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Wszystkim, którzy tworzą wspólnotę
Apostolatu laryjnÜgo, życzę błogosławionych
Świąt aożÜgo marodzÜnia
i dobrÜgo, obfitującÜgo w łaskawość aożą
mowÜgo RokuM rzczęść aożÜ!
Wszystko z miÜpokalaną!
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niepokalanejA
@
ksN@tadeusz@lu„elski@cm@
@
@
@
@

formacja
@

h”milia „pa pawła s”chy w czasie mszy śwN
”dprawianej z ”kazji pielgrzymki
ap”st”latu maryjneg” na jasną górę
@
@
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jasna@góraL@RXNPWNRPQR@rN@
wpr”wadzenie
@
@ st”warzyszenie@ cud”wneg”@
medalikaL@ założ”ne@ p”d@ nazwą@
ap”st”latu@ maryjneg”L@ gr”madzi@
się@ dzisiaj@ w@ d”mu@ matkiL@ w@ p”lM
skiej@ kanieL@ na@ jasnej@ górzeL@ „y@
r”zważać@ tajemni…e @b”że @p”d @haM
słemZ@Dł”nie@są@g”rliw”ś…ią@ser…aN@@
@ o@ …zł”wieku@ d”„rym@ mówi@ się@
niemal@ identy…znieZ@ ma @ser…e @na @
dł”niL@…zyli@w@jeg”@p”stawie@i@…zyM
na…h@ ujawnia@ się@ miłość@ przez@

wiarę@…zynnąN@któż@m”że@nas@u…zyć@miłoś…i@przez@wiarę@…zynM
nej@jak@nie@matka@najświętszaN@ona@jest@…ała@napełni”na@mił”M
ś…ią@ os”„”wąL@ jaką@ jest@ sam@ syn@ b”ży@ jezus@ chrystusN@ jest@
także@o„lu„ieni…ą@du…ha@Święteg”L@który@jest@spraw…ą@w…ieleM
nia@b”skiej@miłoś…i@ w@ludzkiej@p”sta…iN@dlateg”@jej@dł”nie@maM
…ierzyńskie@są@g”rliw”ś…ią@ser…aN@
@ w@ …zasie@ ”„jawień@ niep”kalanej@ śwN@ katarzynie@ la„”urć@
w@ paryżuL@ maryja@ p”wiedziała@ jej@ RW@ list”pada@ QXSP@ rNZ@ ten@
gl”„usL@ który@ widzisz@ przedstawia@ światL@ zwłasz…za@ fran…ję@
i@każdą@ duszę@ w@ sz…zególn”ś…i@ H…IN@ te@ pr”mienieL@ które@ wiM
dzisz@ są@ sym„”lem@ łaskL@ jakie@ udzielam@ tymL@ którzy@ mnie@
pr”sząN@nat”miast@klejn”tyL@z@który…h@nie@wy…h”dzą@pr”mieM
nieL@sym„”lizują@te@łaskiL@”@które@nikt@nie@pr”siN@@
@ o@jaki…h@łaska…h@mówi@maryja?@c”@t”@jest@łaska?@w@jaki…h@
f”rma…h@się@”na@wyraża@w@ży…iu@ludzi@”„dar”wany…h@b”żymi@
łaskami?@te@tajemni…e@b”że@pragniemy@r”zważyć@w@ rama…h@
sł”wa @b”żeg”L @pr”szą… @” @światł” @du…ha @Święteg”L @a„y @on @
sam@”świe…ał@zarówn”@gł”szą…eg”L@jak@i@dr”gi…h@słu…ha…zyNNN@
@
@ 1N tajemnica b”żej łaski
@
ŚwN@paweł@w@liś…ie@d”@efezjan@daje@nam@najkrótsze@wyjaM
śnienie@ łaski@ b”żejN@ ot”@ jeg”@ sł”waZ@ a@ bógL@ „ędą…@ „”gaty@
w@mił”sierdzieL@przez@wielką@swą@miłośćL@jaką@nas@umił”wałL@
i@t”@ nasL@ umarły…h@ na@ skutek@ występkówL@ razem@ z@ chrystuM
sem@ przywró…ił@ d”@ ży…iaN@ Łaską@ „”wiem@ jesteś…ie@ z„awieniN@
razem@ też@ wskrzesił@ i@ razem@ p”sadził@ na@ wyżyna…h@ nie„ieM
ski…h@–@w@chrystusie@jezusie@Hef@RL@TMVIN@
Łaska@ jest@ wię…@ wyrazem@ wsze…hm”…y@ b”gaL@ która@ ”„jaM
wia@ się@ w@ jeg”@ miłoś…iN@ stają…@ w”„e…@ tak@ wielkieg”@ daru@
darm”@ daneg”L@ jakik”lwiek@ …zyn@ …zł”wieka@ przestaje@ mieć@
pierwsz”rzędne@ zna…zenieN@ mówią…@ ina…zej@ dzięki@ łas…e@ b”M
gaL@sam@…zł”wiek@staje@się@n”wym@stw”rzeniemL@a@wszystkie@
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dzieła@d”k”nywane@przez@nieg”@są@ni…zym@innymL@jak@jedynie@
r”zlewaniem@się łaski@b”żej@w@nim@samym@i@w”kół@nieg”N@tym@
samym@znika@wszelki@m”tyw@próżn”ś…i@i@py…hyZ@p”z”staje@jeM
dynie@łaskaw”ść@b”gaL@dar@b”żyL@łaska@b”ża@i@wdzię…zn”ść@za@
nią@–@p”z”staje@wielkie@dzięk…zynienie@–@…zyli@eu…harystiaN@
@ prze…zytana@ dzisiaj@ ewangelia@ śwN@ Łukasza@ ”@ ”„e…n”ś…i@
jezusa@na@weselu@w@kanie@galilejskiej@i@przemienieniu@w”dy@
w@win”@przez@pana@jezusaL@uświadamia@nam@dar@łaski@b”gaL@
jaką@jest@”„e…n”ść@jezusa@p”śród@nasN@dar@przemiany@w”dy@
w@win”L@wypr”sz”ny@przez@maryję@u@jezusa@dla@”„lu„ień…ów@
i@wszystki…h@”„e…ny…h@na@weselu@uświadamia@nam@prawdęL@
że@tamL@gdzie@jest@jezus@i@jeg”@matkaL@wszystk”@się@zmienia@
dzięki @wierze @maryi @w @jezusaN @kiedy @patrzymy @na @jezusa @
i@jeg”@…zyny@z„aw…ze@jak@maryjaL@wtedy@zmienia@się@nasze@wiM
dzenie@świata@i@nasze@rela…je@z@b”giemL@z@innymi@ludźmiL@inaM
…zej@widzimy@sie„ie@samy…h@i@nasze@rela…je@ze@stw”rzeniemN@
@ trze„a@nam@pr”sić@”@przemianę@w”dy@w@win”L@…zyli@przeM
mianę@ widzenia@ wszystkieg”@ z@ „ez„”żneg”L@ płaskieg”L@ „ezM
duszneg”L@ eg”isty…zneg”@ i@ p”żądliweg”L@ na@ ”…zy@ b”żeL@ na@
widzenie@chrystus”weN@na@tym@p”lega@wiaraZ@k”…hają…@chryM
stusaL@jak@maryjaL@u…zyć@się@…ałe@ży…ie@chrystusa@panaN@u…zą…@
się@nie@tylk”@”@nimL@ale@jeg”@sameg”N@

@
@ RN wiara maryi uczy nas widzenia b”ga

@
@ umił”waniA@ Łaska@ wypr”sz”na@ przez@ maryję@ u@ jezusa@
i@udziel”na@przez@jezusa@chrystusa@zmienia@u@p”dstaw@sp”só„@
widzenia@i@rela…ji@d”@b”gaN@chrystus@pytają…emu@u…zni”wiL@filiM
p”wiZ@ panieL @p”każ@ nam @oj…aL @a @t” @nam @wystar…zyL@ ”dp”wieM
działZ@ filipieL@tak@dług”@jestem@z@wamiL@a@jesz…ze@mnie@nie@p”M
znałeśN@kt”@mnie@z”„a…zyłL@z”„a…zył@także@i@oj…a@Hj@QTL@XMYIN@@
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@ maryja@tak@właśnie@widzi@b”gaN@widzi@g”@przez@”s”„ę@jeM
zusa@ chrystusaN@ b”wiem@ ma@ w@ s”„ie@ p”stawę@ przyję…iaL@
”twart”ś…iL@ p”stawę@ …ałk”witeg”@ zawierzeniaZ@ nie…h@ mi@ się@
stanie@ według@ tweg”@ sł”waNNN@ m”…ą@ takieg”@ widzenia@ b”ga@
i@st”sunku@ d”@ nieg”L@ maryja@ wieL@ że@ t”@ nie@ przez@ wierne@
spełnianie@przykazań@zdąża@d”@b”ga@i@nie@sw”imi@zasługami@
kupuje@s”„ie@nagr”dę@b”ga@jak”@należn”ść@ze@sprawiedliw”M
ś…iN@maryjna@dr”ga@d”@b”ga@i@rela…ja@z@b”giem@ma@kierunek@
”dwr”tnyN@ona@jest@świad”ma@p”dstaw”wej@prawdyZ@t”@bóg@
pierwszy@zstępuje@d”@mnie@i@mnie@uświę…aN@t”@bóg@pierwszy@
u…zynił@ maryję@ sw”ją@ córką@ niep”kalaną@ przy@ jej@ p”…zę…iuL@
p”d”„nie@jak@nas@bóg@pierwszy@u…zynił@sw”imi@dziećmi@m”…ą@
…hrztuN@t”@bóg@pierwszy@”…zyś…ił@nas@z@grze…hu@pierw”r”dneM
g”@ i@ uświę…iłL@ gdyśmy@ jesz…ze@ „yli@ grzesznikamiN@ z„awienie@
”fiar”wane@nam@przez@b”ga@w@jezusie@chrystusie@jest@darem@
–@…zystym@daremL@darm”wą łaskąL@a@nie@zd”„y…zą@p”@naszej@
wal…e @z @grze…hemN @p”d”„nie @jak @dzie…k” @nie @m”że @p”wieM
dzieć@r”dzi…”mL@że@sam”@s”„ie@dał”@ży…ieL@tak@i@my@nie@m”M
żemyL @p” @grze…hu @pierw”r”dnymL @p”wiedziećL @że @sami @daliM
śmy@s”„ie@ży…ie@b”żeL@ży…ie@wie…zneN@za@śwN@pawłem@ap”st”M
łem@ winniśmy@ mówićZ@ cóż@ maszL@ …zeg”@ „yś@ nie@ ”trzymałN@
a@jeśli@”trzymałeśL@t”@ dla…zeg”@się@ …hełpisz@ takL@jak@ „yśL@nie@
”trzymał@ HQk”r @TL @WIN @a @za @śwN @teresą@ ”d @dzie…iątka @jezus @
m”żemy@p”wtarzaćZ@wszystk”@jest@łaskąN@
@ t”@ dla@ nas@ chrystus@ umarł@ i@ zmartwy…hwstałL@ a„yśmy@
w@nim@i@z@ nim@umierali@dla@grze…hu@i@żyli@ dla@sprawiedliw”M
ś…iN@z”staliśmy@z„awieni@dzięki@darm”wejL@mił”siernej@i@przeM
„a…zają…ej@ miłoś…i@ b”gaN@ dlateg”@ z@ maryją@ w”łajmyZ@ wiel„i@
dusza @m”ja @panaNNN @gdyż@ wielkie @rze…zy @u…zynił@ mi @wsze…hM
m”…ny@HŁk@QL@TVN@TYIN@
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@ SN Łaska zmienia relacje międzyludzkie
@
@ dar@ b”skiej@ miłoś…i@ sprawiaL@ że@ panuje@ we@ wspóln”…ie@
p”rządek@ wzajemneg”@ ”„dar”wywania@ się@ miłoś…ią@ ”fiarną@
służe„nąL@ a@ nie@ tylk”@ sprawiedliw”ść@ w@ du…hu@ zasadyZ@ ”k”@
za@”k”L@ży…ie@za@ży…ieL@zą„@za@zą„N@@
@ błN@jan@paweł@ii@w@en…ykli…e@„b”gaty@w@mił”sierdzie@bóg”@
jasn”@ p”wiedziałL@ że@ miłość@ winna@ „yć@ przed@ sprawiedliw”M
ś…iąL@gdyż@w@imię@sprawiedliw”ś…iL@ale@„ez@miłoś…i@d”k”nan”@
wiele@z„r”dniL@a@nawet@realiz”wan”@lud”„ójstw”N@
Łaska@b”żej@miłoś…iL@której@maryja@d”świad…zyłaL@jak@nikt@
inny@z@ludziL@ma@wymiar@b”skiN@w@liś…ie@d”@rzymian@śwN@paM
weł@ ”głaszaZ@ a @nadzieja @zawieść@ nie @m”żeL @„” @miłość@ b”ża @
r”zlana@jest@w@ser…a…h@naszy…h@przez@du…ha@Święteg”L@który@
z”stał@nam@dany@ Hrz@UL@UIN@ta@miłość@b”ża@r”zlana@w@ser…a…h@
naszy…h@przez@du…ha@Święteg”L@t”@miłośćL@jaka@jest@w@trój…y@
Świętej@ między@ ”s”„ami@ „”skimiL@ między@ oj…em@ i@ synemL@
i@du…hem@ŚwiętymN@@
@ jak@”na@d”@nas@d”…iera?@przez@du…ha@Święteg”L@który@z”M
stał@nam@dany@w@…hrz…ie@śwN@
@ jak@”na@funk…j”nuje?@wyjaśnia@nam@t”@umił”wany@u…zeń@
jezusa@ chrystusa@ –@ śwN@ jan@ ap”st”łL@ który@ mówiZ@ jak@ oj…ie…@
mnie@umił”wałL@tak@ja@umił”wałem@wasNNN@t”@jest@m”je@przyM
kazanieL@a„yś…ie@się@wzajemnie@mił”wali@takL@jak@ja@was@umiM
ł”wałem@Hj@QUL@YN@QRIN@ot”@b”ski@sp”só„@mił”wania@”„jawi”ny@
w@ miłoś…i@ jezusa@ chrystusa@ aż@ d”@ mękiL@ śmier…i@ i@ zmarM
twy…hwstaniaL@i@dany@nam@jak”@darN@ŁaskaL@jaką@”trzymaliśmy@
w@…hrz…ie@śwN@i@nadal@”trzymujemy@w@sakramenta…h@święty…hL@
zmienia@ …ałk”wi…ie@ rela…je@ międzyludzkieL@ „uduje@ nier”zeM
rwalną@ wspóln”tę@ małżeńskąL@ ”fiarną@ miłość@ r”dzi…ów@ d”@
dzie…iL@ „ezinteres”wną@ miłość@ w@ ży…iu@ sp”łe…znymN@ wpaM
trzeni@w@miłość@b”żąL@jaka@panuje@w@Świętej@r”dzinie@w@naM
zare…ieL@ małż”nk”wie@ nieustannie@ zdążają@ d”@ urze…zywistM
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niania@ na@ ziemi@ ideału@ miłoś…iL@ jaki@ ”żywia@ sameg”@ b”ga@
w@trój…y@ŚwiętejN@
@ t”@dzięki@b”żej@łas…e@d”ty…h…zas”we@myślenie@i@działanie@
w@imię@ja@–@na@pierwszym@miejs…uL@„liźni@–@na@drugimL@a@bóg@
– @na @trze…imL @zmienia @się@ na @myślenie @prze…iwneZ @bóg @– @na @
pierwszym@miejs…uL@„liźni@–@na@drugim@miejs…uL@a@ja@–@jestem@
trze…iN@b”@gdzie@bóg@jest@na@pierwszym@miejs…uL@tam@wszystM
k”@jest@na@właś…iwym@miejs…uN@
@
@ TN Łaska zmienia widzenie sie„ie sameg”
@
@ umił”waniA@Łaska@b”skiej@miłoś…i@”„e…nej@w@nas@zmienia@
przede@ wszystkim@ r”zumienie@ i@ r”zp”znawanie@ sie„ie@ saM
meg”N@ czł”wiek@ ”„dar”wany@ łaskąL@ napełni”ny@ ży…iem@ b”M
żymL @sameg” @sie„ie @r”zumie @jak” @darL @jak” @istnienieL @które @
z”stał”@ mu@ p”dar”waneL@ i@ t”@ nie@ tylk”@ w@ wymiarze@ ziemM
skimL@d”…zesnymL@ale@przede@wszystkim@wie…znymN@dlateg”L@
nie@ m”gę@ zamykać@ się@ w@ s”„ieL@ szukać@ własnej@ k”rzyś…iL@
gdyż@wtedy@tra…ę@dar@b”żyN@tra…ę@miłośćN@b”wiem@każdy@dar@
dany@ przez@ b”ga@ jak”@ łaskaL@ jest@ równ”…ześnie@ zadaniemN@
dar@ b”ży@ p”winienem@ nieustannie@ p”mnażać@ przez@ współM
pra…ę@z@b”giemN@
@ jak @t” @…zynić? @jedyną@ dr”gą@ d” @r”zw”ju @przez @spełnianie @
zadania @płyną…eg” @z @daruL @t” @służ„a @w @du…hu @miłoś…i @b”żej @
każdemu@z@”s”„naL@d”@k”g”@p”syła@nas@bógN@d”pier”@wtedy@
staję@ się@ prawdziwie@ …órkąL@ synem@ b”gaL@ jak@ maryja@ przez@
…ałk”wity@dar@z@sie„ie@„yła@córką@b”gaN@
@ a @…” @zna…zy @„yć@ synem @b”żym? @stawanie @się@ …órkąL @syM
nem@b”gaL@t”@przede@wszystkim@stawanie@się@w”lnymN@jedyM
nie @jezusL @jedn”r”dz”ny @syn @b”ży @ukazuje @namL @…” @zna…zy @
„yć@ prawdziwie@w”lnymN@patrzą…@ na@ jezusa@ chrystusa@ ”…zyM
ma@jeg”@matki@maryiL@widzimy@jasn”L@że@prawdziwa@w”ln”ść@
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p”lega@ na@ …ałk”witej@ rezygna…ji@ z@ sameg”@ sie„ie@ na@ rze…z@
teg”@drugieg”L@…zyli@b”ga@ze@względu@na@„liźni…hN@
@ nat”miast@ grze…hL@niew”la@ jest@ …zymś@ prze…iwnymN@czł”M
wiek@grze…hu@ak…entuje@jedynie@sie„ie@sameg”@i@stawia@sw”M
je@„ja”@w@…entrum@świataL@przed@i@p”nad@innymiL@p”nad@b”ga@
sameg”N@ i@ t”@ jest@ właśnie@ niew”laL@ pr”wadzą…a@ d”@ sam”M
znisz…zenia@i@d”@szk”dzenia@„liźnimN@
@ m”żna@wię…@„yć@„niew”lnikiem”@i@p”z”stawać@nim@mim”@
teg”L@że@na@usta…h@ma@się@…iągle@sł”wa@„w”ln”ść”L@„wyzw”M
lenie”N@ uzależnieni@ ”d@ grze…hu@ eg”izmu@ i@ py…hyL@ próżn”ś…iL@
p”żądania@winniśmy@„yć świad”mi@–@”@…zym@…zęst”@zap”miM
namy @– @że @z @tej @niew”li @nie @m”żna @wyzw”lić@ się@ samemuN @
m”żna@teg”@d”k”nać@jedynie@przez@”twar…ie@sięL@a@ra…zej@staM
łą@”twart”ść@na@sł”w”@w…iel”neL@na@”„e…n”ść@w@nas@jezusa@
chrystusaL@ na@ jeg”@ m”…@ z„aw…ząN@ jeg”@ sł”w”L@ jeg”@ łaskaL@
”dmieniają@ nasL@ …zynią@ nas@ dziećmi@ b”gaL@ wyrywają@ nas@
z@„ałw”…hwalstwaL@ z@ p”stawy@ eg”izmu@ i@ py…hyL@ i@ ”„darzają@
w”ln”ś…ią@ przez@ miłość@ ”fiarnąL@ „ezinteres”wnąL@ prze„a…zaM
jącą@i@mił”siernąN@
@
@ UN Łaska widzenia rzeczy stw”rz”nych w prawdzie@
@
@ umił”waniA@ Łaska@ b”ża@ zmienia@ nasz@ st”sunek@ d”@ świata@
stw”rz”neg”@i@wytw”rów@ludzkiej@kultury@i@te…hnikiN@p”d@dziaM
łaniem@b”skiej@miłoś…i@–@b”żej@łaski@–@rela…je@d”@”ta…zają…eg”@
świata@ stają@ się@ służe„nymiL@ a@ nie@ za„”r…zymi@ i@ p”żądliwymiN@
wszelkie@wytw”ry@kultury@i@te…hnikiL@d”„ra@naturalne@przestają@
„yć źródłem@ sam”uwiel„ieniaL@ …zy@ „ałw”…hwal…zeg”@ u„óM
stwiania@ stw”rzeńN@ wielk”ść@ …zł”wieka@ tkwi@ w@wierzeL@ …zyli@
…ałk”witej@”twart”ś…i@na@b”gaL@na@jeg”@m”…L@na@ży…ie@wie…zneN@
zamykanie@ się@ wyłą…znie@ w@ grani…a…h@ dó„r@ materialny…h@
i@ludzki…h@dzieła…h@te…hniki@zu„aża@…zł”wieka@i@zatra…aN@@
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@ czł”wiek@ jest@ stw”rz”ny@ jak”@ współpra…”wnik@ b”ga@
w@dziele@stw”rzenia@świataN@przez@sw”ją@pra…ę@i@wyk”rzystaM
nie@ inteligen…jiL@ daru@ r”zumuL@ winien@ …zynić@ s”„ie@ ziemię@
p”ddanąN@czyni@ją@p”ddaną@wów…zasL@gdy@bóg@jest@na@pierwM
szym@miejs…uL@a@…zł”wiek@jest@stw”rzeniem@b”żymL@ale@stw”M
rz”nym@ na@ ”„raz@ i@ p”d”„ieństw”@ b”ga@ sameg”N@ wtedy@ d”M
pier”@m”żna@umieś…ić@stw”rzenie@i@wytw”ry@ludzkiej@te…hniki@
we@ właś…iwym@ miejs…uL@ …zyli@ jak”@ dar@ d”@ g”sp”dar”wania@
i@dzielenia@ się@ ”w”…ami@ tej@ ziemiL@ „y@ nik”mu@ nie@ za„rakł”@
niez„ędny…h@darówN@
@
@ maryj”L@dana@nam@ku@”„r”nie@nar”du@p”lskieg”L@”„darz”na@
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wystawiana@na@p”d”„ne@pró„yN@
@ inf”rma…jeL@ jakie@ ksN@ aladel@ przekazał@ jeg”@ eks…elen…ji@
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ś…i@ujrzał@najświętszą@pannę[@w@n”…@p”przedzającą@nawró…eM
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25

w@”„e…n”ś…i@pr”m”t”ra@[pr”…esu@inf”rma…yjneg”]L@ksN@aladel@
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co Wy na to?
herrmannowskie przypomnienieA
@
@ kim jest apostoł maryjny?
@ ap”st”ł@maryjny@jest@…z…i…ielem@matki@b”żejL@który@p”d@jej@
przew”dni…twem@ …zyni@ wiele@ d”„ra@ drugiemu@ …zł”wiek”wiL@
p”sługują…@się@cud”wnym@medalikiemN@
@
co czyni apostoł maryjny?
@ kAŻdego@dniaZ@
@ w@ każdym@ dniu@ usiłuje@ za…h”wać@ dziesięć@ rad@ dla@ ap”M
st”latu@maryjneg”N@
@
@ kAŻdego@miesiĄcaZ@@
@ p”d@ k”nie…@ każdeg”@ miesią…a@ sp”tyka@ się@ ze@ wspóln”tą@
ap”st”latu@maryjneg”@na@tzwN@ze„raniu@f”rma…yjnymN@
@
@ kAŻdego@rokuZ@@
@ jest@u…zestnikiem@rek”lek…jiL@dni@skupienia@względnie@dni@
wspóln”ty@ …zy@ pielgrzymek@ ”rganiz”wany…h@ dla@ ap”st”latu@
maryjneg”@w@…ałym@krajuN@
@
@ czym się szczególnie odznacza apostoł maryjny?
@ ap”st”ła@maryjneg”@…harakteryzują@…ztery@…e…hyZ@ @
QI@ p”znawanie@matki@b”żejL@@
RI@ …zęste@p”wtarzanie@p”świę…enia@się@niep”kalanejL@
SI@ miłość@„raterskaL@
TI@ p”k”raN@@
@
przyp”mina@…zł”nek@rady@kraj”wej@amm@
tadeusz@szadk”wski@
@
@
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@
referat ptN eWangelizacja Życia
spoŁecznego W polsce
@
@ w@dniu@RQ@kwietnia@RPQR@rN@”d„ył”@się@w@warszawie@sp”M
tkanie@ plenarne@ ogóln”p”lskiej@ rady@ ru…hów@ kat”li…ki…h@
p”d@hasłem@„ewangeliza…ja@ży…ia@sp”łe…zneg””N@
@ ksN@ „p@ jN@ kupnyL@ przew”dni…zą…y@ rady@ sp”łe…znej@ k”nfeM
ren…ji@ episk”patu@ p”lskiL@ asystent@ k”ś…ielny@ ogóln”p”lskiej@
rady@ ru…hów@ kat”li…ki…h@ przedstawił@ najn”wszy@ d”kument@
episk”patu@ „w@ tr”s…e@ ”@ …zł”wieka@ i@ d”„r”@ wspólne”N@
ksN@biskup@mówiłL@że@”d@wielu@lat@myślan”@”@takim@d”kumenM
…ieN@w…ześniej@p”wstały@d”kumenty@”@„ezr”„”…iuL@”@r”dzinieN@
pra…ę@nad@tym@d”kumentem@rada@d”@spraw@sp”łe…zny…h@r”zM
p”…zęła@w@…zerw…u@RPQQ@rN@i@w@wyniku@…zeg”@p”wstała@pewna@
wizjaL @…” @p”winien @zawierać@ taki @d”kumentN @p”tem @„ył@ …zas @
zap”znania@ się@ z@ tym@ księży@ „iskupówL@…zas@ k”nsulta…jiN@ nie@
sp”só„@ „ył”@ uwzględnić@ wszystki…h@ uwagL@ pr”p”zy…ji[@ …”ś@
trze„a@ „ył”@ wy„raćL@ a@ z@ …zeg”ś@ zrezygn”waćN@ ksiądz@ „iskup@
zwra…ał@ uwagęL@że@ d”kument@ nie@jest@ jakimś@ ”dkry…iemL@ale@
przyp”mnieniemL@w@jakim@kierunku@p”winniśmy@iść@w@naszym@
krajuN@celem@teg”@d”kumentu@„ył”@up”rządk”wanie@pewny…h@
rze…zywist”ś…iL@ p”kazanie@ zwłasz…za@ ty…h@ miejs…L@ gdzie@ nie@
uwzględnia@się@wart”ś…i@…hrześ…ijański…hN@
@ na@sp”tkaniu@ksN@„iskup@kupny@przy„liżył@treś…i@p”sz…zeM
gólny…h@ r”zdziałów@ teg”@ d”kumentu@ i@ zazna…zyłL@ że@ rada@
sp”łe…zna@r”zp”…zęła@ten@d”kument@”d@pr”m”…ji@integralneM
g”@ ”„razu@ …zł”wiekaL@ a@ wię…@ p”dkreślenia@ g”dn”ś…i@ ”s”„y@
ludzkiejL@przyp”mnienia@prawa@naturalneg”L@nauki@”@małżeńM
stwieL@ r”dzinieL@wy…h”waniu@religijnymN@w@ sw”jej@ wyp”wieM
dzi@ zwra…ał@ uwagę@ na@ ważne@ tematyL@ takie@ jak@ język@ de„at@
p”lity…zny…h@”raz@„rak@zaangaż”wania@się@p”lity…zneg”@wieM
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pu„li…znejN@ r”zdział@ ”@ działaln”ś…i@ g”sp”dar…zej@ w@ d”kuM
men…ie@ kep@ r”zp”…zyna@ się@ ”d@ przyp”mnieniaL@ że@ …zł”wiek@
nie @jest @…elem @ży…ia @g”sp”dar…zeg”N @w @r”zdziale @tym @p”M
świę…”n”@ wiele@ miejs…a@ na@ p”kazanie@ ty…h@ ”„szarów@ ży…ia@
g”sp”dar…zeg”L@ które@ wymagają@ up”rządk”waniaL@ a@ wię…@
rela…ji@pra…”wnik@–@pra…”daw…aL@wyk”rzystywanie@pra…”wniM
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fleksja@ nad@ kierunkami@ kształ…enia@ w@ k”ntekś…ie@ p”tem@
trudn”ś…i@ ze@ znalezieniem@ pra…yN@ jeden@ z@ r”zdziałów@ d”kuM
mentu@jest@p”świę…”ny@medi”mL@które@jakże@…zęst”@szukają@
wątków@sensa…yjny…hN@biskup@zwra…ał@uwagę@na@”„ie@str”nyL@
a @wię… @zarówn” @nadaw…ówL @ale @też@ ”d„i”r…ówL @którzy @nieM
kiedy@ „ezkryty…znie@ p”d…h”dzą@ d”@ przekazu@ mass@ mediówN@
musimy@r”zróżniaćL@…”@jest@inf”rma…jąL@a@…”@interpreta…jąN@
@ zdaniem@księży@„iskupówL@p”ls…e@zagraża@p”ważny@kryzys@
wart”ś…iL@ które@ łą…zyły@ naród@ przez@ stule…iaL@ zaś@ d”kument@
ma @„yć@ wyrazem @tr”ski @” @d”„r” @wspólne @i @gł”sem @p”nad @
p”działami@p”lity…znymi@i@ide”l”gi…znymiN@w@WPMstr”ni…”wym@
”pra…”waniu@ „iskupi@ piszą@ mNinN@ ”@ g”dn”ś…i@ …zł”wiekaL@ tr”M
s…e@ ”@ kulturęL@ ety…e@ w@ ży…iu@ p”lity…znym@ i@ g”sp”dar…zym@
”raz@ ”@r”li@ mediówN@ d”kument@ przyg”t”wała@ rada@ dsN@ sp”M
łe…zny…h@kepN@w@przedstawi”nym@d”kumen…ie@księża@„iskuM
pi @przyp”minająL @że @ze @względu @na @sz…zególne @źródł”L @któM
rym @jest @sam @bóg @– @stwór…aL @g”dn”ść@ …zł”wieka @jest @jeg” @
naj…enniejszym@d”„remN@
@ dlateg”@ żaden@ …zł”wiek@ nie@ m”że@ „yć@ trakt”wany@ jak”@
przedmi”tN@ biskupi@ p”dkreślająL@ że@ tej@ g”dn”ś…i@ …zł”wieka@
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@ biskupi@zwra…ają@uwagęL@że@aut”rem@praw@…zł”wieka@nie@
jest@ państw”L@ władza@ p”lity…zna@ …zy@ jakaś@ grupa@ sp”łe…znaL@
le…z@stwór…aL@dlateg”@każda@władza@ma@”„”wiązek@prawa@te@
szan”wać@ i @i…h @„r”nićN @d”strzegają… @z @uznaniemL @że @w @p”lM
skim@sp”łe…zeństwie@wzrasta@świad”m”ść@g”dn”ś…i@…zł”wieM
ka@i@jeg”@prawL@„iskupi@wyrażają@niep”kój@z@p”w”du@i…h@a„M
s”lutyza…jiL@…zeg”@przykładem@–@ jak@ stwierdzają@ –@ jest@ przeM
…iwstawianie@prawu@d”@ży…ia@tzwN@prawa@k”„iety@d”@a„”r…jiN@
@ o…eniająL@ iż@ praw”@ t”@ w…h”dzą…e@w@ zakres@tzwN@n”wy…h@
praw@ …zł”wiekaL@jest@ przykładem@niewłaś…iwej@ i@ „ardz”@ nieM
„ezpie…znej@ wizji@ praw@ …zł”wiekaN@ biskupi@ z@ niep”k”jem@ piM
szą@ ”@ nie„ezpie…zeństwie@ relatywizmu@ ety…zneg”L@ który@ „yM
wa@trakt”wany@jak”@wrę…z@jeden@z@p”dstaw”wy…h@warunków@
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ze@ słynnym@ stwierdzeniemL@ że@ p”lska@ w”ła@ dzisiaj@ nade@
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@
@ zna…zą…a@ …zęść@ d”kumentu@ p”świę…”na@ jest@ tematy…e@ r”M
dzinyN@ zdaniem@ „iskupów@ atak”wana@ jest@ dziś@ sama@ jej@ k”nM
…ep…ja@ jak”@ wspóln”tyL@ której@ p”dstawę@ stan”wi@ małżeństw”@
męż…zyzny@i@k”„ietyN@wyjątk”wa@g”dn”ść@stanu@małżeńskieg”@
jest@k”nstytu”wana@przez@sameg”@b”gaL@który@”kreślił@…harakM
ter@tej@wspóln”tyL@dlateg”@zmienianie@ty…h@praw@…zy@zadań@p”M
w”duje@ kryzys@ –@ p”dkreślają@ aut”rzyN@ zwra…ają@ uwagęL@ że@ @
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@ aut”rzy@ d”kumentu@ wyrażają@ satysfak…ję@ z@ faktuL@ iż@
w@”statni…h@lata…h@ wzr”sła@ w@p”ls…e@świad”m”ść@”…hr”ny@żyM
…ia@nienar”dz”ny…hL@…”@jak@p”dkreślająL@jest@efektem@nau…zania@
k”ś…i”ła@ i@ zaangaż”wania@ w@ tę@ sprawę@ wielu@ świe…ki…hN@ jedM
nakże@nie@m”żemy@zaak…ept”wać@sytua…ji@–@ze@względu@na@d”M
„r”@ ”j…zyzny@ i@ ”„ywateliL@ wszystki…h@ ”„ywateli@ –@ w@ której@
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ludzkie@”kreślane@mianem@em„ri”nówL@p”w”łane@d”@ży…ia@przy@
uży…iu@różny…h@te…hnik@sztu…zneg”@zapł”dnieniaN@b”że@przykaM
zanie@ „nie@ za„ijaj”@ nie@ zna@ wyjątków@ –@ deklarują@ „iskupiN@
w@d”kumen…ie@ stwierdza@ sięL@ że@ za„ijanie@ nienar”dz”ny…h@
i@szer”k”@ pr”pag”wana@antyk”n…ep…ja@przy…zyniły@ się@ d”@„arM
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