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10. Czym jest prawda?
Załącznik 1
4 kategorie prawdy
kategoria

własność

przykładowa wypowiedź
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10. czym jest prawda?

4 koncepcje prawdy

Zaznacz zdanie, które prezentuje pogląd św. Jana Pawła II, wyrażony w 33. punkcie encykliki Fides et ratio.
A. C
 złowiek szuka prawdy, bo leży to w jego naturze. Nigdy jednak nie odkryje pełni prawdy, bo jego rozum
ma ograniczenia poznawcze.
B. C
 złowiek szuka prawdy, bo leży to w jego naturze. Potrzebuje przy tym nie tylko korzystać z rozumu
przyrodzonego, lecz także z łaski Bożej. Tylko tak może odnaleźć pełnię prawdy.
C. C
 złowiek szuka prawdy, bo leży to w jego naturze. Musi jednak odrzucić to, co rozpoznaje rozum, ponieważ ten jest skażony grzechem. Jedynym źródłem poznania prawdy jest łaska.
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10. czym jest prawda?

Materiał 1
1. Filozofowie rozróżniają kilka kategorii prawdy:
• prawda ontologiczna (bytowa) to własność wszystkiego, co istnieje, czyli własność bytów (np. „Kupiłem
prawdziwe złoto”);
• prawda epistemologiczna (poznawcza) to własność zdań, sądów, informacji, czyli własność związana z naszymi myślami i wypowiedziami (np. „Ta informacja jest prawdziwa”);
• prawda etyczna to własność ludzkich zachowań i czynów, czyli cecha odnosząca się do moralnego postępowania każdego człowieka (np. „Zachował się jak prawdziwy lekarz”);
• prawda estetyczna to własność dzieł sztuki i treści, które przekazują (np. „To jest prawdziwe dzieło sztuki”).
2. Dziś przyjrzymy się prawdzie epistemologicznej, bo to ją przede wszystkim postuluje chrześcijański kodeks
moralny, choćby w przykazaniu „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
3. Na przestrzeni wieków powstało kilka koncepcji prawdy. Pierwszą z nich jest klasyczna koncepcja, zwana
niekiedy korespondencyjną definicją prawdy. Sformułował ją pierwotnie Arystoteles, a na grunt chrześcijański przeniósł św. Tomasz z Akwinu. W łacińskiej formule definicja ta brzmi: Veritas est adaequatio intellectus
et rei, co można przetłumaczyć: „Prawda jest zgodnością intelektu i rzeczy”. Innymi słowy prawdziwa wypowiedź to taka, która opisuje rzeczywistość zgodnie ze stanem faktycznym.
4. Klasyczna koncepcja prawdy z różnych powodów była krytykowana. Krytyka ta zaowocowała powstaniem
tzw. nieklasycznych koncepcji prawdy, do których należą m.in.: koherencyjna koncepcja prawdy, pragmatyczna koncepcja prawdy oraz koncepcja zgody powszechnej.
5. W koherencyjnej koncepcji prawdy zdanie uznaje się za prawdziwe wtedy, gdy jest zgodne z innymi, wcześniej przyjętymi zdaniami. Jest to podejście do kwestii prawdy rozpowszechnione w naukach przyrodniczych, gdzie kolejne zdania danej teorii naukowej muszą logicznie wynikać ze zdań poprzednich. Innymi
słowy wypowiedź może być prawdziwa tylko wtedy, gdy wynika z wcześniejszych prawdziwych wypowiedzi.
Zastanówmy się jednak nad kilkoma kwestiami:
• Czy w świetle tej koncepcji można uznać bajkę o Czerwonym Kapturku za prawdę?
• Jak odkryć prawdziwość pierwszego zdania jakiejś teorii naukowej?
6. W pragmatycznej koncepcji prawdy zdanie uznaje się za prawdziwe wtedy, gdy jego zastosowanie w praktyce
przynosi korzyść. Innymi słowy prawdziwa wypowiedź to taka, która przynosi nam praktyczne korzyści.
Zastanówmy się nad kilkoma kwestiami:
• Czy prawda zawsze przynosi korzyść?
• Czy zdarza się, że odnosimy choćby krótkotrwałe korzyści z mówienia nieprawdy? Czy zatem w tej koncepcji uznalibyśmy takie zdania za prawdziwe?
• Jak zweryfikować, że odnieśliśmy korzyść?
7. W koncepcji zgody powszechnej zdanie uznaje się za prawdziwe wtedy, gdy akceptowane jest przez ogół
osób kompetentnych w danej sprawie. Innymi słowy prawdziwości wypowiedzi możemy być pewni tylko
wtedy, gdy większość ludzi z nią się zgadza. Zastanówmy się nad kilkoma kwestiami:
• Czy większość zawsze ma rację?
• Po czym poznać, że ktoś jest kompetentny w danej sprawie?
8. Jak widać z naszych rozważań, nie da się uciec od klasycznego rozumienia prawdy. Aby nieklasyczne koncepcje prawdy miały jakikolwiek sens, trzeba się ostatecznie odwołać do doświadczenia rzeczywistości.
9. Powyższe rozważania rzucają także światło na kwestię wytrwałości w poszukiwaniu prawdy i na konsekwencje tej wytrwałości. Pięknie napisał o tym św. Jan Paweł II w 33. punkcie encykliki Fides et ratio:
„Człowiek ze swej natury szuka prawdy. Celem tego poszukiwania nie jest tylko poznanie prawd cząstkowych, dotyczących faktów lub zagadnień naukowych; człowiek dąży nie tylko do tego, aby w każdej ze swych
decyzji wybrać prawdziwe dobro. Jego poszukiwanie zmierza ku głębszej prawdzie, która może mu ukazać sens
życia; poszukiwanie to zatem może osiągnąć cel jedynie w absolucie. Dzięki przyrodzonej zdolności myślenia
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10. czym jest prawda?

człowiek może znaleźć i rozpoznać taką prawdę. Ponieważ jest to prawda o doniosłym i istotnym znaczeniu dla
jego życia, dochodzi do niej nie tylko drogą rozumowania, ale także przez ufne zawierzenie innym osobom,
które mogą poręczyć za pewność i autentyczność tejże prawdy […].
Z tego, co dotąd powiedziałem, wynika, że człowiek znajduje się na drodze poszukiwania, którego ludzkimi
siłami nie można zakończyć: poszukuje prawdy oraz poszukuje osoby, której mógłby zawierzyć. Wiara chrześcijańska wychodzi mu naprzeciw i ukazuje konkretną możliwość osiągnięcia celu tego poszukiwania. Pomaga mu
bowiem przekroczyć stadium zwykłego zawierzenia i wprowadza go w porządek łaski, gdzie może on dostąpić
udziału w tajemnicy Chrystusa, w Nim zaś zyskać prawdziwe i pełne poznanie Boga w Trójcy Jedynego. Tak
więc w Jezusie Chrystusie, który jest Prawdą, wiara dostrzega najwyższe wezwanie, jakie zostaje skierowane do
ludzkości, aby mogła spełnić to, czego pragnie i za czym tęskni”.
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
(dostęp: 25.02.2021).
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11. Życie w prawdzie – luksus czy konieczność?
Załącznik 1
Powód kłamstwa:
Co zyskuję
dzięki temu kłamstwu?

Co tracę przez to kłamstwo?

Jak uzyskać to samo
bez kłamstw i jego
negatywnych konsekwencji?

Na drogach dojrzałej wiary © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne 2021

12. Czy warto umierać za prawdę?
Załącznik 1
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie w całej Polsce uczestniczyli w nauczaniu zdalnym. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z placówek oświatowych z naszego województwa wynika, że w zajęciach aktywnie uczestniczyli wszyscy uczniowie. Podobnie 100% uczniów oceniło zdalną formę prowadzenia zajęć jako bardzo skuteczną.

Załącznik 2

PIRAMIDA PRIORYTETÓW……………......................

…………………………………………………………

•

NAJWAŻNIEJSZE

•

BARDZO ISTOTNE

•

ISTOTNE

…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
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13. Papież – pan czy sługa prawdy?
Załącznik 1
Grupa I
Św. Jan Paweł II, właśc. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. jako drugi syn Karola Wojtyły
i Emilii z Kaczorowskich. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano
go za chłopca utalentowanego i wysportowanego, regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach, chodził
na wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 r.
W 1938 r. Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą,
która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które rozpoczął w październiku 1938 r.
Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik
fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. W 1941 r. po długiej chorobie zmarł jego ojciec. W 1942 r. Karol
postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie,
gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 13 stycznia 1964 r., po śmierci abp. Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 r. otrzymał kapelusz kardynalski.
Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe 16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na
papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach
(od czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby
z kraju komunistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i Azji w latach 80. XX w.
Św. Jan Paweł II był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni). Charakterystycznym elementem jego pontyfikatu były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu
miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Najwięcej razy odwiedził Polskę
(9 razy), Stany Zjednoczone (7 razy) i Francję (7 razy). Beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338 osób, kanonizował 482 świętych. Podczas
jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.
Za pontyfikatu św. Jana Pawła II nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką, jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii.
Do najważniejszych nowości w pontyfikacie św. Jana Pawła II należą:
• liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz do parafii we Włoszech),
• msze święte odprawiane dla wielkich tłumów,
• wygłaszanie homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał (porozumiewał
się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacinie i klasycznej grece),
• spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii,
• bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek.
W dniu 13 maja 1981 r., podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, św. Jan Paweł II został
postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Papież od 1992 r. cierpiał na
postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji pełnił ją aż do śmierci.
Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 2 kwietnia 2005 r.
o godzinie 21:37 św. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca.
Na podstawie: https://wikimedia.pl (dostęp: 27.02.2021).
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13. PAPIEŻ – PAN CZY SŁUGA PRAWDY?

Grupa II
Benedykt XVI, właśc. Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w Niemczech jako syn
policjanta Josepha i Marii Ratzingerów.
W 1945 r. Joseph wraz ze starszym bratem Georgiem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we
Freising i na studia na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. 29 czerwca 1951 r. on i jego brat
zostali wyświęceni na kapłanów przez arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera. W 1953 r. zdobył
stopień doktora, a w 1958 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze. Przez następne lata posługiwał jako
pomocnik biskupa Fryzyngi (1957–1959). W 1959 r. został profesorem na uniwersytecie w Bonn. 25 marca
1977 r. został ustanowiony przez Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Na konsystorzu 27 czerwca
1977 r. został kreowany kardynałem.
25 listopada 1981 r. Joseph Ratzinger otrzymał nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Z czasem
objął wiele funkcji w Kurii Rzymskiej i stał się jednym z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II.
19 kwietnia 2005 r. został wybrany następcą św. Jana Pawła II i przybrał imię Benedykta XVI. Papież uzasadnił wybór takiego imienia nawiązaniem do Benedykta XV za jego dążenie do pokoju w czasach I wojny światowej oraz do św. Benedykta za jego wkład w budowę chrześcijańskiej tożsamości Europy.
Benedykt XVI odbył 24 zagraniczne podróże apostolskie. Drugą z nich była pielgrzymka do Polski w 2006 r.
W wystąpieniach publicznych Ojca Świętego można było dostrzec fascynację postacią Jezusa Chrystusa, umiłowanie liturgii i modlitwy, a jednocześnie radość ze spotkania z człowiekiem i wrażliwość na krzywdę czy ludzką
biedę, zwłaszcza, gdy odpowiadają za nią ludzie Kościoła.
Benedykt XVI ogłosił trzy encykliki: Deus caritas est, Spe salvi, Caritas in veritate, opublikował również trylogię
Jezus z Nazaretu, która stała się światowym bestsellerem. Nie jest ona dokumentem Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła, ale osobistym dziełem papieża, który uznawany jest najwybitniejszych teologów czasów współczesnych.
Pontyfikat Benedykta XVI trwał do 2013 r., kiedy to nastąpiła pierwsza dobrowolna abdykacja Ojca Świętego
od 1294 r. Papież jako powód swojej decyzji podał zaawansowany wiek, pogarszający się stan zdrowia i zmęczenie. W chwili abdykacji miał 85 lat.
Papież po ustąpieniu nie nosi tytułu kardynała (przestał nim być w chwili wyboru na papieża) i nie może
z powodu ukończenia 80 roku życia zajmować stanowisk w Kurii Rzymskiej. Przysługuje mu tytuł Emerytowanego Biskupa Rzymu. Obecnie papież żyje w klasztorze Mater Ecclesiae znajdującym się w Ogrodach Watykańskich, spędza dnie głównie na modlitwie i czytaniu książek.
Na podstawie https://wikimedia.pl (dostęp: 27.02.2021),
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2295722,Czlowiek-wielkiej-wiary-i-wielkiej-modlitwy-Papiez-Benedykt
-XVI-skonczyl-94-lata, https://deon.pl/wiara/duchowosc/glowne-watki-pontyfikatu-benedykta-xvi,217461,
https://eszkola.pl/religia/pontyfikat-benedykta-xvi-7786.html (dostęp: 18.04.2021).
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13. PAPIEŻ – PAN CZY SŁUGA PRAWDY?

Grupa III
Franciszek, właśc. Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires, jako jedno z pięciorga
dzieci włoskich imigrantów: Maria (pracownika kolei) i Reginy Bergoglio.
Po ukończeniu technikum i obronie dyplomu z chemii rozpoczął w wieku 21 lat studia w seminarium w Villa
Devoto koło Buenos Aires. 11 marca 1958 r. wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach studiów; w nowicjacie w Chile zgłębiał nauki humanistyczne, w Colegio Máximo San José w San Miguel
koło Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, w Colegio de la Inmaculada Concepción w Santa Fe studiował
literaturę i psychologię.
Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r. z rąk arcybiskupa Ramóna José Castellano, a wieczystą profesję
złożył 22 kwietnia 1973 r. Po złożeniu ślubów w latach 1971–1973 był mistrzem nowicjatu w seminarium w Villa
Barilari i równocześnie profesorem Wydziału Teologii w Colegio Máximo San José w San Miguel, wreszcie prowincjałem jezuitów w Argentynie (1973–1979). W 1973 r. zaczęto określać go „głową argentyńskiego kościoła”.
20 maja 1992 r. został ustanowiony biskupem pomocniczym Buenos Aires i biskupem tytularnym Auca.
W lutym 2001 r. św. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera San Roberto
Bellarmino. W latach 2005–2011 (dwie 3-letnie kadencje) był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
W grudniu 2011 r. w związku z ukończeniem 75 lat złożył rezygnację z obowiązków metropolity Buenos
Aires, ale pełnił tę funkcję aż do wyboru na papieża w 2013 r.
Prowadził skromny tryb życia: latami sam sobie gotował, a po mieście poruszał się, korzystając z transportu
publicznego. W 2001 r. zrobiło się o nim głośno na świecie po tym, jak odwiedzając hospicjum, umył i ucałował
stopy 12 osobom chorym na AIDS. Jest kibicem i honorowym członkiem argentyńskiego klubu piłkarskiego
CA San Lorenzo de Almagro.
13 marca 2013 r. podczas drugiego dnia konklawe zwołanego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI
został wybrany na nowego papieża. Wybór imienia papież Franciszek wytłumaczył chęcią zajęcia się problemami
biednych i nędzarzy, na wzór św. Franciszka z Asyżu.
W nauczaniu Franciszek nawołuje do ubóstwa i miłości, czyli powrotu do korzeni chrześcijaństwa. Zachęca
zarówno wiernych, jak i rządzących, aby troszczyli się o ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Ogłosił Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, kampanię walki z głodem na świecie, zwraca uwagę na potrzeby imigrantów, apeluje
o pomoc biednym i opuszczonym. Papież angażuje się w działania na rzecz pokoju na świecie, między innymi
wielokrotnie apelował o pokój na Ukrainie, w Ziemi Świętej, w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Ojciec Święty
uczestniczył w 2016 r. w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój w Asyżu, w którym wzięło udział ponad 400 przywódców religijnych i politycznych z całego świata.
Papież radykalnie zwalcza nadużycia seksualne wśród duchownych, w tym celu powołał Papieską Komisję do
spraw Ochrony Nieletnich, a w kodeksie Państwa Watykańskiego wprowadził wyższe kary. W ostatnim czasie
wypowiedział się także jasno w sprawie ideologii gender, która, jak ocenił, „chce zniszczyć u korzeni stwórczy
zamysł Boga dla każdego z nas i sprawić, by wszystko było jednolite i neutralne”. Podkreślił też, że chrześcijaństwo zawsze dawało pierwszeństwo faktom, a nie ideom. Jest obrońcą katolickiego nauczania w zakresie bioetyki, wzywa do obrony życia od poczęcia, przeciwstawia się eutanazji, nie popiera metody in vitro, którą nazywa
„produkcją dzieci”.
Na podstawie: https://wikimedia.pl (dostęp: 27.02.2021),
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2472260,Nowa-wrazliwosc-Kosciola-7-lat-pontyfikatu-papieza-Franciszka
(dostęp: 18.04.2021).
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Nauczanie Kościoła –

14. czy aby na pewno niezmienne?
Załącznik 1
Grupa I
Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) to list apostolski św. Jana Pawła II z 16 października 2002 r., dotyczący jednej z form pobożności w Kościele katolickim, jaką jest modlitwa różańcowa.
We wstępie papież podkreślił, iż różaniec, do którego odmawiania przez wieki zachęcał Urząd Nauczycielski
Kościoła, chociaż ma charakter maryjny, jest modlitwą na wskroś chrystocentryczną. Jest jakby streszczeniem
przesłania ewangelicznego. W bardzo osobistym wyznaniu św. Jan Paweł II podkreślił, iż różaniec towarzyszył
mu od dzieciństwa i również jako papież nie przestaje się na nim modlić. W kolejnych punktach wstępu odniósł
się do zastrzeżeń wysuwanych względem tej formy modlitwy, podkreślił jej ważne miejsce w życiu kontemplacyjnym, zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy o pokój i za rodzinę, a także wspomniał ważne postacie w historii
Kościoła, które odegrały znaczącą rolę w propagowaniu modlitwy różańcowej i rozwoju doktryny katolickiej.
Pierwszy rozdział listu, zatytułowany Kontemplować Chrystusa z Maryją, zawiera wykładnię teologiczną roli,
jaką Matka Boża odgrywa w formacji do modlitwy i kontemplacji – zarówno jako wzór, jak i jako przewodniczka. Różaniec według papieża wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, jest wspominaniem Chrystusa z Maryją, by uczyć się Chrystusa od Maryi i by upodobnić się do Niego wraz z Maryją.
Proszenie Chrystusa z Maryją ma zaowocować odwagą w głoszeniu Ewangelii.
Rozdział drugi listu, pod tytułem Tajemnice Chrystusa Tajemnice Matki, wprowadza do praktyki modlitewnej
pewne novum. Papież, odwołując się do akceptowanej w Tradycji opinii, iż różaniec jest „streszczeniem Ewangelii”, zaproponował, by oprócz dotychczas odmawianych tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych wprowadzić zwyczaj rozważania tajemnic światła, tak aby misterium życia Chrystusa było jeszcze lepiej kontemplowane.
To, jak je papież nazwał, „stosowne uzupełnienie” wprowadza praktykę rozważania pięciu nowych tajemnic
cząstkowych – mysteria lucis, czyli tajemnic światła: chrztu Chrystusa w Jordanie, godów w Kanie, głoszenia
Słowa Bożego i wzywania do nawrócenia, przemienienia na górze Tabor oraz ustanowienia Eucharystii. Pisząc
o swoistej „drodze Maryi”, papież zachęcił do głębszego poznawania „tajemnicy Boga – to jest Chrystusa”.
Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosarium_Virginis_Mariae (dostęp: 8.03.2021).

Grupa II
Zmiany zostały zaakceptowane w minionym miesiącu przez Konferencję Episkopatu Włoch. Modlitwa w zmienionej wersji ma zostać opublikowana w trzecim wydaniu Mszału rzymskiego, najważniejszej księgi liturgicznej
w Kościele katolickim. W nowej wersji modlitwy Ojcze nasz fragment „Nie wódź nas na pokuszenie” ma zostać
zastąpiony słowami: „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”. O tym, czy zmienić wersję w danym języku, zdecydują poszczególne episkopaty.
O potrzebie wprowadzeniu zmian w modlitwie papież mówił wielokrotnie, m.in. w maju tego roku. Franciszek tłumaczył wówczas, że są trudności z przekładem oryginalnego greckiego wyrażenia. Stwierdził, że wszystkie
współczesne tłumaczenia są „nieco kulawe”. Według papieża, bez względu na to, jak rozumie się tekst, wykluczyć należy to, aby to Bóg był „protagonistą pokus stających na drodze człowieka”. – To tak, jakby Bóg czaił się,
by zastawić na swoje dzieci pułapki i sidła. Taka interpretacja sprzeczna jest przede wszystkim z samym tekstem
i daleka od obrazu Boga, jaki objawił nam Jezus – tłumaczył.
– Ojciec nie zastawia pułapek na swoje dzieci. Chrześcijanie nie mają do czynienia z Bogiem zazdrosnym,
konkurującym z człowiekiem albo bawiącym się nim, by poddać go próbie. To są obrazy wielu bożków pogańskich – wyjaśniał. Przypomniał również słowa z Listu św. Jakuba: „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg
go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi”.
https://www.wprost.pl/swiat/10224041/zmiana-w-tekscie-modlitwy-ojcze-nasz-papiez-zaakceptowal-nowa-wersje.html
(dostęp: 8.03.2021).
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Grupa III
Władza kościelna od wieków ogłaszała normy regulujące życie religijne w Kościele powszechnym i w Kościołach
lokalnych. […] Niektóre z postanowień dotyczących całego Kościoła zostały ujęte w tak zwanych przykazaniach
kościelnych. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego mają one „na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we wzrastaniu w miłości Boga i bliźniego” (KKK 2041).
Przykazania kościelne ulegały w ciągu wieków zmianom i posiadały w poszczególnych krajach różne brzmienie.
Najczęściej były reakcją władzy kościelnej na konkretne formy osłabienia ducha gorliwości. Eksponowały niektóre, zdaniem władzy kościelnej szczególnie aktualne, kanony prawa kościelnego.
Wczesna historia Kościoła nic nie słyszała o przykazaniach kościelnych. Dopiero w IV wieku zaczęto kłaść
nacisk na obowiązek uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta, przystępowanie przynajmniej raz w roku do
spowiedzi i komunii oraz powstrzymanie się od zawierania małżeństwa w określonych okresach roku kościelnego. Zwyczaj zadecydował, że spośród tysięcy kanonów prawa kościelnego biskupi wybrali pięć, które uznali
za bardzo ważne dla rozwoju życia religijno-moralnego wiernych. Katechetyczne sformułowanie pięciu przykazań kościelnych pochodzi prawdopodobnie od Piotra Kanizjusza (1555 r.). Do ich przestrzegania zobowiązani
zostali wszyscy ochrzczeni od siódmego roku życia, „jeśli tylko cieszą się używaniem rozumu”. Od Soboru
Trydenckiego literatura kościelna traktuje przykazania kościelne już jako coś zwyczajnego w życiu Kościoła
i podlegającego większym lub mniejszym zmianom.
Znane dotychczas przykazania kościelne obowiązywały w Polsce od 1948 r., kiedy to Episkopat Polski zatwierdził je jako obowiązujące. W katechizmach i książeczkach do nabożeństwa posiadały następujące brzmienie:
1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedziele i święta we Mszy Świętej uczestniczyć.
3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię św. przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.
Zmian w dotychczasowej wersji przykazań kościelnych dokonał Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 r.
Już wtedy zniknęło sformułowanie piątego przykazania: „W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać”.
Kongregacja Nauki Wiary wprowadziła poprawki do Katechizmu, opublikowane w tzw. Corrigendzie z dnia
25 kwietnia 1998 r. Dotyczyły one między innymi przykazań kościelnych, które miały dotąd różne brzmienie
w poszczególnych Kościołach lokalnych. Wersja przykazań z 1998 r., będąca wyraźnym nawiązaniem do brzmienia odpowiednich kanonów prawa kanonicznego, znajduje się w dokumencie II Polskiego Synodu Plenarnego
Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II.
W oparciu o wymienione wyżej dokumenty kościelne biskupi polscy podczas obrad 313. zebrania plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski […], ostatecznie przyjęli następujący katechizmowy, a więc łatwo przyswajalny
również przez dzieci, zapis pięciu przykazań kościelnych:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
4. Zachowywać nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Ta wersja mnemotechniczna została przekazana do aprobaty Stolicy Apostolskiej.
http://czasserca.pl/zmiany-w-przykazaniach-koscielnych/ (dostęp: 8.03.2021).
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Grupa IV
Od czasu, kiedy Sobór Watykański II wezwał Kościół do „badania znaków czasu i wyjaśniania ich w świetle
Ewangelii”, termin „znaki czasu” zadomowił się w katolickiej nauce społecznej i w katolickiej refleksji pastoralnej. Czym są owe znaki czasu i jak je rozpoznawać? Czym się różni to rozpoznawanie od zwykłego czytania
porannej gazety i przeżywania na tym tle różnych emocji? […]
Najbardziej reprezentatywny dokument pomocny w analizie tego pojęcia to Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Czytamy w niej między innymi: „Lud Boży pobudzany wiarą
w to, że prowadzi go Duch Pański napełniający okrąg ziemi, stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki
obecności lub zamysłów Bożych” (KDK 11). Komentatorzy tego dokumentu zwracają uwagę, że znaki czasu
odnoszą się zarówno do wydarzeń i procesów społecznych, jak i do świata ludzkich przeżyć.
Czesław Strzeszewski upatruje w znakach czasu „syntezę podstawowych wskazań nauki chrześcijańskiej oraz
tendencji i potrzeb współczesnych ludzkości”, zaś listę soborowych znaków czasu formułuje następująco: „fakt
dokonywania się głębokich przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, naukowych,
technicznych, jak również moralnych i religijnych, przeobrażeń pojęć i dążeń, ideałów i stylu życia; szybkość
tych przemian i rozszerzenie się ich na cały świat, na całą społeczność ludzką; dążenie wszystkich ludzi do wolności, równości, udziału w dorobku kultury, ale równocześnie ku większej wspólnocie” (por. KDK 4). Zaznacza
też, że znaki czasu nie są „przypadkowymi wydarzeniami dziejowymi, lecz wskazaniami woli Bożej, w których
zawarta jest zachęta do postępu ludzkości, ale również ostrzeżenie przed błędami i wypaczeniami”.
Z kolei Stefan Moysa SJ wylicza następujące znaki czasu: „zwiększone poczucie godności człowieka, którego
się uważa za największą wartość na świecie”, „przekonanie, że człowiek powinien coraz bardziej umieć korzystać
z należycie pojętej wolności, że czymś naczelnym są prawa osoby ludzkiej, które nie mogą być nikomu odstąpione”, „promocja kobiety i całkowite równouprawnienie w życiu publicznym, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne”, „zwiększone poczucie międzyludzkiego braterstwa i solidarności”. W tym ostatnim ujęciu nacisk położony
jest na „poczucia” i „przekonania”, a więc na przeżycia wewnętrzne, choć mające charakter powszechny. Te
przeżycia posiadają pewną dynamikę – są zgodne z Bożym zamiarem i są przeżyte w duchu wolności; ujawnia
się w nich „tajemniczy styk wolności Bożej z wolnością ludzką”.
We wprowadzeniu do konstytucji Gaudium et spes Józef Majka definiuje znaki czasu jako: „wszystkie fakty
i wydarzenia historyczne, zmieniające się sytuacje społeczne oraz osiągnięcia ludzkiej myśli”, które jednocześnie
stanowią „wezwanie do nowych poszukiwań i wypracowywania nowych rozwiązań odwiecznych problemów
i nowych sposobów działania w duchu Ewangelii”. […]
Pomimo różnic stylistycznych panuje zgodność co do podstawowych aspektów znaków czasu. Po pierwsze, są
to wydarzenia, zjawiska i procesy o charakterze historycznym, w odróżnieniu od wydarzeń o charakterze prywatnym. Po drugie, mają one znaczenie teologiczne i są interpretowane teologicznie, w świetle Ewangelii. Po trzecie, mają charakter personalistyczny, są doświadczane na gruncie duchowym i przeżywane w duchu wolności.
W świetle tych charakterystyk nie da się na przykład uznać za znak czasu samego zjawiska Internetu, natomiast
zwiększenie wrażliwości na punkcie uznania społecznego czy też – mówiąc językiem Soboru – „zwielokrotnienie
związków między ludźmi” wygenerowane przez społeczeństwo sieci – może już być kandydatem do listy znaków
czasu (por. KDK 23).
https://www.zycie-duchowe.pl/art-21726.znaki-czasu.htm (dostęp: 8.03.2021).
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Grupa V
Ks. Józef Majka trafnie zauważa, że celem konstytucji Gaudium et spes nie jest wyczerpujące wyliczenie ani
szczegółowa analiza tych znaków. Decydujący staje się pastoralny charakter dokumentu, co oznacza przyjęcie
innej narracji niż na przykład w podręcznikach do etyki społecznej, które zawierają kompleksowe omówienie
zagadnień społecznych, ich szczegółową analizę i sposoby rozwiązania konkretnych problemów. W Gaudium
et spes chodzi nie tyle o analizę społeczną, ile o troskę o człowieka, o wskazanie mu metody odnajdywania się
w świecie. Ksiądz Majka zwraca uwagę na głęboki humanizm konstytucji Gaudium et spes. Jak pisze: „Cechuje
ją ponadto głęboki szacunek dla człowieka oraz zaufanie do jego wysiłków, stąd podnosi się metodę dialogu do
rangi głównych metod oddziaływania duszpasterskiego”.
Konstytucja podaje niektóre, uznane za najistotniejsze, znaki czasu i wskazówki metodologiczne, głosząc
potrzebę uwrażliwienia na nie. Nawet jeśli przedmiotem analizy znaków czasu są „świeckie” zaangażowania, to
ich istotą jest obecność Ducha Świętego. Jego działanie to nie tylko osobiste uświęcanie. Obecność Ducha Świętego można zaobserwować „również w rozwoju porządku społecznego i biegu historii ludzkiej”. Odczytywanie
znaków czasu nie może być alternatywą wobec oficjalnego nauczania Kościoła – autentycznej interpretacji objawienia Chrystusowego: „W tym zadaniu magisterium Kościoła ma przyrzeczoną pomoc Ducha Świętego, która
go chroni od błędu. Natomiast samej konfrontacji słowa Bożego z wydarzeniami nie jest już przyrzeczona tego
rodzaju nieomylność. Historia wskazuje, że znaki czasu bywały rozpoznawane przez Kościół lepiej lub gorzej”.
Pewną pomocą w rozpoznawaniu tych znaków mogą być reguły rozeznawania duchów św. Ignacego Loyoli.
Ojciec Ignacy podaje wiele wskazówek, jak odczytać, czy dane poruszenie lub myśl pochodzi od dobrego ducha
czy od złego. Pierwsze powinno się przyjąć, drugie odrzucić. Zaleca wypracowanie w sobie obojętności (indyferencji), by być dobrym narzędziem w rękach Boga. Ignacjańskie oczyszczenie motywacji, uwrażliwienie na
sferę duchową, świadomość walki duchowej, wzbudzanie w sobie pragnień pełnienia woli Bożej w połączeniu
z roztropną analizą otaczającej rzeczywistości przybliżają nas do odczytywania znaków czasu. Wychowanie do
rozeznawania jest czymś bezcennym w dojrzewaniu w wierze i w kształtowaniu wrażliwości duchowej.
https://www.zycie-duchowe.pl/art-21726.znaki-czasu.htm (dostęp: 8.03.2021).
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Załącznik 1
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Załącznik 2
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20. Jak dać Bogu pierwsze miejsce?
Załącznik 1

BÓG
– W MOIM ŻYCIU –
NA PIERWSZYM MIEJSCU
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Sekty – medialna wydmuszka

21. czy realne zagrożenie?
Załącznik 1

Mało znana Sekta Bractwo Zakonne Himawanti grozi zamachami terrorystycznymi.
Śledztwo „Newsweeka” i TVN potwierdza, że zagrożenie jest realne.
W celi aresztu 41-letni Ryszard Matuszewski nie przypomina charyzmatycznego guru. Nie sposób doszukać
się w nim majestatycznej postaci ze stylizowanych obrazków, które członkowie tysiącosobowej sekty stawiają sobie przy łóżku. Tu w bydgoskim areszcie zachowuje się jak każdy osadzony. Złe świdrujące spojrzenie, agresywny
tembr głosu. Patrzy nieruchomo w kamerę. Wyrzuca z siebie na przemian obelgi pod adresem Kościoła katolickiego i słowa zachwytu dla misji, jaką powierzył mu jego bóg. Guru Bractwa Zakonnego Himawanti z butą
w głosie mówi, że jest prorokiem. Jest pewny siebie, bo choć siedzi w więzieniu, sekta działa i rozwija się. W tej
grupie pozornie nieszkodliwych dziwaków – wyznawców swoistej odmiany hinduizmu, każdy ma swoje miejsce,
każdy dostaje precyzyjnie określone zadania. Przywódcy potrafią być mili, łagodni, wręcz opiekuńczy, ale kiedy
przychodzi odpowiedni moment, straszą, szantażują, napadają i zmieniają się w niebezpiecznych fanatyków.
Wykorzystują „wiernych” dla zysku wąskiej grupy „duchowych” przywódców.
Ci, którzy opuszczają sektę, muszą liczyć się z poważnymi szykanami – od gróźb i szkalowania po napady
i podpalenia. Agresywność Bractwa narasta – w 1997 roku grupa groziła wysadzeniem w powietrze klasztoru na
Jasnej Górze, w 2002 roku zapowiadała zamach na papieża. Aresztowanie Matuszewskiego dodaje ich działaniom brutalności i determinacji. Są przekonani, że „prorok” cierpi za wiarę. Sekta nie cofa się przed szantażem
i podstępem. Grozi śmiercią także sędziom, prokuratorom i dziennikarzom, którzy staną na jej drodze.
Sekta ma pieniądze – każdy zaangażowany członek oddaje liderom 10 procent swoich dochodów. Spore
kwoty przynoszą też organizowane w całym kraju płatne kursy jogi, samouzdrawiania, „rozpoznania własnej
kobiecości” czy rzekomej medytacji chrześcijańskiej. Himawanti jest jak kameleon – raz łagodnie ciepłym kobiecym głosem sekretarz Bractwa Hanny Szpilewskiej nawołuje do miłości, by za chwilę wybuchnąć zapowiedzią
dokonania mordu rytualnego na uciekinierze. W oficjalnych oświadczeniach domaga się tolerancji religijnej,
w nieoficjalnych ulotkach atakuje „sekciarzy” dominikanów. Ale ostatnio spod maski łagodności coraz częściej
wyłania się ta druga, groźniejsza twarz. Szczególną agresję Bractwa budzi Kościół katolicki. – Nasi byli koledzy
zrobią wszystko, co rozkaże im wódz – ostrzega Tadeusz Młynarski, jeszcze dwa lata temu wysoki funkcjonariusz
Bractwa, dziś człowiek ukrywający się przed zemstą byłych współwyznawców. […]
Historia Bractwa Zakonnego Himawanti zaczyna się 20 lat temu w Toruniu. 21-letni student astronomii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Ryszard Matuszewski jest zafascynowany kulturą i wierzeniami Indii. Porzuca studia i sam rozpoczyna nauczanie. Nawiązuje kontakty z Zachodnim Zakonem Sufi – organizacją propagującą mistycyzm wyrastający z islamu. W 1994 roku zrywa z Zakonem i zakłada Bractwo Zakonne Himawanti.
Jak tłumaczy swoim uczniom – nazwa Himawanti oznacza „matkę bogów”. On sam ogłasza się prorokiem,
papieżem, mistrzem. Przyjmuje tytuł „Mohana” – co można tłumaczyć jako króla.
Spośród kilkunastu byłych członków Bractwa, do których dotarliśmy, tylko kilku zgodziło się z nami rozmawiać. Pozostali żyją w strachu, często się ukrywają. Himawanti nie wybacza zdrady. Zresztą Matuszewski zawsze
ich ostrzegał – wejście do struktury zamyka drogę powrotu. A jeśli ktoś spróbuje uciec – zwykł mawiać – czekać
go może nawet rytualna śmierć.
Jak bardzo realne są to groźby, przekonała się Bożena Majka. Spotykamy się w jednej z krakowskich restauracji. Niewysoka, szczupła, 40-letnia blondynka w sekcie przyjęła imię Akiba. Dziś opowiada powoli, ściszonym głosem, jakby ciągle się czegoś bała. Z Matuszewskim zetknęła się w 1991 roku, na cotygodniowych
medytacjach w Toruniu. Pracowała jako nauczycielka historii. – Szukałam odskoczni od codzienności, pomocy
w problemach rodzinnych. W domu kultury trafiłam na zajęcia z techniki oddechowej, a po kilku spotkaniach
prowadząca je kobieta zaproponowała mi spotkanie z – jak to ujęła – Rysiem. I mnie to wciągnęło – wspomina
Majka. Matuszewski wkrótce zawładnął całym jej życiem. Pojawił się mechanizm uzależnienia.
Bożena jak wielu członków Bractwa odsunęła się od rodziny i znajomych. Pochłonęła ją medytacja, nauka
technik rzekomego uzdrawiania, zjazdy Bractwa i zlecone zadania, jak organizowanie werbunku, obowiązkowe
lektury, prowadzenie korespondencji. Swoje zrobiły też wielotygodniowe głodówki i obowiązek meldowania
przez członków sekty o każdym ruchu.
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„Mohan” i jego współpracownicy doskonale budują więź psychiczną z uczniami, wypytują o intymne problemy. Wykorzystują ludzkie słabości, dają poczucie bezpieczeństwa. A wmawiając uczniom, że przekazują im
wiedzę tajemną, wpajają im poczucie wyjątkowości. Zbierają informacje o zainteresowaniach, rodzinie, pracy
członków Bractwa. I o pieniądzach – oczywiście.
W 2000 roku Bożena opuściła sektę. – „Mohan” ogłosił się zbawcą narodu. Zaczął przesadzać – mówi Młynarski i wspomina, jak na zakończenie 20-dniowego spotkania „Mohan” kazał sobie uroczyście umyć nogi, po
czym wszyscy musieli wypić brudną wodę.
Majka przeżyła koszmar 17 kwietnia tego roku. Odwiedzała matkę w Bydgoszczy i nieopatrznie przyjęła zaproszenie koleżanki wciąż należącej do Bractwa. Siedziały w kuchni, gdy do mieszkania wkroczył Matuszewski. Majka
próbowała doskoczyć do drzwi, ale „Mohan” był szybszy: – Nigdy stąd nie wyjdziesz! – krzyczał. Wyjął z kieszeni
elektryczny paralizator. – Błyskał tym i mówił do mnie: „Tym można nawet zabić. I ja cię tym potraktuję. A jak
będziesz chciała uciec, to na dole czekają chłopcy, którzy cię wywiozą do lasu i zakopią” – opowiada Majka.
Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie – dwóm obecnym w mieszkaniu członkiniom sekty nakazał
przeszukanie Majki. Kobiety na jego rozkaz spisały wszystkie dane z notesu i telefonu. W ramach, jak to ujął,
„zwrotu kosztów podróży” zrabował telefon komórkowy i obrączkę. Wreszcie wyjął nóż i przeciągając Bożenie
po gardle, komentował: „To jest najlepszy nóż do podrzynania gardeł”. – Podyktował umowę rzekomej pożyczki
7 tysięcy złotych. To miał być na mnie hak – wspomina Majka. Koszmar trwał trzy godziny. Po wyjściu „Mohana” Majka natychmiast zawiadomiła policję.
Grupa jest w stanie szybko się zmobilizować i działać właściwie w każdym miejscu w kraju. Zazwyczaj zna
środowisko swojej ofiary. To wynik wcześniejszego rozpoznania – każda osoba wstępująca do sekty wielokrotnie
wypełnia kwestionariusze, w których podaje, gdzie mieszka, z kim się spotyka, gdzie pracuje. Późniejsze odnalezienie uciekiniera jest łatwe. – Widziałem tę listę. Mohan trzymał ją w prywatnym komputerze. Było tam kilka
tysięcy adresów i telefonów – mówi Tadeusz Młynarski.
Bractwo robi wszystko, by zatrzymać swoich członków, bo każda wtajemniczona osoba oznacza konkretne
dochody – pieniądze z zajęć jogi, jakie sekta prowadzi w każdym większym mieście. – Naciskano na nas, żeby
organizować jak najwięcej zajęć, głównie w domach kultury – opowiada Bożena Majka. Pieniądze oddawali
liderom sekty. Dodatkowo każdy z uczniów oddaje swojemu mistrzowi 10 procent dochodów. […]
Innym źródłem dochodów są wydawnictwa: książki i broszury, do których kupowania zobligowani są członkowie Himawanti. Młynarski za namową „Mohana” sprzedał mieszkanie, a potem oddał mu większość pieniędzy. – W Bractwie są mrówki i liderzy. Mrówki pracują, a mistrz żyje z ich dotacji – opisuje Młynarski.
Ten system działa do dzisiaj. – Organizują zajęcia pod zmienionymi nazwami. Zależy, co jest modne – a to
mistyka chrześcijańska, a to namaszczanie olejami. Ale wciąż chodzi o to, żeby złapać w sieć jak najwięcej ludzi –
twierdzi była członkini sekty Anna Rychlewska z Częstochowy.
Karnowski M., Potocki A.R., Bractwo nigdy nie wybacza, „Newsweek Polska”, 2003, nr 46, s. 12–18.
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22. Symbole – znaki o ukrytych znaczeniach
Załącznik 1
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Szanować imię Boga –

23. anachronizm czy wartość?
Załącznik 1

GRZECHY
PRZECIWKO
II PRZYKAZANIU

magiczne
używanie
imienia
Bożego

krzywoprzysięstwo

nadużywanie
imienia Bożego

„Nie
będziesz
wzywał
imienia
Pana,
Boga twego,
nadaremno”.

wiarołomstwo

niedotrzymywanie
przyrzeczeń
składanych
w imię Boże

bluźnierstwo

przekleństwa
wykorzystujące
imię Boże
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Mój sposób mówienia o Bogu

24. a mój obraz Boga
Załącznik 1
Grupa I

Istnieje ryzyko pomylenia artystycznego wyobrażenia Boga z Nim samym. Freski, obrazy, ikony, witraże, figury,
jakie znajdziemy w kościołach, dzieła sztuki autorstwa m.in. Signorellego, Michała Anioła, Rafaela, Berniniego naturalnie zachwycają swym pięknem. Kiedy jednak artystyczna wizja staje się obowiązującym i jedynym
obrazem Boga, prowadzi to do idolatrii, czyli bałwochwalstwa, które sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu
Dekalogu. Jeśli stale wyobrażamy sobie Boga, który jest gołębicą lub starcem, trudniej jest zapomnieć o tym, że
jest to tylko obraz.
Podręcznik, s. 164–165

Grupa II
Istnieje też inne niebezpieczeństwo. Ponieważ panuje dosyć duża swoboda w świecie sztuki religijnej, zdarzają
się takie wizerunki Trójcy, Świętej Rodziny itd., które zniechęcają obserwujących, odstraszają kiczowatością,
a niekiedy wręcz prowadzą do całkowitego odrzucenia Boga. Niektórzy twórcy, chcąc uniknąć dosłowności,
odwoływali się w swojej pracy do symboli. Symbol nie jest dosłowny, daje do myślenia, wymaga od odbiorcy
uwagi, wiedzy i czasu. Przykładem może być ikona Świętej Trójcy Andrieja Rublowa, na której widać trzech
aniołów reprezentujących każdą z Osób Boskich. Należy pamiętać – Bóg jest Kimś zupełnie innym od obrazu!
Sztuka sakralna ma stanowić pomoc w rozwoju duchowym. Ważne jest to, co podkreśla się w Kościele od Soboru Nicejskiego II z 787 r. – cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru, czyli kto czci obraz,
ten czci osobę, którą ten obraz przedstawia.
Podręcznik, s. 165

Grupa III
Fałszywy obraz Boga może być także skutkiem złego wychowania religijnego. Zdarza się, że niektórzy rodzice
nieświadomie wywołują u dzieci strach przed Bogiem. Kiedy dziecko słyszy: „Gdy będziesz niegrzeczny, to
Bozia cię ukarze”, wówczas każdy nabity na głowie guz kojarzony jest z karą „Bozi”. Obraz surowego i karzącego Boga jest dość powszechny nie tylko u dzieci, ale i dorosłych. Bóg wydaje się okrutny, karzący, potężny
i wszechwiedzący, a w związku z tym budzi strach. Taki obraz wielkiego księgowego – drobiazgowo zapisującego
każdą naszą najdrobniejszą winę – który staje się wielkim sędzią, despotą, a nawet katem, jest zafałszowanym
obrazem Boga, który jest miłością.
Podręcznik, s. 165–166
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24. Mój sposób mówienia o Bogu a mój obraz Boga

Grupa IV
Także trudne doświadczenia życiowe mogą prowadzić do przekonania, że Bóg jest niemy i niedostępny. Taki
Bóg nie jest zainteresowany światem, dziejącą się w nim krzywdą, złem i grzechem. Nie można wykluczyć, że
kimś tam się opiekuje, ale są to wyjątki. Generalnie Bóg wydaje się nieobecny w życiu ludzi, a przede wszystkim
nie działa w naszym. Obraz dalekiego Boga sprzeczny jest z ewangelicznym Emmanuelem – Bogiem z nami,
towarzyszącym człowiekowi w doli i niedoli.
Podręcznik, s. 166

Grupa V
Osobiste bolesne przeżycia, ale także wychowanie i stereotypy mogą wytworzyć w nas obraz Boga kapryśnego,
a przy okazji niesprawiedliwego, który faworyzuje jednych kosztem innych. Można sądzić, że Bóg nas po prostu
„nie lubi”, zsyła na nas smutniejsze i trudniejsze życie, a innym błogosławi. Jest też wariant drugi – przekonanie,
że to my jesteśmy Bożymi ulubieńcami, właśnie nas Bóg sobie wybrał, wywyższył i postawił za wzór grzesznemu
światu. Tworzy się wówczas ekskluzywne grono, do którego inni – uważani za gorszych – nie mają dostępu.
W ten sposób próbuje się leczyć własne kompleksy i niskie poczucie wartości. Ten fałszywy obraz Boga jest odwrotnością stwierdzenia św. Piotra: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10, 34-35).
Podręcznik, s. 166

Grupa VI
Błędne rozumienie Bożej wszechmocy może prowadzić nas do fałszywego obrazu Boga jako złotej rybki. To
rodzaj myślenia magicznego. Uważa się, że skoro Bóg za dobro wynagradza, to jakaś pobożna czynność, np.
niedzielna wizyta w kościele, sprawi, że otrzymamy nagrodę – piątkę z matematyki na koniec roku. Wydaje
się, że jeśli taki „dobrotliwy” Bóg coś daje, to zawsze w zamian za coś innego. Tak jak w bajce o rybaku i złotej
rybce: „Spełnię twoje trzy życzenia, jeśli mnie wypuścisz”. Kierujący się takim obrazem Boga najczęściej uważają,
że brak reakcji Boga na nasze „poświęcenie” świadczy albo o nikłej wartości naszego daru lub o Jego głuchocie.
W konsekwencji oddalają się od Boga, ponieważ sądzą, że mimo ich starań On ich nie wysłuchuje. Pomija się
ważny fakt, że chrześcijanie – choć bywają pogrążeni w smutku i często nie rozumieją tego, co się dzieje w ich
życiu – ufają w dobroć i miłość Boga do ludzi. Nadzieja pozwala im trwać w wierze, że Bóg jest Ojcem i kocha
ludzi, nawet jeżeli Jego „milczenie” pozostaje dla nich niezrozumiałe.
Podręcznik, s. 166
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Sakramenty – znaki

26. Bożej miłości i obecności
Załącznik 1

SAKRAMENTY

............................................................................

SAKRAMENTY
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26. Sakramenty – znaki Bożej miłości i obecności

Załącznik 2

Czym są i kto je ustanowił?
Ile ich jest?
Kiedy i dlaczego Kościół ich liczbę
zdefiniował?

Opisz krótko ich podział
ze względu na rolę, jaką pełnią.

SAKRAMENTY
Opisz krótko ich podział
ze względu
na wielokrotność przyjmowania.

Z jakich trzech elementów
konstytutywnych
składa się każdy z nich?

Jak Konstytucja o liturgii określa cel ich przyjmowania?
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27. Chrzest – dar i zadanie
Załącznik 1

CHRZEST
DAR

ZADANIA RODZICÓW
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28. Co dzieje się z dziećmi zmarłymi bez chrztu?
Załącznik 1

Co dzieje się z dziećmi zmarłymi bez chrztu?
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29. Bierzmowanie – sakrament mocy
Załącznik 1
1. Dar mądrości

Jest on uczestniczeniem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi je On.
Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Św. Tomasz pisał w tym miejscu o mądrości jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością
niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga,
zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności.

2. Dar rozumu

Jest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między krzyżem a Trójcą Świętą, między
moim krzyżem a miłością Boga – w konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko
to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co
się z nim dzieje, traci Ducha. „Rozumnie” znaczy „biorąc pod uwagę Boga”.
3. Dar rady
Jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia. Pozwala radować się życiem, jego prostą, codzienną
osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka
podjęcie moralnych decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest
źródłem pasji życia.
4. Dar męstwa
Jest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem – śmiercią.
Daje siłę Ducha, potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których
wiemy, że nie będą miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła
witalności: z Boga samego.
5. Dar wiedzy (umiejętności)
Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie.
Tak o tym darze mawiał proboszcz z Ars [św. Jan Maria Vianney]: „chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru,
gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. A św. Teresa z Lisieux:
„Wiedza Miłości, och tak! […] Tylko takiej wiedzy pragnę!”.
6. Dar bojaźni Pańskiej
Jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim
relacji, poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed tym, że nie jest się w stanie
sprostać wielkiej, Boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga. To dar, który owocuje
odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza
serce i daje radość. W tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości.
7. Dar pobożności
Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym
szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla bycia pobożnym jest Jezus i Jego słowo „Abba”,
Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości,
delikatności, serdeczności. Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność
rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to
źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi…
Ks. Jerzy Szymik, Siedem darów Ducha, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html (dostęp: 22.12.2020)
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31. Eucharystia krok po kroku
Załącznik 1
I. OBRZĘDY WSTĘPNE
AKT POKUTY
HYMN „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU”
II. LITURGIA SŁOWA
CZYTANIE I
PSALM
CZYTANIE II
EWANGELIA
HOMILIA
WYZNANIE WIARY
MODLITWA POWSZECHNA
III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
PRZYGOTOWANIE DARÓW
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
UCZTA OFIARNA
IV. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ROZESŁANIE
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32. Savoir-vivre w kościele
Załącznik 1

Grupa I

Kościół możemy odwiedzić w sposób trojaki: niejako mimochodem wstępując do niego na krótką modlitwę;
uczestnicząc w Mszy Świętej w dzień powszedni; uczestnicząc w Mszy Świętej w niedzielę lub w inne święto
kościelne.
W tym pierwszym przypadku nie jesteśmy oczywiście zobowiązani do specjalnych przygotowań, jednak nasz
strój musi być stosowny. Nie możemy odwiedzać kościoła w ubiorze kwalifikującym się tylko na plażę czy na
boisko, np. w krótkich spodenkach czy negliżu. Nie może to być strój wywołujący zgorszenie czy znamionujący
lekceważenie. Czy w krótkich spodenkach lub w dresie odwiedzilibyśmy choćby na chwilę sejm, premiera czy
naszego szefa w pracy? A w tym wypadku odwiedzamy przecież samego Boga.
Uczestnicząc w Mszy Świętej w dniu powszednim, postępujemy w taki sposób, jakbyśmy poszli do kogoś
z wizytą towarzyską, tyle że mamy tu do czynienia z odwiedzinami u osoby wyjątkowo ważnej – Boga. Savoir-vivre w sposób jednoznaczny określa wymogi związane z taką wizytą. Strój określa nasz stosunek do gospodarza
i ma wyrażać szacunek. Zakładamy więc na siebie ubranie bardziej eleganckie i odświętne.
Jeżeli nasza wizyta ma uroczysty charakter, ubieramy się w sposób uroczysty. Mężczyzna zakłada garnitur
i płaszcz, kobieta strój do tego odpowiedni. Nikt nie idzie z towarzyską wizytą w adidasach, dżinsach, spranym
podkoszulku i starej kurtce.
Udział w niedzielnej Mszy Świętej ma rangę wyższą niż wizyta towarzyska. Powinniśmy zatem ubrać się
w sposób szczególnie elegancki i uroczysty, okazując tym szacunek i gospodarzom (Bogu i proboszczowi), i pozostałym gościom (wiernym, wspólnocie parafialnej).
Ubiór kobiety
W świetle zasad savoir-vivre i przepisów etykiety ubiory kobiece dzielą się na dwie kategorie ze względu na
rolę, jaką odgrywa kobieta. Może ona występować jako pracownik, reprezentant firmy, danego środowiska
czy po prostu jako człowiek. W takim wypadku jej ubiór, jak mówią specjaliści, reprezentuje opcję „zero seksu” – spódnica nie jest krótka, ramiona, dekolt i plecy są zasłonięte, ubiór nie jest ani obcisły, ani prześwitujący, biżuteria i inne ozdoby są bardzo skromne. Za najbardziej reprezentatywne dla takiego ubioru uznaje się
kostium, garsonkę, sukienkę z marynarką lub mniej odświętne – klasyczną szmizjerkę z długimi rękawami czy
bliźniak. Kobieta może też występować jako przede wszystkim kobieta. Emanuje wtedy kobiecością, podkreśla
ją, odsłaniając niektóre partie ciała. W takim stroju udaje się na randkę, do kawiarni, na bal czy na wieczorne
spotkanie towarzyskie.
Kościół jest takim miejscem, w którym – tak jak zresztą w każdej poważnej instytucji – ten drugi typ kobiecego stroju nie uchodzi, może przeszkadzać, gorszyć, a nawet obrażać. Któraś z pań powie: „Nie odpowiadam
za ludzkie reakcje”. O, nie. W świetle savoir-vivre odpowiadamy za nie. Nasz ubiór i nasze zachowania mają być
takie, by u nikogo nie wywoływać negatywnych reakcji, ale powodować powszechną akceptację.
Poza tym należy pamiętać, że ubiór podkreślający kobiecość może – co powinno być oczywiste – ściągać
i rozpraszać uwagę mężczyzn, a przecież przyszli tu oni po to, by spotkać się z Bogiem, a nie podziwiać urodę
pań. Epatując swoimi wdziękami, kobieta postępuje więc w taki sam sposób, jakby przyszła do publicznej czytelni, gdzie obowiązuje cisza, bo wszyscy chcą w skupieniu czytać, i włączyła głośno przenośne radio.
Któraś z pań mogłaby stwierdzić: „Nie ubrałam się w ten sposób do kościoła, tylko na spacer, który nastąpi
zaraz po Mszy Świętej”. Cóż, w takim wypadku trzeba do kościoła ubrać się stosownie, a potem wrócić do domu
i się przebrać.
Kobiety, wybierając się z wizytą towarzyską, a nawet do pracy, malują się i perfumują, ale nie w każdej sytuacji
jest to stosowne. Ostrzejszy makijaż jest odpowiedni tylko na wieczorne przyjęcie, a idąc na obiad do restauracji,
kobieta nie powinna zbytnio się perfumować, bo woń perfum będzie dominować zapach jedzenia.
W kościele kobiety nie powinny epatować innych nie tylko swoją kobiecością, ale również w żaden inny
sposób. Tutaj ludzie przyszli do Pana Boga, a nie po to, by nam się przypatrywać czy zachwycać się naszym
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zapachem. To wszystko kobiety powinny brać pod uwagę, szykując się do kościoła. Ich strój powinien zatem być
elegancki, ale skromny, makijaż dyskretny, a perfum nie powinny używać.
Pamiętajmy, że w świecie savoir-vivre obowiązują dwie zasady: nie możemy być nie tylko „niedoubrani”
(underdressed), a więc ubrani zbyt – w stosunku do innych – skromnie i za mało odświętnie, ale również nie
możemy być „nadubrani” (overdressed), a więc ubrani zbyt strojnie.
„Twój wygląd zewnętrzny – mówi chińskie przysłowie – jest kartą tytułową twojego wnętrza”. On sygnalizuje
zatem również stosunek do miejsca, okoliczności, innych osób oraz – w tym wypadku – Boga, co pociąga za
sobą określone zachowania.
Warto w tym miejscu powtórzyć nieco złośliwą uwagę Jeana de Maison jr. poczynioną w książce Odrobina
dobrych manier (nawet w kościele) nie zaszkodzi: „Te grupki dziewcząt nastawionych na atmosferę przyjęcia
w czasie kazania i ofiarowania przypominają za każdym razem o wymogu grzeczności: czy wypada wzbogacić ich
bezmyślne paraliturgiczne rozrywki słodyczami i coca colą? Paniom w futrach z norek oczywiście zaoferujemy
tartinki z kawiorem i kieliszek czystej”.
Na podst.: http://www.savoir-vivre.com.pl/?przygotowanie-sie-do-odwiedzin-kosciola-ubior,398 (dostęp: 8.05.2021).

Grupa II

Kościół możemy odwiedzić w sposób trojaki: niejako mimochodem wstępując do niego na krótką modlitwę;
uczestnicząc w Mszy Świętej w dzień powszedni; uczestnicząc w Mszy Świętej w niedzielę lub w inne święto
kościelne.
W tym pierwszym przypadku nie jesteśmy oczywiście zobowiązani do specjalnych przygotowań, jednak nasz
strój musi być stosowny. Nie możemy odwiedzać kościoła w ubiorze kwalifikującym się tylko na plażę czy na
boisko, np. w krótkich spodenkach czy negliżu. Nie może to być strój wywołujący zgorszenie czy znamionujący
lekceważenie. Czy w krótkich spodenkach lub w dresie odwiedzilibyśmy choćby na chwilę sejm, premiera czy
naszego szefa w pracy? A w tym wypadku odwiedzamy przecież samego Boga.
Uczestnicząc w Mszy Świętej w dniu powszednim, postępujemy w taki sposób, jakbyśmy poszli do kogoś
z wizytą towarzyską, tyle że mamy tu do czynienia z odwiedzinami u osoby wyjątkowo ważnej – Boga. Savoir
-vivre w sposób jednoznaczny określa wymogi związane z taką wizytą. Strój określa nasz stosunek do gospodarza
i ma wyrażać szacunek. Zakładamy więc na siebie ubranie bardziej eleganckie i odświętne.
Jeżeli nasza wizyta ma uroczysty charakter, ubieramy się w sposób uroczysty. Mężczyzna zakłada garnitur
i płaszcz, kobieta strój do tego odpowiedni. Nikt nie idzie z uroczystą wizytą w adidasach, dżinsach, spranym
podkoszulku i starej kurtce.
Udział w niedzielnej Mszy Świętej ma rangę wyższą niż wizyta towarzyska. Powinniśmy zatem ubrać się
w sposób szczególnie elegancki i uroczysty, okazując tym szacunek i gospodarzom (Bogu i proboszczowi), i pozostałym gościom (wiernym, wspólnocie parafialnej).
Ubiór mężczyzny
Omawiając ubiór kobiecy stosowny do kościoła, akcentuje się w znacznej mierze te jego elementy, które
mogą rozpraszać, gorszyć i wywoływać niewłaściwe reakcje. Nie należy też jednak zapominać o tym, że powinien on być elegancki – odświętny. I taki również powinien być ubiór mężczyzny. Nie może to zatem być strój
roboczy czy sportowy, czy – ujmijmy to precyzyjniej – treningowy.
Kanony elegancji i odświętności w wypadku mężczyzny są proste, jasne i precyzyjne. Mężczyzna udający się
do kościoła na Mszę Świętą powinien mieć na sobie garnitur, najlepiej białą koszulę i oczywiście krawat oraz
skórzane półbuty. Latem, szczególnie w godzinach południowych ten ubiór może być jasny, a nawet biały, a zimą
szary aż do czerni, którą mężczyzna przywdziewa w tych najbardziej uroczystych chwilach.
Na podst.: http://www.savoir-vivre.com.pl/?przygotowanie-sie-do-odwiedzin-kosciola-ubior,398 (dostęp: 8.05.2021).
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Grupa III

To, w jaki sposób siedzimy w Kościele, też nie jest obojętne. Postawa ciała zawsze jest znakiem naszego stosunku do innych. Nawet jeżeli przyjmujemy taką, a nie inną postawę nieświadomie, inni odczytują ją jako sygnał
naszego stosunku do nich.
Powinniśmy zatem siedzieć w taki sposób, by znamionowało to powagę i szacunek dla miejsca i osób. Nie
możemy zatem pozostawać w pozycji półleżącej. Nie wolno nam zakładać nogi na nogę, bo taka postawa jest
odbierana jako nieelegancka, arogancka – jak mówi młodzież – „luzacka”, lekceważąca.
Nie wolno ani mężczyznom, ani tym bardziej kobietom szeroko rozstawiać nóg. Jest to nie tylko nieeleganckie, prostackie, znamionuje lekceważenie innych, ale często również wulgarne.
O właściwej postawie powinny pamiętać w sposób szczególny osoby, przede wszystkim kobiety, siedzące
w pierwszych ławkach. To na nich są zmuszeni patrzeć księża, którzy znajdują się przy ołtarzu i są zwróceni
twarzą do wiernych. Kobieta siedząca w pierwszej ławce ubrana w krótką sukienkę czy spódnicę, rozstawiająca
nogi czy zakładająca nogę na nogę, przeszkadza swym widokiem osobom będącym przy ołtarzu w spełnianiu ich
posługi i daje im też w ten sposób wyraz swojego lekceważenia i nonszalancji.
Powinniśmy siedzieć prosto, nie krzyżując nóg, opierając stopy całą powierzchnią o podłogę. Kolana kobiet
powinny się stykać, a kolana mężczyzn powinny być odległe od siebie o kilka centymetrów.
Nie opierajmy nóg o klęczniki. Nie tylko je w ten sposób niszczymy, ale możemy je też zabrudzić i tym samym spowodować pobrudzenie ubrania klękających potem w tym miejscu wiernych. Siedząc w ławce, nie rozkładajmy na niej swoich rzeczy (torebki, szalika, parasolki, rękawiczek itd.). Możemy w ten sposób spowodować,
że dla kogoś zabraknie miejsca. Nie rozsiadajmy się też szeroko i zwracajmy uwagę na to, czy ktoś nie stoi obok.
Starajmy się takim osobom zrobić miejsce, zsuwając się w ławce.
Nie siadajmy za blisko konfesjonału. Jeżeli słyszymy choć słowo dobiegające z niego, odsuńmy się na odpowiednią odległość. Pomyślmy, jak my byśmy się czuli, gdyby podczas naszej spowiedzi ktoś obcy był blisko
i mógł usłyszeć nasze grzechy.
Nie siadajmy również – jeżeli to tylko możliwe – w takich miejscach, z których nie widać ołtarza. Przypomina to sytuację, w której jesteśmy zaproszeni wraz z innymi na spotkanie z ważną osobistością w jej domu.
Wchodzimy do środka i zajmujemy takie miejsce, że ani ta osoba nas nie widzi, ani my jej. To by była znaczna
gafa. W odniesieniu do tej sytuacji ks. Jan Twardowski przytacza następującą anegdotę: „Jeden z księży trzymał
na ambonie pod pulpitem czaszkę ludzką i w czasie kazania pokazywał ją niekiedy mówiąc: «Nie chowaj się za
filar, tak będziesz wyglądała»”.
Jeżeli zabrakło dla nas miejsca siedzącego, stańmy w takim miejscu, w którym nikomu nie będziemy przeszkadzali. Nie utrudniajmy innym przejścia przez kościół, nie zasłaniajmy widoku ołtarza. Nie stójmy zbyt
blisko konfesjonału. Może to rozpraszać osoby spowiadające się i powodować ich dyskomfort.
Nie opierajmy się o ściany, ławki, słupy itp. Taka postawa znamionuje lekceważenie. Jest nonszalancka. Stójmy prosto i spokojnie. Nie kiwajmy się. Nie przestępujmy też z nogi na nogę. Nie zmieniajmy wciąż postawy.
To będzie denerwowało naszych sąsiadów. Stójmy godnie na wyprostowanych nogach. Niech nasze ręce będą
opuszczone wzdłuż ciała lub złożone jak do modlitwy. Nie zakładajmy rąk z tyłu. Nie splatajmy ramion. W każdym podręczniku tzw. mowy ciała możemy przeczytać, jak bardzo negatywną wymowę mają takie postawy.
Na podst.: http://www.savoir-vivre.com.pl/?postawa-podczas-mszy-sw.,401 (dostęp: 8.05.2021).
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Grupa IV

Po pierwsze musimy pamiętać o innych. Nie przeszkadzajmy im w żaden sposób, nie rozpraszajmy ich. Nie
możemy innych, oczywiście, gorszyć.
1. Głośne zachowania
Nie rozmawiajmy w kościele nie tylko podczas trwania Mszy Świętej, ale również przed jej rozpoczęciem i bezpośrednio po zakończeniu. Dom Boży nie jestem miejscem na pogaduszki. Tutaj rozmawiamy przede wszystkim z Bogiem. To tutaj Bóg do nas mówi i tutaj nas wysłuchuje. Nie przerywajmy Mu. Nie kierujmy naszych
wypowiedzi do innych osób.
Ponadto nasza rozmowa przed rozpoczęciem Mszy Świętej może w poważny sposób zakłócić czyjąś modlitwę,
utrudnić komuś skupienie i przygotowanie się.
Nie módlmy się również zbyt głośno ani zbyt głośno nie śpiewajmy. To rozprasza innych. Kościół przypomina trochę salę koncertową. Gdy wielki artysta wykonuje właśnie jeden z utworów Chopina, słuchacze powstrzymują się od wydawania wszelkich dźwięków. Zasada absolutnej ciszy w równym stopniu obowiązuje w świątyni.
Jeśli mamy niespodziewany, gwałtowny i długotrwały napad kaszlu, opuśćmy kościół. Jeżeli przychodzimy
do niego bardzo zaziębieni, a więc możemy się spodziewać, że będziemy kasłać i kichać, zatrzymajmy się przy
wejściu, by hałasować jak najmniej i nie skupiać na sobie uwagi innych oraz by przy kaszlu trwającym dłużej
móc jak najszybciej opuścić świątynię.
Nie chrząkajmy głośno, szczególnie gdy akurat w kościele zapadła cisza. Powstrzymajmy się od głośnego
(i widocznego dla innych) ziewania. Nie stawiajmy parasola czy laski w taki sposób, by te przedmioty przewracały się z hukiem. Nie przechodźmy przez kościół szczególnie w momentach ciszy w taki sposób, by echo
roznosiło po całej świątyni stukot naszych obcasów. Nie przesuwajmy z hałasem ławek czy krzeseł. Pamiętajmy
cały czas o tym, że jesteśmy w domu Bożym, w którym wszyscy skupiają się na uczestniczeniu w Mszy Świętej
i modlitwie, a nasze głośne zachowania mogą to skupienie zburzyć.
2. Życie towarzyskie i uczuciowe
Kościół nie jest miejscem, w którym prowadzimy życie towarzyskie. Na ten temat pisze ks. A. Witkowiak: „Ponieważ ośrodkiem zainteresowania w kościele jest Bóg, dlatego też w kościele ustają takie obowiązki towarzyskie,
jak np. ukłony, witanie się. Kłanianie się znajomym lub uśmiechanie się do nich w kościele jest gorszące”.
Jeszcze bardziej gorszące są wszelkie przejawy męsko-damskich czułości. Pary nie powinny zatem w żadnym
przypadku tulić się do siebie, dotykać, trzymać się za ręce i w jakikolwiek inny sposób okazywać swoje przywiązanie. Na to jest miejsce poza świątynią.
Nie rozglądajmy się i nie wpatrujmy w innych, szukając znajomych czy patrząc, jak ubrali się na tę okazję.
Nasze takie zachowanie może przyciągnąć wzrok innych, rozproszyć ich albo nawet zgorszyć.
3. Cukierki, guma do żucia i telefony komórkowe
Wydawałoby się, że dla wszystkich wiernych jest oczywiste, że w kościele nie można jeść. Jednak okazuje się, że
w praktyce takie oczywiste to nie jest. Zdarza się, że ktoś, być może odruchowo, sięgnie do kieszeni po cukierka.
Zdarzają się też osoby – szczególnie młode, ale nie tylko – które żują gumę.
Problem ten możemy ująć w perspektywie postu eucharystycznego: pamiętajmy, w jego trakcie można przyjmować tylko wodę i niezbędne lekarstwa. Z punktu widzenia savoir-vivre jest to znaczne uchybienie, wskazujące na brak ogłady i kultury. Jak ocenić kogoś, kto ssie cukierka podczas spotkania z dyrektorem, ministrem,
premierem? A w jakich sytuacjach można żuć gumę? Każdy podręcznik dobrego wychowania, który porusza
ten problem, stwierdza: wtedy, gdy nas nikt nie widzi. Żucie gumy w czyjejś obecności jest obraźliwe i świadczy
o lekceważeniu i prostactwie. Spożywanie cukierków i żucie gumy w kościele jest powodem oburzenia i zgorszenia innych wiernych, świadczy o naszym nonszalanckim i aroganckim stosunku do Boga, kapłanów i wiernych.
Czasami słychać podczas nabożeństwa sygnał komórki, niekiedy przez dłuższy czas, bo jej właściciel nie może
jej odszukać. Gdy ją już wyłączy, nie może powiedzieć sobie: „Zrozumieją mnie. Nic się nie stało. Byłem roztrzepany”. Takie coś nie ma prawa zdarzyć się w kościele. Trudno wyobrazić sobie bardziej niestosowne zachowanie.
Nie zabierajmy więc telefonów komórkowych do kościoła, a jeśli już, to trzeba bezwzględnie pamiętać o ich
wyłączeniu.
4. Modlitwa i śpiew
Nie módlmy się zbyt głośno ani zbyt głośno nie śpiewajmy. To innych rozprasza.
Nie klepmy pacierzy, zniekształcając słowa. To znak lekceważenia, czynnik, który może innych irytować
i wybijać z rytmu.
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Powściągnijmy w perspektywie modlitwy i śpiewu wszelkie objawy indywidualizmu, nie wyprzedzajmy więc
innych i nie pozostawajmy w tyle, bo w ten sposób wprowadzimy w modlitwę czy śpiew dysharmonię, zakłócimy koncentracje i uwagę zebranych w kościele.
Z tego samego powodu nie akcentujmy inaczej niż pozostali słów i dostosujmy się do ich rytmu czy sposobu
śpiewania.
Jeśli mamy tendencje do fałszowania, musimy to wiedzieć. W takich wypadkach śpiewajmy ciszej, nie psujmy
ogólnego wrażenia, nie niszczmy estetyki, nie wprowadzajmy innych w stan rozdrażnienia.
Na podst.: http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-w-trakcie-mszy-swietej,112 (dostęp: 8.05.2021).

Na drogach dojrzałej wiary © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne 2021

32. Savoir-vivre w kościele

Grupa V

5. Klękamy i kłaniamy się
Gdy wchodzimy do kościoła i wychodzimy z niego, przyklękamy. Są takie momenty Mszy Świętej, że wszyscy
klękają. Niektórzy klękają też wtedy, gdy wszyscy siedzą lub stoją, np. do modlitwy. W trakcie obecności w kościele składamy pokłony przed Najświętszym Sakramentem i świętymi wizerunkami. Są to znaki szczególne.
Muszą być godne w najwyższym stopniu, poważne, wykonywane bez pośpiechu. Nie mogą być w żaden sposób
niedbałe. Nie może to dawać efektu afektowanego, wręcz surrealistycznego ruchu tanecznego. Nie może być
niemrawe i niewyraźne.
Pamiętajmy, że siadanie na piętach to nie klęczenie, a tylko… siadanie na piętach.
Gdy przyklękamy na jedno kolano, przypomnijmy sobie, dlaczego robili to nasi przodkowie. Chłopi klękali
zawsze na oba kolana. Szlachta klękała na jedno kolano, by odróżnić się od chłopów, by pokazać, że oni nie
muszą się tak – ze względu na pozycję społeczną – korzyć przed Bogiem. Czyż nie jesteśmy wszyscy równi przed
Bogiem? Czy ktoś z nas jest jakoś wobec Niego uprzywilejowany?
Są wśród nas tacy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uklęknąć i stoją wtedy, gdy inni klęczą. No
cóż, ludzie ci muszą tylko pamiętać o tych, którzy znajdują się za nimi. Oni, klęcząc, pragną (i jest im to potrzebne) patrzeć na ołtarz i nie chcą wpatrywać się w czyjeś nogi czy plecy. Należy zatem tak stanąć, o ile to tylko
możliwe, by nie zasłaniać innym ołtarza.
Jean de la Maison jr. stwierdza, że ukłon przed Najświętszym Sakramentem i świętymi wizerunkami „jest
tym, czego wymaga chrześcijański savoir-vivre”. Dopowiedzmy: to samo dotyczy przyklękania i klękania. Ludzie wszelkich wiar i przekonań skłaniają głowę przed sztandarami czy przyklękają, gdy np. są pasowani na jakąś
szczególną godność. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją analogiczną, która każdego z nas skłania do określonych
zachowań traktowanych najpoważniej w świecie.
6. Znak krzyża
Magiczne zygzaki – taki jest tytuł jednego z rozdziałów przytaczanej tu kilkakrotnie książki Jeana de la Maison jr., zawierającej wybrane refleksje na temat zachowania w kościele. Ma on na myśli znak krzyża. Pisze:
„Z tego punktu widzenia savoir-vivre nie jest synonimem zwykłej grzeczności w stosunkach z ludźmi, lecz czymś
więcej. Czymś, co ujawnia – o ile w ogóle jest co ujawnić – głębokie przekonanie wewnętrzne. Czyńcie ten znak
zawsze ze spokojem i czytelnie”.
Ten sam problem pojawia się w odniesieniu do trzech krzyżyków, które czynimy na czole, ustach i piersi
przed ogłoszeniem nam w czasie Mszy Świętej dobrej nowiny. Ten znak również powinien być uroczysty, pełen
powagi i miłości. „Nie jest to – jak mówi Jean de la Maison jr. – „żaden bezsensowny hieroglif, żaden odruch
płoszenia natrętnej muchy”.
I przy okazji. Gdy bijemy się w piersi to nie może być „rozmamłane wspomnienie o tym, że kiedyś ludzie
pokutowali za grzechy”, to ma być także czytelny znak naszej autentycznej postawy.
Wymienione wyżej gesty skierowane do Boga i ludzi mają szczególne znaczenie. Pamiętajmy, że choć są święte, mogą zostać tak uczynione, że stają się niegrzeczne, a nawet obraźliwe.
7. Znak pokoju
Przekazując sobie znak pokoju, nie powinniśmy robić tego w taki sposób, by powodować zamieszanie. Pamiętajmy o wydarzeniach, które za chwilę nastąpią. Jeżeli dokonujemy go przez podanie ręki, należy to zrobić sprawnie, z powagą i tylko z tymi osobami, które są w pobliżu. Nie dokonujmy go poprzez „braterskie pocałunki”.
Znak pokoju nie jest czymś nowym w Kościele. Pojawiał się i w zamierzchłej przeszłości, ale go wyeliminowano, bo wierni w taki sposób go stosowali, że powodowało to zamieszanie, a często i zgorszenie. Nie powielajmy
starych błędów. Postępujmy i tu zgodnie z savoir-vivre i nie zakłócając przebiegu Mszy Świętej.
8. Przystępujemy do Komunii Świętej
Idąc do Komunii Świętej, nie należy przepychać się. Raczej ustępujmy miejsca innym.
Przystępując do Komunii Świętej, pamiętajmy o tym, jakiej wagi jest to wydarzenie. W tym momencie powinniśmy przybrać postawę pełną uszanowania i pokory.
Powracając, nie należy siadać na pierwszym wolnym miejscu. To miejsce może być przez kogoś zajęte, kto też
poszedł do Komunii Świętej. Klękając po Komunii Świętej, trzeba robić to tak, by nikomu nie przeszkadzać. Nie
klękajmy przy brzegu ławki, uniemożliwiając powrót na miejsce osobom, które siedzą w jej środku.
Na podst.: http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-w-trakcie-mszy-swietej,112 (dostęp: 8.05.2021).
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Namaszczenie chorych –

35. w chorym ciele zdrowy duch
Załącznik 1

A
1.

Kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

2.

Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych?

3.

Od czego zależy skuteczność przyjmowanego sakramentu namaszczenia chorych?

4.

Dlaczego nie można nazywać sakramentu namaszczenia chorych ostatnim namaszczeniem?

Załącznik 2

B
1.

Jak należy przygotować się na przyjście kapłana do domu?

2.

Czym jest bursa i co zrobić, gdy na ulicy widzimy księdza ubranego w białą komżę i stułę z bursą?

3.

Jak przebiega sakrament namaszczenia chorych sprawowany w domu?

4.

Co to jest wiatyk?

Na drogach dojrzałej wiary © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne 2021

Choroba –

36. czy może być błogosławieństwem?
Załącznik 1
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działanie

Załącznik 2

Linki:
św. Wincenty a Paulo: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-27.php3
św. Jan Boży: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-08a.php3
św. Matka Teresa z Kalkuty: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-05a.php3
bł. Jan Beyzym: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-12a.php3
								(dostęp: 23.05.2021)
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37. Sakrament święceń – z ludu i dla ludu
Załącznik 1

Grupa 1 (patrz s. 247 w podręczniku)
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37. Sakrament święceń – z ludu i dla ludu

Grupa 2 (patrz s. 249–250 w podręczniku)
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37. Sakrament święceń – z ludu i dla ludu

Grupa 3 (patrz s. 250–251 w podręczniku)
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37. Sakrament święceń – z ludu i dla ludu

Grupa 4 (patrz s. 251–252 w podręczniku)
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37. Sakrament święceń – z ludu i dla ludu

Załącznik 2
# Kapłaństwo Chrystusa uobecnia się w Kościele przez kapłaństwo służebne, zwane też hierarchicznym lub
urzędowym.
# Trzy stopnie sakramentu święceń, biskupstwo – episkopat, prezbiterat i diakonat – udzielane są za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego święceniami.
# Sakrament święceń udzielany jest przez gest nałożenia rąk biskupa na głowę wyświęcanego i specjalną modlitwę konsekracyjną, w której biskup błogosławi Boga oraz błaga o dar Ducha Świętego do pełnienia określonej posługi.
# Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy
pasterskie.
# Udzielony dar Ducha Świętego wyciska święte znamię, dzięki czemu biskupi, prezbiterzy i diakoni, każdy na
swój sposób, zostają upodobnieni do Chrystusa.

# Kapłaństwo Chrystusa uobecnia się w Kościele przez kapłaństwo służebne, zwane też hierarchicznym lub
urzędowym.
# Trzy stopnie sakramentu święceń, biskupstwo – episkopat, prezbiterat i diakonat – udzielane są za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego święceniami.
# Sakrament święceń udzielany jest przez gest nałożenia rąk biskupa na głowę wyświęcanego i specjalną modlitwę konsekracyjną, w której biskup błogosławi Boga oraz błaga o dar Ducha Świętego do pełnienia określonej posługi.
# Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy
pasterskie.
# Udzielony dar Ducha Świętego wyciska święte znamię, dzięki czemu biskupi, prezbiterzy i diakoni, każdy na
swój sposób, zostają upodobnieni do Chrystusa.
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Wokół sakramentu święceń – kapłaństwo

38. kobiet, celibat, diakonat stały kobiet
Załącznik 1

kapłaństwo kobiet

0

zniesienie celibatu

5
10

diakonat stały mężczyzn

diakonat kobiet
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38. Wokół sakramentu święceń – kapłaństwo kobiet, celibat, diakonat stały kobiet

Załącznik 2

Grupa I
Studenci z Polski pojechali na wakacje do Szwecji. Gdy zwiedzali katedrę w Sztokholmie, byli świadkami
wydarzenia, które ich zdziwiło. Kobieta w stroju biskupa modliła się nad mężczyzną i – jak potem się dowiedzieli – posłała go jako pastora do pracy duszpasterskiej w podległej jej parafiach. Między polskimi studentami
wywiązała się dyskusja, czy byli świadkami święceń, czy też było to coś innego. Zastanawiali się także, dlaczego
w Kościele katolickim nie wyświęca się kobiet na kapłanów.
Co odpowiedzielibyście na wątpliwości studentów?
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38. Wokół sakramentu święceń – kapłaństwo kobiet, celibat, diakonat stały kobiet

Grupa II
Pewien mężczyzna w wieku 35 lat przeżył głębokie nawrócenie. Odkrył, że Pan Bóg powołuje go do kapłaństwa. Zamierzał wstąpić do seminarium. Obawiał się jednak, że przeszkodą może być fakt, iż jest po dwóch
rozwodach. Oba małżeństwa były związkami cywilnymi i nie poczęły się z nich dzieci. Aby uzyskać odpowiedź
na swoje wątpliwości, mężczyzna udał się na rozmowę z rektorem seminarium.
Jak wam się wydaje, co na wątpliwości mężczyzny
odpowiedział rektor seminarium?
Jak mógł uzasadnić swoją odpowiedź?
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38. Wokół sakramentu święceń – kapłaństwo kobiet, celibat, diakonat stały kobiet

Grupa III
Dwóch ministrantów prowadziło ożywioną dyskusję na temat tego, czy żonaty mężczyzna może być diakonem. Jeden z nich twierdził, że tak, ponieważ gdy był na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, w parafii, gdzie
chodził na Mszę Świętą, widział takich diakonów. Pomagali oni kapłanom w celebrowaniu Mszy Świętej, rozdawali Komunię, a raz nawet jeden z nich błogosławił małżeństwo. Drugi z ministrantów zaś utrzymywał, że
jest to niemożliwe. Stwierdził nawet, że jego kolega nie chodził do katolickiej parafii, tylko pewnie do jakiegoś
protestanckiego zboru.
Który z ministrantów miał waszym zdaniem rację? Jak to uzasadnić?
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38. Wokół sakramentu święceń – kapłaństwo kobiet, celibat, diakonat stały kobiet

Grupa IV
W trakcie kursu przygotowującego do przyjęcia sakramentu bierzmowania w jednej z małych grup wywiązała się dyskusja na temat diakonatu kobiet. Jedna z kandydatek do bierzmowania stwierdziła, że czytała
gdzieś, iż w starożytnym Kościele były kobiety pełniące funkcje diakonów. Jej zdaniem powinno być tak też
i dzisiaj. Dziewczyna zapytała animatora grupy, dlaczego kobiety nie są do takich funkcji we współczesnym
Kościele dopuszczane. Animator nie znał odpowiedzi na to pytanie. Umówił jednak całą grupę na rozmowę
z rezydującym w parafii kapłanem, który był wykładowcą historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jak wam się wydaje, co młodzieży odpowiedział ów kapłan?
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Reformacja – błogosławiony czas próby

42. czy przeklęty czas podziału?
Załącznik 1

Grupa I

Wierni Kościoła katolickiego powinni bez wątpienia w pracy ekumenicznej troszczyć się o odłączonych braci,
modląc się za nich, użyczając im wiadomości o sprawach Kościoła i pierwsi powinni wychodzić im naprzeciw.
Przede wszystkim zaś winni sami bacznie i szczerze wziąć pod uwagę to, co trzeba w samej Rodzinie katolickiej
odnowić i przeprowadzić, by jej życie wierniej i wyraźniej dawało świadectwo o tym, czego Chrystus nauczał i co
ustanowił, a Apostołowie nam przekazali.
Mimo że Kościół katolicki ubogacony został wszelką prawdą objawioną przez Boga i wszelkimi środkami
łaski, to jednak jego członkowie nie żyją pełnią gorliwości w oparciu o nie, jakby to należało, tak że oblicze Kościoła za mało świeci braciom od nas odłączonym i całemu światu, a wzrost królestwa Bożego ulega opóźnieniu.
Wobec tego wszyscy katolicy powinni dążyć do chrześcijańskiej doskonałości, a każdy – zależnie od swego stanu – ma dokładać starań, by Kościół nosząc w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie oczyszczał się z dnia
na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki.
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/
145-dekret-o-ekumenizmie-unitatis-redintegratio.html (dostęp: 11.07.2021).

Pytanie: Jaka jest relacja Soboru do braci odłączonych? Zwróć uwagę na postawę Kościoła.

Grupa II

W tym wielkim święcie, które tutaj we Wrocławiu obchodzimy z udziałem nie tylko katolików, ale także braci
z innych Kościołów z Polski i z zagranicy, możemy widzieć zaczyn ekumenicznego nawrócenia i oczekiwanego
pojednania Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. To pojednanie będzie doskonałe, jeśli zdoła zgromadzić nas
wszystkich w celebracji wokół jednego kielicha. Będzie to wyrazem jedności każdej wspólnoty na szczeblu lokalnym i uniwersalnym, wyrazem naszej doskonałej jedności z Panem i między nami. Przecież prawie wszyscy […]
chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był naprawdę powszechny
i miał posłannictwo do całego świata, aby ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na
chwałę Bożą (Ut unum sint, 7). W ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacząco dystans oddzielający od siebie Kościoły i Wspólnoty kościelne. Ale ciągle jest to dystans zbyt duży! Za duży! Nie tak chciał Chrystus! Musimy zrobić
wszystko, aby odzyskać pełnię komunii. Nie wolno nam ustawać na tej drodze. Powróćmy jeszcze raz do modlitwy
arcykapłańskiej Jezusa, w której mówi: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie […], aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). Niech te słowa Chrystusa staną się dla nas wszystkich wezwaniem,
w obliczu zbliżającego się Roku 2000, do wysiłku na rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia.
http://mateusz.pl/JPII/witamy/0103.htm (dostęp: 11.07.2021)

Pytanie: Jak oceniasz działanie i dążenie św. Jana Pawła II w dziele pojednania i ekumenizmu?
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42. Reformacja – błogosławiony czas próby czy przeklęty czas podziału?

Grupa III

821 Aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
–– stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności;
–– nawrócenie serca, „by wieść życie w duchu Ewangelii”, ponieważ to niewierność członków wobec daru
Chrystusa powoduje podziały;
–– wspólna modlitwa, ponieważ „nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je
zwać ekumenizmem duchowym”;
–– wzajemne poznanie braterskie;
–– formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów;
–– dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych Kościołów i wspólnot;
–– współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom.
http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htm (dostęp: 11.07.2021).

Pytanie: Jakie stanowisko w dziedzinie ekumenizmu prezentuje Katechizm Kościoła Katolickiego?
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Listy pisane węglem i złotem –

43. rzecz o Tomaszu Morusie
Załącznik 1

1. Urodził się w 1478 r. w londyńskiej rodzinie mieszczańskiej.
2. Był bardzo zdolny, co ułatwiło mu zdobycie wszechstronnego wykształcenia: poznał języki i kulturę starożytną, a także ukończył prawo, dzięki czemu stał się wziętym i cenionym adwokatem.
3. W swej książce Utopia, która przyniosła mu sławę w całej Europie, opisał wyspę, na której panuje system
sprawiedliwości społecznej, gdzie nie ma wojen, ucisku, ludzie są dla siebie dobrzy i nie potrzeba policji.
4. Ożenił się z Jane Cult, którą bardzo kochał, a czas małżeństwa z nią należał do najszczęśliwszych okresów
jego życia. Po sześciu latach Jane umarła, pozostawiając męża z czworgiem dzieci, z których najstarsze miało
5 lat.
5. Z powodu dzieci – chcąc zapewnić im wychowanie i opiekę – poślubił Alicję Middleton, starszą od siebie
o 7 lat, zapobiegliwą wdowę, kobietę uczciwą, ale zrzędliwą i swarliwą.
6. Mieszkał wraz z nową żoną i dziećmi w pięknym majątku w podlondyńskim Chelsea. Pracował jako sędzia
i – co w tamtych czasach należało do rzadkości – był całkowicie nieprzekupny.
7. Kiedy na tron angielski wstąpił Henryk VIII, na mocy decyzji władcy został kanclerzem królestwa, czyli
objął najwyższe po królu stanowisko państwowe w Anglii.
8. Choć nie pragnął tej władzy i zaszczytów, okazał się dobrym i skutecznym urzędnikiem. Sprawy, które zalegały w kancelarii przez wiele lat, zostały szybko załatwione, a sam urząd został uwolniony od zmory łapówek.
9. Zrezygnował jednak z urzędu i powrócił do rodzinnego Chelsea, gdy odrzucił zatwierdzony przez parlament
akt supremacji. Dokument ten stanowił, że głową Kościoła Anglii został król Henryk VIII, a wszyscy jego poddani mieli odtąd stać się anglikanami, choć dotychczas byli katolikami. Było to konsekwencją niezgody papieża
na rozwód króla z Katarzyną Aragońską.
10. Za odmowę podpisania aktu supremacji został uwięziony w londyńskim więzieniu Tower, a także był szantażowany, że jego rodzinie stanie się krzywda.
11. Nie przysiągł na akt supremacji, zachował prawdę swojego sumienia, pozostał wierny Kościołowi. Okazał
się mężny i w tym męstwie konsekwentny. Skazany na śmierć, został ścięty na dziedzińcu więzienia Tower
w 1535 r. Jest świętym męczennikiem Kościoła katolickiego.
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43. Listy pisane węglem i złotem – rzecz o Tomaszu Morusie

Załącznik 2

Tekst 1

Jeśli będziemy podtrzymywać swoje opinie za pomocą dowodów, świadectw i argumentacji – moja opinia będzie
o wiele silniejsza od waszej, ponieważ mam po swojej stronie całą resztę chrześcijaństwa.

Tekst 2

Ufać Bogu nie przestanę, chociaż czuję się słaby. A gdybym odczuwał lęk tak wielki, że zdolny mnie powalić,
to przypomnę sobie, jak św. Piotr za podmuchem wiatru zaczął tonąć z powodu swojej słabej wiary i będę robił
to, co on: zawołam do Chrystusa i poproszę Go o pomoc. I wtedy, ufam, On położy na mnie swoją świętą rękę
i na burzliwych morzach nie pozwoli mi utonąć. Tak, i jeśli dopuści, bym dalej naśladował św. Piotra i zupełnie
upadł na ziemię i przysiągł i wyparł się, to jednak potem będę miał nadzieję, że Jego dobroć spojrzy na mnie czule i litościwie, jak na św. Piotra, i pomoże mi znów powstać i wyznać prawdę mojego sumienia od nowa i znieść
tutaj wstyd i szkodę za mój własny błąd.

Tekst 3

Z pewnością, droga Meg, nie możesz mieć słabszego, bardziej delikatniejszego serca niż Twój ojciec. I chociaż
cała moja natura sprzeciwia się cierpieniu, a mnie szczutka przyprawia o drżenie, to przecież właśnie w tym kryje
się moja siła, droga córko, że we wszystkich przeżytych śmiertelnych lękach dzięki miłosierdziu i potędze Boga
nigdy nie pomyślałem o tym, aby wyrazić zgodę na coś, co byłoby przeciwne wyrokowi mojego sumienia.

Tekst 4

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i z tego burzliwego życia pozwoli nam dojść do chwały Nieba, gdzie nie trzeba
pisać listów, mury nie dzielą, a żaden strażnik więzienny nie podsłuchuje naszych rozmów.

Tekst 5

Wszystkich tutaj obecnych proszę, aby na tym świecie modlili się za mnie. Gdzie indziej ja będę to czynił za was.
Módlcie się gorąco za króla, aby Bóg zechciał posłać mu dobrych doradców. Ja sam umieram jako wierny sługa
królewski, ale w pierwszym rzędzie jako sługa Boga.

Tekst 6

Żadna przyjemność nie jest zakazana, jeśli nie powoduje jakiejś szkody.

Tekst 7

Módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej. Aby także król wierny tej wierze umarł.
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43. Listy pisane węglem i złotem – rzecz o Tomaszu Morusie

Tekst 8
Nie mam, moi Panowie, nic więcej do powiedzenia, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów św. Szczepana należał Szaweł, pilnujący szat kamienujących go oprawców, to jednak obaj są ze sobą w zgodzie w niebie. Mam nadzieję, że i my razem tam się zobaczymy.

Tekst 9
To właśnie miał niewątpliwie na myśli wielkoduszny Fabrycjusz, gdy odpowiadał, że woli rządzić bogatymi, niż
samemu być bogatym. I rzeczywiście, jeśli jeden człowiek opływa w przyjemności i rozkosze, podczas gdy wszyscy dookoła pogrążeni w nędzy jęczą i płaczą – nie jest on królem, lecz dozorcą więzienia.

Tekst 10
Jakakolwiek przypadnie ci rola, graj ją jak możesz najlepiej i nie psuj całości przez to, że przyjdzie ci fantazja
przytoczyć jakieś wspaniałe wiersze z innej sztuki, może wdzięczniejszej.

Tekst 11
I rzeczywiście obawa, aby nie być w przyszłości czegoś pozbawionym, jest tą przyczyną, która sprawia, że wszystkie stworzenia są chciwe lub drapieżne, jedynie zaś w człowieku szczególnym powodem chciwości jest jeszcze
pycha; ona to właśnie budzi w nim fałszywą ambicję, aby starał się zabłysnąć przed innymi nadmiarem bogactw.

Tekst 12

Ludzie, którzy z lubością przypatrują się rozlewowi krwi, choćby tylko zwierząt, albo już są okrutni, albo mogą
w końcu popaść w okrucieństwo.

Tekst 13
Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze
gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi.

Tekst 14

Jednym z największych problemów naszych czasów jest to, że zbyt wielu ludzi pokończyło szkoły, a zbyt mało
zdobyło wykształcenie.

Tekst 15

Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi. I nie pozwól, bym się zbytnio
zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która nazywa się moim „ja”. Panie, daj mi poczucie dobrego humoru. Udziel
mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość także innym.
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44. Reforma katolicka – fakty, nie mity
Załącznik 1
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44. Reforma katolicka – fakty, nie mity

Załącznik 2

1. Czym była reforma katolicka (z czyjej inspiracji się dokonała, kiedy miała miejsce, w czym się przejawiała)?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dlaczego określenie „kontrreformacja” jest niewłaściwe z punktu widzenia historii Kościoła?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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3. Przedstaw za pomocą symbolicznych rysunków i krótkich haseł treść kilku wybranych postanowień Soboru
Trydenckiego.
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46.
48. Maryja Królowa Polski
Załącznik 1
Maryjo, Królowo Polski…

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....
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46. Maryja królowa polski

Załącznik 2
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga
wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego
Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów.
Św. Jan Paweł II, Jasna Góra, 17.06.1999 r.
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48. Maryja – wzór uwielbienia
Załącznik 1
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”.
						Łk 1, 46-55
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Trumna czy urna, czyli co

49. o katolickim pochówku warto wiedzieć?
Załącznik 1

Pochówek katolicki – wszystko, co warto wiedzieć

Pytania

Odpowiedzi / wyjaśnienia

Jakie wskazania odnośnie
do pochówku zawiera Biblia?

Dla kogo jest pogrzeb
w Kościele katolickim?

Kiedy kapłan może odmówić
pogrzebu katolickiego?

Jak przebiega
ceremonia pogrzebowa
w obrządku katolickim?

Jakie formy pochówku
są sprzeczne z nauczaniem
Kościoła?

Czy pogrzeb kończy
odpowiedzialność katolika
za zmarłych?
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Słowa kluczowe

Rozważać życie Jezusa –

52. to pożyteczne
Załącznik 1

............................................................................
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53. Zmartwychwstać z CHRYSTUSEM. WIELKI POST
Załącznik 1
Grupa I

Rozumienie postu głównie jako umartwienia, ukarania siebie, rodzaju ekspiacji za grzechy trwa do dziś w niektórych nurtach chrześcijaństwa, także katolicyzmu. Ono jest niebezpieczne, bo idąc tym tropem, dochodzimy
do wniosku, że Bóg się cieszy z tego, że czegoś nie zjemy czy nie wypijemy. Przecież to absurdalne, Bogu to nie
sprawia radości. Post ma mnie otwierać.

Po co człowiekowi post?

Post występuje w wielu kulturach świata i ma kilka podstawowych wymiarów.
Po pierwsze jest jakby odcięciem się od sfery nieładu. […] Post jest więc dążeniem do rewitalizacji, rekreacji – w sensie wtórnego odtworzenia tego stanu pierwotnego, komunii, jedności z Bogiem. Z kolei w Nowym
Testamencie pojawia się metanoia – przemiana, nawrócenie, w której ma nam pomagać post. Z tym doskonale
koresponduje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – mięso i krew to pierwiastek życia, trzeba się z niego
oczyścić, aby wrócić do pierwotnej harmonii.
Drugi wymiar, pojawiający się już w przed powstaniem wielkich religii monoteistycznych, to wymiana energii ze światem. Ponieważ post się wiąże z rytmem natury, zwłaszcza rocznym, więc w pewnych momentach się
pości, chcąc całą energię, która mogłaby pochodzić z przetwarzania pokarmu, symbolicznie przekazać naturze,
aby była płodna i rozwijała się.
Post zawsze był też momentem przygotowania, pojawiał się przed różnymi ważnymi wydarzeniami, na przykład rytami inicjacyjnymi. Ktoś udowadniał swoją dojrzałość w społeczności w ten sposób, że potrafił przez jakiś
czas pościć.
Czwarty wymiar to wymiar oczyszczenia – post pojawiał się też przed wydarzeniami związanymi z sacrum.
Szaman często przed wykonywaniem jakiegoś rytuału magicznego przygotowywał się do tego przez post. Tak
samo było z wyrocznią delficką – gdy ktoś do niej przychodził, też musiał poczekać, aż pytia się oczyściła przez
post, wzięła rytualną kąpiel i dopiero siadała w owych świętych oparach i wygłaszała swoje przepowiednie.
Post to otwarcie na Boga i drugiego człowieka, (rozmowa z o. Jordanem Śliwińskim),
https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011elzbieta-kot-post-to-otwarcie-na-boga-i-drugiego-czlowieka/
(dostęp: 24.04.2021).
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53. Zmartwychwstać z CHRYSTUSEM. WIELKI POST

Grupa II

Modlitwę chrześcijańską można by określić tak naprawdę jednym słowem: spotkanie. Jest to spotkanie dwóch
osób – człowieka i Boga, spotkanie „ja” i „Ty”. Modlitwa tak widziana jest ściśle związana z wiarą. Ale o jaką
wiarę chodzi? Bynajmniej nie chodzi o wiarę, którą wyznajemy podczas każdej Mszy świętej w Credo (ta wiara
i to wyznanie jest również ważne, określa naszą tożsamość i sytuuje nas we wspólnocie Kościoła). W modlitwie
chodzi jednak o wiarę, która jest przyjęciem, akceptacją Boga, który cały nam się daje, jest zaufaniem Bogu.
Taka wiara mówi: wierzę Tobie całkowicie, ufam Tobie Panie.
Tu mamy pierwsze kryterium rozeznawania modlitwy: nie ma modlitwy prawdziwie chrześcijańskiej bez
wiary, która to wiara jest relacją z osobą, spotkaniem z Kimś. Można mieć wiele rzeczy jako cel modlitwy, np.
własny rozwój duchowy, poszukiwanie lepszego życia, uzyskanie pokoju wewnętrznego, lecz bez wiary nie ma
modlitwy chrześcijańskiej.
Można powiedzieć inaczej i prościej: jaka wiara, taka modlitwa. Ale powtarzam, wiara, która jest spotkaniem z Kimś a nie zbiorem jakichś prawd, w które trzeba wierzyć. Wiara, która przenika i przemienia całe życie
człowieka. Taka wiara, trzeba to sobie jasno i wprost powiedzieć, jest trudem, tak samo jak trudem są nasze relacje z innymi. Czasem udaje nam się porozumieć, a czasem są trudności, nieporozumienia. W relacji z Bogiem
będzie podobnie. Jeśli w naszej relacji z Bogiem nigdy nic nie zgrzyta, jest zawsze miło, przyjemnie i sympatycznie, to trzeba dobrze się przyjrzeć jakiego Boga (boga) mam przed sobą i czy aby na pewno to Bóg prawdziwy
(tu wchodzi cała kwestia obrazu Boga jaki nosimy w sobie).
Jeśli mówimy, że taką mamy modlitwę, jaką mamy wiarę, to o modlitwie możemy również powiedzieć, że
jest przyjęciem Boga, który się nam cały daje i w tym dawaniu siebie wzywa nas, zaprasza nas do intymnej
relacji z sobą. Co oznacza taka relacja? To zdanie sobie sprawy, że nie są najważniejsze żadne techniki modlitwy, żadne metody, ale że najważniejsze jest być z Jezusem, tak jak zakochani są ze sobą i często komunikują się
bez słów. To zdanie sobie sprawy, że tak często wystarczy tylko kochające spojrzenie – moje na Boga i Boga na
mnie, tak jak zakochanym wystarczy patrzeć na siebie. Mamy więc do czynienia z pewną pasywnością czy biernością – nic nie musimy robić, by kochać, wystarczy patrzeć, wystarczy być. Ta pasywność oczywiście jest swego
rodzaju i nie mogę powiedzieć, że nic nie będę w życiu robił, bo kocham – wszak miłość objawia się w czynach.
Ale chodzi bardziej o to, byśmy zdali sobie sprawę, że tak naprawdę najbardziej działającym w naszej modlitwie
jest Bóg, a naszym głównym zadaniem jest przyjąć Jego działanie, Jego miłość – zanim my zaczniemy na miłość
odpowiadać. Najpierw jest potrzebna intymna relacja z Jezusem i dopiero wtedy nauczymy się modlić (czyli
nauczymy się być z Bogiem) – inaczej modlitwa staje się pustą techniką.
Idąc dalej, zapytajmy o samego Boga w modlitwie. Otóż Bóg objawił się nam w jeden, całkowity i podstawowy sposób – w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego nasza modlitwa musi być całkowicie skoncentrowana na
Jezusie, na Nim się zasadzać, w Nim mieć swój początek i swój cel. Jeśli dobrze wczytamy się w Ewangelię, to
odkryjemy, że słowo „nawrócić się” oznacza tak naprawdę nawrócić się na Jezusa, spotkać się z Nim i nawiązać
z Nim osobistą relację. To nie jest więc jakiekolwiek nawrócenie. Poprzez takie nawrócenie człowiek wierzący
czyni z Jezusa kogoś, kto decyduje o całym jego życiu. Możemy więc powiedzieć, że nawrócić się na wiarę oznacza tak naprawdę nawrócić się na Osobę Jezusa i poddać Jemu całą swoją egzystencję.
O. Grzegorz Ginter SJ, Modlitwa prawdziwie chrześcijańska,
http://www.szum.jezuici.pl/pl/kategorie/modlitwa/item/1489-modlitwa-prawdziwie-chrzescijanska
(dostęp: 24.04.2021).
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Grupa III

Już w Starym Testamencie jałmużna oznaczała gest dobroci człowieka względem jego brata jako naśladowanie
czynów Boga, który pierwszy okazał dobroć człowiekowi. Jako akt religijny prowadzi do przebaczenia grzechów:
„Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy” (Syr 3, 30) oraz „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza
z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem” (Tb 12, 8-9).
Do dawania jałmużny zachęca Chrystus: „Gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co prawica
twoja czyni” (Łk 6, 55). Czyn dobry w postaci jałmużny ma być całkowicie bezinteresowny i znany jedynie
Bogu. Ważna jest także nie tyle ilość czy wielkość złożonego daru, ile raczej wewnętrzne nastawienie dającego,
czyli jego intencja. Potwierdza to sam Chrystus, kiedy chwali grosz wrzucony do skarbonki przez ubogą wdowę
(por. Łk 4, 25). Wartość jałmużny jest jeszcze większa, jeśli dawana jest nie z tego, co zbywa, lecz z tego, co
niezbędne, oraz jeśli świadczona jest chętnie, gdyż „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 6, 10). Scena sądu
ostatecznego jest przestrogą dla tych, którzy nie byli wrażliwi na potrzeby bliźnich. Biednego nakarmić, nagiego
przyodziać, podróżnego ugościć, chorego i więźnia odwiedzić jest równoznaczne z uczynieniem tego samego
Chrystusowi (por. Mt 25, 35-46).
Podobnie w listach apostolskich znajdujemy zachęty do dzielenia się dobrami z potrzebującymi. „Kto by miał
majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje – jakże może w nim
przebywać miłość Boża?” (1 J 3, 17). Św. Jakub zaś ostrzega: „Sąd bowiem bez miłosierdzia spotka tego, który
miłosierdzia nie czyni, a miłosierdzie przewyższa sąd” (Jk 2, 13). Jałmużna w każdej postaci powinna być wyrazem miłości Boga. Zwraca na to uwagę Jan Paweł II: „Dawanie i oddanie się nie zależy od ilości posiadanych
rzeczy, lecz od żywionej w duszy miłości do Boga. Nasze pokorne oddanie się – samo w sobie może znikome, jak
oliwa wdowy z Sarepty lub grosz ubogiej wdowy – staje się miłe w oczach Boga dzięki zjednoczeniu z ofiarą Jezusa”. Jałmużna nie tylko wyprasza Boże błogosławieństwo, ale także leczy rany grzechu oraz chroni przed nimi.
Ważne jest jednak właściwe rozumienie i praktykowanie jałmużny. Dzielić się można nie tylko dobrami
materialnymi, ale także duchowymi. Jałmużna bowiem nie jest jedynie formą materialnej pomocy świadczonej
potrzebującemu. Zwracał na to uwagę już św. Cezary z Arles: „Wiecie bowiem doskonale, że są dwa rodzaje jałmużny: pierwszy – dać głodnemu kęs chleba, drugi zaś posłużyć niewiedzącemu wiedzą. Jeżeli obfitujesz w coś,
czym mógłbyś okazać pomoc ciału, Bogu niech będą dzięki! Jeżeli nie masz czym ciała nakarmić, wzmocnij
duszę słowem Bożym”. […]
Wyrazem miłości, czyli formą duchowej jałmużny, będzie więc każde zainteresowanie się także wyższymi
potrzebami człowieka i w miarę możliwości zaspokojenie ich własnym działaniem lub zorganizowanie skutecznej pomocy. Taką pomocą może być dobra rada, zachęcające i podtrzymujące na duchu słowo, porada prawna,
pomoc w załatwieniu formalności i skierowanie do właściwego urzędu, wskazanie i polecenie przeczytania wartościowej książki lub artykułu, wyjaśnienie spraw dotyczących życia religijnego.
Katechizm Kościoła Katolickiego spośród uczynków miłosierdzia wylicza także jałmużnę dawaną ubogim i zalicza ją do „podstawowych świadectw miłości braterskiej” oraz „praktykowania sprawiedliwości, która podoba
się Bogu” […]. Jałmużna chrześcijańska różni się od wszelkiego rodzaju działań filantropijnych czy nawet akcji
humanitarnych ze względu na motywy, z których wynika. Nierzadko bowiem działania te związane są z bardziej
lub mniej wyraźną intencją zdobycia rozgłosu (reklamy, wszelkiego typu tzw. sponsoring) lub zaspokojenia
potrzeby publicznego uznania. Tymczasem głównym motywem dawania jałmużny powinna być miłość Boga
i bliźniego w duchu słów samego Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Jałmużną jest także dar przebaczenia temu, kto zgrzeszył względem nas. Przebaczając innym, sami otrzymujemy od Boga przebaczenie własnych grzechów. Jałmużna przyczynia się także do tego, że modlitwy zanoszone
do Boga będą przez Niego przyjęte i wysłuchane. Św. Augustyn pisze: „Czyńcie jałmużnę, aby wasze modlitwy
były wysłuchane przez Boga i aby wam pomógł poprawić wasze życie”.
Czym jest jałmużna chrześcijańska,
https://diecezja.siedlce.pl/podstrony/czym-jalmuzna-chrzescijanska/
(dostęp: 25.04.2021).
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Załącznik 2
HYMN
Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.
Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.
Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.
Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.
Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.
https://brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3?id=3&nr=185 (dostęp: 25.04.2021).
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Załącznik 1
Grupa I
Niedziela Palmowa
Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-10; Łk 19, 28-40

Ważne znaki, słowa, tradycje

Grupa II
Wielki Czwartek
J 13, 1-15

Ważne znaki, słowa, tradycje

Grupa III
Wielki Piątek
J 18, 1-19, 42

Ważne znaki, słowa, tradycje
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Grupa IV
Wielka Sobota
J 19, 38-42

Ważne znaki, słowa, tradycje

Grupa V
Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-7

Ważne znaki, słowa, tradycje
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Materiały do wykorzystania
Fragmenty artykułu ks. Mariusza Pohla, Zrozumieć Wielki Tydzień.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa jest wstępem i niejako zapowiedzią Wielkiego Tygodnia. Najpierw wspominamy tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. […] Ci sami ludzie, którzy teraz Chrystusa witali, za kilka dni będą równie
głośno krzyczeć: „Ukrzyżuj Go! Nie mamy króla poza cezarem!”. Przypomni nam o tym wstrząsający opis Męki
Pańskiej, czytany w czasie Mszy św. To kontrastowe zestawienie radosnego uwielbienia z nienawiścią musi nas
pobudzić do refleksji nad zmiennością i niewiernością człowieka, każdego z nas. […]

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek, początek trzech najświętszych dni roku kościelnego, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, a zarazem święto Eucharystii i kapłanów. Wtedy bowiem, przy Ostatniej Wieczerzy, Chrystus ustanowił sakrament
swego Ciała i Krwi oraz sakrament kapłaństwa. Po wieczerzy, prosto z Wieczernika, Chrystus z apostołami udał
się na Górę Oliwną, do Gethsemani, aby się modlić. […] Zaraz potem został wydany przez Judasza i uwięziony. Dlatego liturgia wielkoczwartkowa kończy się procesją z przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw.
Ciemnicy, gdzie można towarzyszyć Chrystusowi na adoracji.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek nocą, wbrew prawu, w krzycząco niesprawiedliwym procesie przed żydowską Najwyższą Radą,
Chrystus został skazany na śmierć za bluźnierstwo. […] W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św. Ołtarz
jest obnażony, milczą organy i dzwony. Liturgia zaprasza nas do rozważania opisu Męki Pańskiej, a później do
uczczenia krzyża świętego. […] Liturgia rozpoczyna się milczącą adoracją, celebransi leżą przed ołtarzem twarzą
na ziemi. Potem w skupieniu jeszcze raz wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej. W tym najważniejszym momencie Bożego zmiłowania przedstawiamy Bogu potrzeby całej ludzkości w rozbudowanej modlitwie powszechnej,
o starożytnym rodowodzie. Po uroczystym wniesieniu, trzykrotnej aklamacji i odsłonięciu oraz adoracji krzyża
św. z ucałowaniem – następuje obrzęd Komunii Świętej. Na zakończenie, w procesji z kołatkami i śpiewem,
przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji otulonej białym welonem-całunem do Ołtarza grobu Pańskiego, aby noc spędzić na czuwaniu, adoracji i modlitwie. Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel świata, spoczywa
martwy w grobie. Wystawiony do adoracji i ucałowania krzyż jest milczącym znakiem miłości do końca.

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem pustki i milczenia. Nie ma żadnej liturgii. Wierni nawiedzają jedynie grób Pański i trwają na milczącej adoracji oraz zgodnie ze starą tradycją przynoszą do poświęcenia potrawy na stół wielkanocny. […]

Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania

Według starożytnego zwyczaju, świętowanie uroczystości zaczynano poprzedniego dnia po zachodzie słońca
tzw. wigilią. I choć obrzędy liturgiczne sprawuje się w sobotę wieczorem, to jednak czas ten „nie należy” już do
Wielkiej Soboty, lecz do Niedzieli Wielkanocnej.
Po dwóch dniach powściągliwości, obrzędy liturgiczne są rozbudowane, uroczyste i niezwykle bogate w symbole i treści. Jest to pamiątka Paschy Nowego Przymierza, czyli przejścia ze śmierci do życia przez Zmartwychwstanie Chrystusa. Tej nocy przybliżą nam tę zbawczą tajemnicę cztery symbole: światło, słowo Boże, woda
chrztu i uczta życia oraz uobecnią ją realnie dwa sakramenty: chrzest i Eucharystia.
Znaczenie światła widzi się pełniej w zestawieniu z ciemnością. Dlatego liturgia powinna się rozpocząć nocą,
gdy w kościele i na zewnątrz zapanuje ciemność. Od poświęconego ognia z ogniska zapala się paschał, od którego później zapalamy swoje świece, stopniowo rozświetlając ciemności światłem Chrystusa. Symbolikę światła,
świecy paschalnej i Wielkiej Nocy wyjaśnia śpiew starożytnego Orędzia Paschalnego.
Liturgia Słowa Bożego w kilku czytaniach przypomina nam najważniejsze wydarzenia historii zbawczej,
uwieńczonej Zmartwychwstaniem Chrystusa. Na Gloria – biją znów dzwony, a radosne Alleluja obwieszcza
nam, że Chrystus zmartwychwstał.
Liturgia chrzcielna od pierwszych wieków Kościoła była najuroczyściej sprawowana właśnie w czasie świąt
Wielkanocnych. […] Uroczyste poświęcenie wody chrzcielnej, Litania do Wszystkich Świętych, ewentualne
udzielenie sakramentu chrztu i uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych powinny nas zbliżyć jeszcze
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bardziej do Chrystusa – Źródła Życia. Liturgia Eucharystii nawiązuje bezpośrednio do starotestamentalnej
uczty paschalnej w noc poprzedzającą wyzwolenie z niewoli egipskiej. […]
Procesja rezurekcyjna z zapalonymi świecami, paschałem, z figurą Zmartwychwstałego, sztandarami i radosnym śpiewem wielkanocnych pieśni, przy biciu wszystkich dzwonów jest uroczystym i publicznym obwieszczeniem światu, że Chrystus zmartwychwstał, że pieczęć, straż i skała oraz kłamstwa faryzeuszów, propaganda
ateistów, wrogość świata prześladującego świadków Zmartwychwstania na nic się nie zdały. Chrystus żyje! A my
świadczymy o tym swoją radością, modlitwą, śpiewem i całym życiem. […]
Poniedziałek Wielkanocny to przedłużenie i kontynuacja Niedzieli Zmartwychwstania. Kiedyś świętowano
całą oktawę Wielkanocy, zwaną białym tygodniem. Nowo ochrzczeni członkowie Kościoła przez tydzień chodzili w białych szatach – albach, na znak odrodzenia do nowego życia, oczyszczonego z brudu i nędzy grzechu. Dziś
o chrzcie przypomina jedynie zwyczaj tzw. śmigusa-dyngusa, czyli polewania się wodą. […] Ostatecznie bowiem
chodzi o to w liturgii wielkanocnej, by rozpoznać i wyrazić swoim zaangażowanym uczestnictwem, że Jezus żyje.
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2005/Przewodnik-Katolicki-12-2005/
Wiara-i-Kosciol/Zrozumiec-Wielki-Tydzien (dostęp: 21.01.2021).

Ciekawe strony:
https://wielkitydzien.pl
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Pobożność ludowa –

56. obciach czy życiodajna tradycja?
Załącznik 1

noszenie medalików

modlitwa na różańcu

cześć oddawana relikwiom

nawiedzanie sanktuariów

pielgrzymki (np. na Jasną Górę)

procesje (np. rezurekcyjna, Bożego Ciała)

droga krzyżowa

nabożeństwo ku czci Matki Bożej (tzw. majowe)

nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (tzw. czerwcowe)

gorzkie żale

oznaczanie drzwi cyfrą nowego roku
oraz tradycyjnymi inicjałami Trzech Mędrców (K+M+B)

błogosławienie pokarmów w koszykach wielkanocnych w Wielką Sobotę

dzielenie się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej
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