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Trzy historie o niczym

„Czym jest człowiek,
że o nim pamiętasz, i
czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz”
Ps 8, 5

ks. Michał Walukiewicz

1. „Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen." (Rz 1, 25)
Nic nie wiem o Bożym świecie. Bo i po co mam cokolwiek wiedzieć?! Jakiś wymyślony Bóg nie rozwiąże moich problemów, nie zapłaci moich rachunków, nie załatwi moich spraw. Ta cała religia to coś
dla słabych i niezaradnych życiowo nieudaczników. Jak nie dają sobie rady z życiem - to lecą modlić
się do tego swojego kościółka. A tu życie trzeba brać w swoje ręce. Jak sam nie zarobisz, to nikt ci nic
nie da. Nie ma co liczyć, że ktoś da ci coś za darmo, że bezinteresownie pomoże. Kasa, kasa, kasa - to
się dzisiaj tylko liczy. Jak masz kasę, to możesz wszystko. Bóg nie da ci nowego iPhona albo wypasionej bryki - a kasa da. Laski nie lecą na rozmodlonych intelektualistów - one też patrzą na kasę. Nikt
mnie nie przekonał do tej pory, że ta cała rozmowa o Bogu ma w sobie choćby odrobinę prawdy. To po
prostu niemożliwe, żeby ktoś tak ciebie kochał i pomagał, jak mówią to te kościółkowate świętoszki. Ja
tego nie doświadczyłem chociaż niejedno w życiu widziałem i przeżyłem. To co mam - zdobyłem sam.
Nikt mi nie pomógł. Harowałem po kilkanaście godzin na dobę, żeby się czegoś dorobić. Żona mówiła,
że mnie kocha, ale jak się okazało, mówiła to nie tylko mi… Teraz jest mi lepiej, wolny jestem, niezależny. Robię, co chcę i żaden ksiądz nie będzie mi mówił, jakich reguł mam przestrzegać. Z resztą, to
całe chrześcijaństwo i ich „zasady" to jedna wielka ściema - co innego mówią, a co innego robią. Jakby
mi pracownik w firmie wyciął taki numer, to na drugi dzień już u mnie nie pracuje. Nie wierzę w Boga
i ten cały jego „plan". To nie dla mnie. Jest mi dobrze, tak jak jest i nie zamierzam tego zmieniać.
2. „A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda
bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje” (Mk 4,
18-19)
Nic nie wiem o Bożym świecie. Jakoś nie mam teraz na to wszystko czasu, może później... Nie to żebym była przeciwko Bogu, czy coś takiego. Owszem, na Wielkanoc czy Wigilię albo do kogoś na ślub,
albo chrzciny z rodziną można pójść do Kościoła, ale tak co tydzień? Pan Bóg przecież widzi, że mam
dużo pracy. A jak się człowiek narobi, to przecież i odpocząć musi. W tym nowym centrum handlowym była w niedzielę ostatnio taka fajna promocja, to pojechaliśmy całą rodziną. Dzieciaki pograły
sobie na automatach, poskakały do basenu z piłkami, a my zrobiliśmy zakupy. Wszyscy byli zadowoleni - no bo w końcu rodzina to podstawa. Jak siostra zobaczy te nowe wystrzałowe firanki, to jej oko
zbieleje. A zresztą, już i tak nie chcę się do niej odzywać. Najpierw poszło o to, że mam trzydziestu
znajomych więcej na naszej klasie niż ona. (Jakby się postarała to też by miała te pięćset wpisów jak
ja, ale ona woli ciągle na nowo oglądać ten serial, bo mówi, że ten Mroczek to niezłe ciacho.) No, a
potem to jeszcze pokłóciłyśmy się o to, czy Urbańska tańczy ładniej od Cichopek, no i teraz się głupia
krowa na mnie obraziła. Ja jej nie wypominam, że ma ten najnowszy model Nokii - no ten z tą wysuwaną klapką. Wielka sprawa, jak mi się skończy umowa, to też będę mieć, i to nawet lepszy. Czy wierzę w Boga? No jasne - przecież u nas w kraju wszyscy wierzą. Nawet sobie taki krzyżyk (w spadku po
babci) nad drzwiami powiesiłam - ładnie wygląda. Dzieciaki chodzą na religię w szkole - bo muszą, ale
żeby były lepsze od tego - to chyba nie powiem. Dzień jakoś tak leci za dniem i na Kościół to ja czasu
nie mam. A poza tym to chyba przecież taka najgorsza nie jestem. Nie kradnę, nie piję, męża nie zdradzam. Pan Bóg to przecież widzi - a skoro mnie kocha, to to, co złe i tak mi wybaczy…
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3. „Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na ziemi! […] (Ps 8, 2)
Nic nie wiem o Bożym świecie. Nadal. Gdybym nawet próbował to wszystko zrozumieć - nie dam
rady. Dobrze przecież wiem, jak wiele brakuje mi do doskonałości. Nie jestem idealny, ale wiem, że
dzięki Bogu mogę po prostu być każdego dnia odrobinę lepszy. Na każdym kroku przekonuję się, że
Boży plan dla mojego życia jest po prostu najlepszy. Zawsze, gdy próbowałem iść swoją drogą okazywało się, że krzywdziłem tylko siebie i swoich bliskich. Pogrążałem się w egoizmie, braku miłości i
szacunku, żyłem jak w innym świecie, pogrążony codziennymi sprawami. Niemal na każdym kroku
przekonuję się, że Bóg jest nieskończenie większy i mądrzejszy niż ja. Być w Jego dobrych i opiekuńczych ramionach znaczy dla mnie najwięcej na świecie. Nic i nikt nie jest w stanie zapewnić takiego
poczucia bezpieczeństwa i miłości, jak właśnie On. Nie mówię, że zawsze było pięknie i łatwo. Bóg
nieraz prowadził mnie przez upadki i wzloty, ale zawsze był ze mną. Uczył mnie pokory i zaufania.
Tak naprawdę, to każdego dnia odkrywam coś z Jego planu na nowo, a On mnie wciąż zaskakuje swoją mądrością. Kiedy patrzę na świat wokół mnie, na całą potęgę i harmonię przyrody, widzę jak wielki
jest Bóg i jak wielkie jest Jego dzieło. Jestem z Nim i przy Nim, bo tego chcę. Nikt nie musi mnie
zmuszać do pójścia do kościoła. Idę, bo wiem, że potrzebuję Jego Słowa, Jego obecności, Jego posilenia. Idę, bo chcę Mu dziękować za to co było i prosić o to, co będzie. Moje życie nie jest w rękach
ślepego losu, ani cudownych zbiegów okoliczności, ale jest w rękach dobrego i mądrego Boga - mojego Ojca w niebie. Nie zamieniłbym takiego życia na żadne inne.

Słowo Boże do medytacji








śr – Łk 1, 26-38 Bóg da Jezusowi tron Dawida
cz – Mt 22, 1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę
pt – J1 ,45-51 Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu
so – Mt 19, 13-15 Jezus błogosławi dzieci
n – Mt 23, 1-12 Kto się wywyższa, będzie poniżony
pn – J2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej
wt – Mt 23, 1.13-22 Zaślepienie faryzeuszów

Animatorzy Diakonii
Barbara K.
diakonia adoracyjna
Marta F.
diakonia prorocka
Jacek F.
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Agnieszka R.
diakonia nauczania
Jolanta S.
diakonia uwielbienia
Barbara S.
diakonia miłosierdzia
Anna O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława M.
diakonia organizacyjna
Daniel Ch.
diakonia porządkowa

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem. O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o
to, aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara i inne).
 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Dnia 4 września odbędzie się pierwsza po wakacjach katecheza audiowizualna pt. „Gangster na usługach Jezusa”, którą poprowadzi Piotr Stępniak pseudonim „Gepard”, więzień,
kryminalista, który w więzieniu spędził 24 lata życia.
2. Natomiast dnia 2 października gościem katechezy audiowizualnej będzie Brygida Grysiak,
dziennikarka TVN24 zaangażowana w obronę ludzkiego życia. Niedawno wydała książkę, pt. "Wybrałam życie" opisującą historie kobiet, które pomimo różnych trudności nie
zdecydowały się na aborcję, ale pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat.
3. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z animatorką diakoni organizacyjnej Wiesią.
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