
POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE.
Różne są przyczyny tego, że tereny za naszą wschodnią granicą zamiesz-
kują Polacy. Część z nich została przymusowo przesiedlona, część od po-
koleń zamieszkuje Kresy, ponieważ wcześniej należały do Polski, a do-
piero w wyniku ustalenia nowych granic po II wojnie światowej zostały
przez nią utracone. Białoruś wg oficjalnych statystyk zamieszkuje 295 ty-
sięcy  Polaków,  a  Ukrainę  900  tysięcy.  Nieoficjalnie  wielkości  te  są
znacznie większe i wynoszą odpowiednio dla Białorusi 1.200 tysięcy, a
dla Ukrainy nawet 2 miliony Polaków. Wspólnym mianownikiem łączą-
cym wielu naszych rodaków żyjących na Wschodzie jest  wykluczenie
społeczne, niedostatek, a często nawet skrajna bieda w jakiej żyją.
Akcja Katolicka w naszej parafii już kilkukrotnie włączała się w akcje
pomocowe  dla  Polaków  na  Kresach  Wschodnich  organizowane  m.in.
przez bielski oddział CARITAS lub wspólnie z innymi oddziałami AK.
Ostatnia  taka  akcja  w naszej  parafii  miała  miejsce  w ubiegłym roku,
przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to zorganizowaliśmy zbiórkę
pieniędzy dla  Polaków mieszkających  na  Ukrainie.  Za  zebrane  środki
(ponad 3 tys. zł) zakupiliśmy artykuły spożywcze do 60 paczek świątecz-
nych, które zostały dostarczone do polskiej parafii w Żydaczewie.
W miesiącu lipcu rusza z Bielska-Białej kolejny transport z pomocą,  tym
razem dla Polaków zamieszkujących na Białorusi. Są to mieszkańcy wsi,
ludzie szczególnie dotknięci ubóstwem, wykluczeniem, często szykano-
wani za swoją polskość, należący do parafii, w których posługują księża
z Polski.  W związku z tym w przyszłą niedzielę tj.  8 lipca, po każdej
Mszy Św. zostanie  w naszej parafii przeprowadzona przez Akcję Kato-
licką zbiórka pieniędzy na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla na-
szych współrodaków. Będziemy zatem mieli kolejną okazję, aby okazać
naszą hojność i złożyć ofiarę na ten cel – do czego wszystkich parafian
gorąco zachęcamy.
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PRZECZYTAJ I ROZWAŻ:

„Rzekł Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wie-
rzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)

„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszy-
scy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chry-
stus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie
Jego przyjścia” (1 Kor 15,22-23)

KOMENTARZ –   Talitha kum.  

«Talitha kum», «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» - jeden z dwóch chy-
ba  fragmentów Ewangelii,  w którym zawarto fragment  oryginalnego
tekstu.  Drugim takim tekstem są  słowa  Chrystusa  na  krzyżu:  «Eloi,
Eloi, lema sabachtani», «Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?»,
krzyk, w którym skumulowało się całe cierpienie Chrystusa  ofiarowu-
jącego się Ojcu dla naszego zbawienia. Czy coś łączy te dwa teksty,
poza tym, że w greckim najpewniej pierwotnym tekście zawarto cytaty
w języku aramejskim? Jeśli tak to co?
Ofiara  Chrystusa  na  krzyżu  przyniosła  nam zbawienie,  podźwignęła
upadłą wskutek grzechu ludzkość, dała nam nowe życie. Pisze o tym
św. Paweł  w Liście  do Rzymian:  „My wszyscy,  którzy  otrzymaliśmy
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego
śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie”. Św. Pa-
weł  wskazuje nam, że chrzest  włącza nas w ofiarę Chrystusa,  której
owocem jest to nowe życie, którego celem, bo przecież nie końcem, jest
Niebo. To co wieczne, nie ma bowiem końca, ani początku. A skoro
wieczne, to trwa już teraz.
To nowe życie trzeba jednak przyjąć świadomie, bo tej świadomości nie
mieliśmy w chwili chrztu. Tą świadomość nabywaliśmy wraz z naszym
wzrostem, dojrzewaniem. Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta, Bierz-
mowanie. Potem pełne życie sakramentalne. 
Bywa jednak z nami i tak, jak z córką Jaira. Czasem umieramy. Ducho-
we życie w nas zamiera, mimo że Jezus jest tak blisko. O parę kroków.
Można umrzeć duchowo widząc z okna wieżę kościoła czy słysząc w
niedzielę bicie dzwonów. Czasem sami myślimy, że to zaszło już za da-
leko, że nie ma już drogi powrotu do życia, że już nie warto zawracać
Chrystusowi głowy, że wszystko poszło już tak daleko, że nawet myśl o
zmianie tego wydaje się śmieszna.
A Jezus odpowiada na to: «Nie bój się, wierz tylko!» Nie ma takiego
stanu,  z  którego  Chrystus  by  nas  nie  wyprowadził,  nie  podźwignął.
Skoro jesteśmy już dorośli i nikt za nas tego nie zrobi, musimy sami
przyjść do Chrystusa i zawołać, by Pan nas ocalił. A może jest tak, że są
wokół nas bliscy, którzy jak Jair wołają o to dla nas do Boga? I po pro-
stu trzeba się do nich przyłączyć? 
Każdy z nas może usłyszeć «Talitha kum», a potem wstać i chodzić. I
samemu osłupieć ze zdumienia, że to możliwe.                    (Nikodem)



Schody do nieba:  Bądź nieidealny.
Czy zdarzyło się wam w życiu pełnić jakiś błąd? Podjęliście decyzje,
która okazała się dla was zła? 
Błędy popełniamy niezależnie od wykształcenia, statusu, wieku. Bywa,
że bardzo się ich obawiamy. Ważne w tym wszystkim dać sobie luz i
mieć świadomość, że nie wszystkie moje decyzje będą dobre. Żyjąc już
trochę na świecie wiem, że trzeba sobie dać prawo do pomyłki i potra-
fić dostrzec w tym wręcz zysk. Pewnie maluje się na wielu twarzach
zdziwienie. Tymczasem, jeśli nauczymy się, jak w obliczu popełnione-
go błędu postępować przyczyni się to,  do naszego wzrostu.  A każdy
błąd zrozumiany – buduje. I trzeba nam zaakceptować siebie jako czło-
wieka omylnego, zrozumieć, że nie jest się ideałem. Kiedyś byłam w
stanie wiele dni rozmyślać, dlaczego np. nie zrobiłam czegoś inaczej,
dlaczego wybrałam właśnie tak. Potrafiłam w ten sposób wyniszczać
siebie i bliskie mi osoby długi czas. Teraz absolutnie nie. I Wam też tak
z całego serca polecam. Moim lekarstwem jest przede wszystkim świa-
domość tego w Kim mam oparcie. 
Nie czujcie się więc przytłoczeni błędami, które popełniliście. Prawda
jest taka, że im bardziej się na czymś koncentrujemy i im bardziej o coś
zabiegamy, tym bardziej  oddalamy się od głównego życiowego celu.
Dlaczego? Ponieważ chęć realizacji swoich zamierzeń pobudza nasze
wiecznie głodne ego, wskutek czego zaczynamy skupiać się na sobie
samych,  zaczynamy  żyć  we  własnych,  bezpiecznych  światach,  a  te
światy to fikcja. To sposób diabła, aby oddalić nas od Boga. Bóg nie
chce nas przeźroczystych. On chce naszego oddania. Popełniane błędy
często doprowadzają nas do odkrycia jacy naprawdę jesteśmy. 
Kto nie popełnia błędów? Ten kto żyje wygodnie i nic nie robi. Ten kto
nie potrafi zaufać, nigdy niczego nie poświęcił dla nikogo, żyje bez-
piecznie zamknięty w swojej strefie komfortu. Ten kto przeżywa życie
będąc obserwatorem a nie uczestnikiem. Taka postawa daje  szanse  na
życie bez upadków i pomyłek. No można i tak. Czy warto? Każdy sam
musi odpowiedzieć. Bóg wzywa do czegoś innego. Zachęca do tego,
aby ruszyć z miejsca, zmienić strefę komfortu na strefę działania i być
może czasami upaść po to, żeby powstać. 
Oczywiście zachęcam do drogi pełnej działania, a nie do popełniania
grzechów, które np odbierają godność człowieka. Nie piszę o „ekstre-
malnych” błędach, mam na myśli typowe pomyłki dnia powszedniego.
Nie bój się ich, bo one oznaczają, że aktywnie uczestniczysz w ziem-

skiej  wędrówce.  Przestań  więc  nieustannie  się  bać,  że  postąpisz
niewłaściwie, przestań tysiące razy analizować swoje zamiary. Po pro-
stu żyj. Módl się i żyj. A bycie idealnym pozostaw Panu Bogu. To Jego
atrybut.
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Ojcze nasz CHLEBA DAJ NAM DZISIAJ… - cz.1
Chleb. Zdobywamy go własną pracą. Ale tak naprawdę jest da-

rem od Ciebie. Twoje jest ziarno, Ty dajesz mu wzrost, uzdalniasz nasze
ręce,  by  zebrały  kłosy,  zmieliły  ziarno  i  wypiekły  chleb.  Prosimy o
chleb „nasz”, bo „nasz” znaczy „dla nas”. Tak samo jest z „Ojcze nasz”.
Jesteś Ojcem dla nas, dla każdego z nas. A więc i chleb jest dla każde-
go. Nawet ten, który leży w mojej kuchni ma służyć wszystkim głod-
nym. I tym w domu, i tym, którzy zapukają do drzwi. Aby każdy mógł
z niego urwać kęs po kęsie, by nikt nie został z pustą dłonią.

Chleb codzienny to także moje codzienne troski, praca, wszyst-
kie zajęcia. Nie mogą być celem same w sobie, ale mają służyć zbawie-
niu. Czy to co robię rzeczywiście pomaga mi w zbliżaniu się do Boga?
A może przeszkadza mi iść za Jezusem?

Opiekujesz  się  nami  Panie.  Troszczysz  się,  abyśmy  mieli  co
jeść, w co się ubrać, bardziej niż o wróble i lilie. I tak było zawsze. Kie-
dy Izraelici  wędrowali  przez pustynię,  zbierali  mannę - porcjami,  bo
taki był Twój nakaz. Nie mogli uzbierać więcej, by odłożyć na potem,
bo zapasy się psuły. Nie działo się tak szóstego dnia, gdy zbierali man-
nę przed szabatem, dniem poświęconym Tobie. Ci, którzy chcieli świe-
żej manny, dnia siódmego niczego nie znaleźli… bo taka była Twoja
wola. Izraelici mieli poznać, że jesteś ich Bogiem. I sam troszczyłeś się,
aby w ten siódmy dzień, poświęcony Tobie, Twoje dzieci miały co jeść,
aby nasyciło się ich ciało i w cieple Twojej miłości nakarmiona została
dusza. Też porcjami. Objawiałeś z siebie tylko tyle, ile mogli przyjąć.
Ojcze nasz – Chlebie nasz. Potrzebujemy Cię każdego dnia. Udzielaj
nam siebie według swojej woli. Jesteśmy głodni Panie, a Ty przygoto-
wujesz dla nas ucztę i chcesz, by przybyli na nią wszyscy. Dlatego na-
kazujesz nam, abyśmy w porę i nie w porę niemal zmuszali do wejścia
tych, co tego głodu nie czują, bo zasuszyli swoje serca. A jest ich coraz
więcej zagłodzonych tak, że krzykiem oznajmują, że już nie potrzebują
Ciebie. Są chorzy, borykają się z obżarstwem, pijaństwem, uzależnie-
niami, targa nimi pożądanie, bo chcą nasycić ciało. Jakby sito chcieli
napełnić wodą… A człowiek nie tylko chlebem żyje, bo nie tylko ciało
ma do nakarmienia.


