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W trzecim i czwartym kwartale
2011 r.
przez SAKRAMENT CHRZTU
zostali włączeni do Kościoła:
Joanna KACZMARCZYK, c. Macieja
i Katarzyny
Michał TRZEŚNIEWSKI, s. Macieja i Pauliny
Patrycja SZOT, c. Marka i Jolanty
Zofia WÓJCIK, c. Wiesława i Katarzyny
Julianna GODZ, c. Marcina i Izabeli
Piotr KIECZKO, s. Przemysława i Ewy
Tymoteusz LACH, s. Rafała i Magdaleny
Rozalia PACHOLIK, c. Janusza i Agnieszki
Alan BRUDER, s. Tobiasza i Elizy
Edwin JĘDRZEJCZYK, s. Pawła i Anny
Klementyna ZAWIERUCHA, c. Kamila i Moniki
Anna ŚWIDERSKA, c. Jana i Katarzyny
Emilia ŻÓŁKIEWICZ, c. Dariusza i Ewy
Julian ŁĘGOCKI, s. Marcina i Katarzyny
Magdalena PIETRAS, c. Macieja i Doroty
Kalina MALICZKOWSKA, c. Pawła i Justyny
Robert KUŹMA, s. Zbigniewa i Jolanty
Ewa ANTUSZEWICZ, c. Jarosława i Izabeli
Izabela TYNECKA, c. Łukasza i Agnieszki
Patryk SAWICKI, s. Pawła i Lidii
Aleksandra SAWICKA, c. Dominika i Lidii
Jarosław ZIĘTEK, s. Marcina i Anny
Sebastian SUPEL, s. Łukasza i Beaty
Marta GRZYBOWSKA, c. Dawida i Moniki
Emilia SARNOWSKA, c. Tomasza i Pauliny
Milena GDULA, c. Piotra i Magdaleny
Jędrzej WACH, s. Pawła i Aleksandry
Julia JASIŃSKA, c. Damiana i Marty
Martyna MATYKA, c. Michała i Emilii

n W drugą niedzielę lipca, nasi Parafianie
wzięli udział w 19. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Kilkusettysięczna rzesza ludzi, zgromadzona pod wałami Jasnej Góry, dziękowała Panu
Bogu i Matce Najświętszej za media katolicie w Polsce. Rozgłośnia Radio Maryja w tym
roku obchodzi 20 rocznicę powstania.
n Po raz drugi w tym roku pielgrzymowaliśmy do Częstochowy w dniu 8 października. Ten wyjazd został zorganizowana
przez nasz Klub Seniora.
n W dniu 24 lipca świętowaliśmy ODPUSTU ku czci św. Jakuba i Krzysztofa. W uroczystości przewodniczył ks. dr Andrzej Tomko, prorektor PWT we Wroclawiu. Wieczorem w tym dniu odbył sie koncert i Apel
Jasnogórski. W tym roku wystąpił zespół
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Zuzanna DZIAREK, c. Grzegorza i Marty
Alicja DANEK, c. Krzysztofa i Jolanty
Łucja DOMAGAŁA, c. Arkadiusza i Aleksandry
Patryk KIERZKOWSKI, s. Piotra i Justyny
Wiktor KAŁUŻNY, s. Krzysztofa i Barbary
Dariusz SIECZKA, s. Jerzego i Gabrieli
Oliwia KOŚCIELNA, c. Sławomira i Doroty
Paweł MAZUR, s. Waldemara i Agnieszki
Pola SPYCHAŁA, c. Łukasza i Iwony
Kacper JĘDRYSEK, s. Mariusza i Eweliny
Oskar LIPCZYŃSKI, s. Dariusza i Katarzyny
Urszula MATUSZEK, c. Krzysztofa i Renaty
Ignacy BATÓG, s. Pawła i Moniki
Tymon WIECZOREK, s. Wojciecha i Agnieszki.

Klaudiusz SZYMAŃSKI i Anna FUTOMA
Piotr SZCZOTKIEWICZ i Elena TAPAROWA
Krzysztof WOŹNIAKOWSKI i Agata ŁAPIŃSKA
Artur PAWLIK i Barbara BIELECKA
Bartosz DERDA i Monika GÓRAL
Michał CICHOCKI i Lidia ZUŚKA
Dawid REGAŃCZUK i Monika KUŁAG
Paweł POPIELA i Ewa DULAT
Piotr ŚWIĄTKO i Alicja CHMIELUK

oraz poza naszą parafią:
Piotr LASZCZYŃSKI i Karolina Panek
Karol KOWALCZYK i Sylwia PAWELEC
Marek SOKOŁOWSKI i Iwona LEŚNIOWSKA
Piotr BUCH i Anna FIOŁKA
Krzysztof FRANEK i Bernadetta RYCZAJ
Paweł KUSTROŃ i Aleksandra SŁOMCZYŃSKA
Paweł PERDEK i Magdalena SŁAWECKA
Adam DYKSIK i Ewa PLEWNIA
Bartosz ZIELIŃSKI i Alicja SZOSTAKIEWICZ

ZMARLI w Chrystusie Panu:
Czesław KRAWCZYK (1917 Libiąż
Mały; 7.07.br.)
Barbara RATAJCZYK (1932 Przykona; 11.07.br.)
Helena ROWIŃSKA (1921 Gnieździęka; 17.07.br.)
Marianna DOSTATNI (1922 Westrza; 21.07.br.)
Krystyna STEPEK (1948; 31.07.br.)
Janina NIKLEWICZ (1926 Olężanik; 31.07.br.)
Tadeusz GŁĘBOCKI (1938 Drupia; 9.08.br.)
Józef WOŹNIAK (1922 Frydrychowice ; 31.08.br.)
Bronisława PAKUŁA (1940 Błędowo
Zgłobińska; 17.09.br.)
Tadeusz TRYBULSKI (1925 Radziechów; 4.10.br.)
Włodzimierz BARAN (1945 Starachowice;
18.10.br.)
Julia PILGER (1927 Ostaszków; 24.10.br.)
Leszek POŚPIECH (1929 Kępno; 2.11.br.)
Lesław MIROWSKI (1950; 21.11.br.)
Leszek WASIAK (1956; 25.11.br.)
Leon NOWICKI (1924 Swadzim; 1.12.br.)
Jakub TROJANOWSKI (1921Dobrociesz; 4.12.br.)
Helena PIERZ (1926 Bałtów; 7.12.br.)
Anna MODZELEWSKA (1921 Wola Zab.; 8.12.br.)
Janina MOŚCICKA (1923 Słupia; 10.12.br.)
Maria OLEJNICZAK (1954 Solniki; 25.12.br.)

„40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70
oślętach".
n Pod koniec lipca, prawie 30-osobowa
grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w tygodniowej oazie w Szczyrku.
W programie rekolekcji oazowych,był
czas na wypoczynek, radosną zabawę oraz
wędrowanie po górach.
n Przez 2 tyg. sierpnia odbywała się
w Ustroniu Morskim kolonia parafialna dla
dzieci. Prawie 40 dzieci mogło cieszyć się
polskim morzem dzięki zaangażowaniu się
naszych wychowawców oraz przy wsparciu
sponsorów.
n W sierpniu włączyliśmy się do akcji
Caritasu i na rzecz pomocy dla głogującej
Afryki złożyliśmy kwotę 4.195 zł. Odbywały
się także zbiórki na rzecz Kościoła Prześladowanego w Sudanie, oraz na rzecz pomocy
Kościołowi za wschodnią granicą RP.
n Posługę organisty w naszej parafii w tym roku podjęła się pani mgr Mariola Siejka, absolwentka Akademii Muzycznej

we Wrocławiu, chórzystka Filharmonii Wrocławskiej.
n Nowy rok szkolny i katechetyczny
dla dzieci i naszej młodzieży rozpoczął się
udziałem w uroczystej Mszy św.
Katechezę w tym roku prowadzą: w SP
98 – p. Jolanta Szczuplak, p. Aleksandra Winiarczyk; w Gimnazjum nr 2 – p. Anna Sobczuk i ks. Szymon Zaufal; w LZN i GASSA – ks.
Krzysztof Noworytto i p. Krzysztof Zajkowski; w Przedszkolach – p. Jolanta Szczuplak
i p. Joanna Grela. W sumie katecheci prowadzą tygodniowo prawie 100 lekcji religii.
n W pierwszych dniach września odbyły się
dla grupy parafian kilkudniowe wczasy, zorganizowane przez Klub Seniora. Kilkunastu seniorów wypoczywało w Sośni k. Międzyborza.
n W październiku, w pieszej pielgrzymce
z Wrocławia do Trzebnicy, pielgrzymowało
z naszej parafii kilkanaście osób, młodzieży
i dorosłych. Pielgrzymka była dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła Drugiego.
Dokończenie na str. 3

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sławomir SZCZEPANIAK i Marzena
SZCZEPANIAK
Michał BIAŁAS i Marta TEMPEROWICZ
Michał JASIŃSKI i Ewelina KACZYŃSKA
Maciej PIETRAS i Dorota PIŁAKOWSKA
Hubert GMUR i Marta DUDZIAK
Marcin RAFALSKI i Magda IWAŃSKA
Przemysław FRONIA i Anna NYKIEL
Arkadiusz DOMAGAŁA i Aleksandra
SZEWCZYK
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Słowo stało się Ciałem
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DRODZY CZYTELNICY
Niech nasze Domy, Rodziny,
a przede wszystkim Serca
otwierają się na Chrystusa,
który przychodzi.
Niech Nowy Rok przybliży
nas jeszcze bardziej do Słowa,
które zamieszkało wśród nas.
Przyjmijcie z serca płynące
kapłańskie błogosławieństwo.
Ks.Edward Leśniowski
- proboszcz

W tym numerze naszej gazetki
proponujemy kilka rozważań, które
zaczerpnęliśmy z katolickich portali,
aby zachęcić do samodzielnego
szukania we współczesnych środkach
komunikowania słów prawdy.

Kościół naszym
domem
Wiele pustych słów unosi się wokół nas jak plewy na wietrze.
Wypowiadane bezmyślnie, nic nie mówiące, niezdolne, aby
cokolwiek zmienić. Słowa bez dobrej intencji, bez pokrycia,
lub bez sensu.

G

dy Biblia mówi o Słowie Boga, wskazuje
na jego siłę zdolną stwarzać i zmieniać
rzeczywistość. Bóg powiedział i stało się
(Rdz 1, 11). Boska kreatywność to nie tylko
pomysłowość, lecz także zdolność wcielenia
słowa w czyn.
Słowo Boga często wydobywa się
z ognia, aby podkreślić, że ma moc zapalić
ludzkie serce świętymi pragnieniami i żarliwością działania. Tak jak stało się z Mojżeszem, słyszącym wezwanie do zaangażowania na rzecz gnębionego Izraela, wypowiedziane z wnętrza krzewu ognistego. Boskie
Słowo zawiera w sobie prawdę o zamyśle

„[Piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest
Kościołem Boga żywego, filarem
i podporą prawdy.” (1 Tm 3,15).

Stwórcy, niesie w sobie także sens wszelkiego istnienia. Nas – bezdomnych wędrowców, tak często zagubionych, nie rozumiejących dokąd i po co idziemy, Słowo przywołuje do siebie. Prawda przywołuje ślepców, Mądrość niemądrych, Sens – zbłąkanych. Żarliwe Pragnienie – letnich i zziębniętych w apatii. Człowiek bez otwarcia na Boski sens, żyjący z dala od niego – zamienia
się w istotę nie rozumiejącą samego siebie
i coraz bardziej absurdalną. „Człowiek bowiem nie może zrozumieć siebie bez Chry-

Na początku trzeciego tysiąclecia podjęliśmy się zadania czynienia Kościoła domem i szkołą komunii (wspólnoty). Taka
jest myśl przewodnia trzyletniego Programu Duszpasterskiego w Polsce. Opiera się
ona m.in. na przekonaniu, które jasno wyraził św. Bazyli: „We wszystkim należy stawiać
na wspólnotę ponad samotność. We wspólnocie człowiek mniej krąży wokół samego siebie, a bardziej kieruje wzrok ku swojemu bliźniemu. (...) Ujawnia mu się głębszy sens życia
i zostaje obdarowany większą radością. We
wspólnocie łatwiej spotkać Boga”.

Dokończenie na str. 3
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Słowo stało się Ciałem
Dokończenie ze str. 1
stusa”(Jan Paweł II), bez olśnienia, które rodzi
się z bliskości Słowa – Prawdy – Sensu.
Cały Stary Testament jest opowieścią
o wołającym człowieka Słowie Boga. Pragnął
On pokonać głuchotę i upór człowieka, by
nie musiał żyć poza Prawdą, poza Sensem,
poza Bogiem.
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do
nas przez Syna” (Hbr 1,1n). Nie dał się zniechęcić, nie odpuścił sobie, nie obraził. Przemówił przez Syna, otworzył się w Nim!
Słowo stało się ciałem. Przyciągnęło do siebie aż do zespolenia ludzką naturę. Prawda połączyła się człowiekiem. Człowiek zamieszkał
w swym domu, jakim jest Słowo. Modlitwa Jezusa do Ojca: „Uświęć ich w Prawdzie”, znaczy
w głębszym sensie: Uczyń ich jedno ze mną,
z Chrystusem. Zwiąż ich ze Mną. Przyciągnij do
mnie (Benedykt XVI, Verbum Domini 80).
To wszystko stało się w Jezusie Chrystusie
i przemówiło potężną obietnicą tego samego
daru dla nas. Bo dla nas Bóg stał się człowiekiem. Dla nas przytulił w sobie Bóstwo i człowieczeństwo w świętym jednoczącym uścisku, aby to samo mogło dokonać się w każdej ludzkiej istocie. Słowo stające się ciałem,
w pewnej chwili zacznie żarliwie opowiadać

Boskim głosem, poprzez ludzkie usta Chrystusa, o pragnieniu Ojca, by człowiek stał się
Bogiem. Uczniowie zostają w pewnym sensie
wprowadzeni w bliskie obcowanie z Bogiem
poprzez zanurzenie w Słowie Bożym. (Benedykt XVI, Verbym Domini, 80).
(...) Na krzyżu owa jedność zostanie pozornie rozdarta – ciało oddzieli się od ducha
– od Słowa. W istocie jednak, drogocennie
naczynie Bosko – ludzkiej jedności zostało
przez krzyż otwarte, aby każdy mógł z niego
zaczerpnąć. Mamy tu słowo krzyża. Chrystus,
wcielone, ukrzyżowane i zmartwychwstałe
Słowo Boże, jest Panem wszystkiego, i w Nim
wszystko jest zjednoczone na zawsze (Benedykt XVI, Verbum Domini, 12).
W „małym” Słowie, które stało się ciałem
mieszcząc się w żłobie (por. VB, 12), rozpoczęło się wielkie zjednoczenie każdego człowieka z Bogiem, na zawsze. Aby wejść do kaplicy narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, trzeba bardzo się schylić. Podobnie każdy „mały”,
pokorny jak ziarnko gorczycy gest w stronę
Słowa: otwarcie Biblii, słuchanie, modlitwa,
akt wiary i pragnienie posłuszeństwa – prowadzi nas do wielkiego zjednoczenia. Otwiera nas na wieczne zatopienie się w Tym, który
jest Sensem naszego życia.
(Rozważanie autorstwa W.Jędrzejewskiego OP,
wyjęte z katolickiego portalu: www.mateusz.pl)

Kościół naszym domem
Dokończenie ze str. 1
Pierwszy rok w pracy duszpasterskiej pod
hasłem: „W komunii z Bogiem”, poświęciliśmy
budowaniu kluczowej wertykalnej (pionowej) relacji między Bogiem i człowiekiem.
Drugi etap: „Kościół naszym domem” który
obecnie rozpoczynamy, poświęcimy budowaniu horyzontalnej (poziomej) relacji między wiernymi, ze szczególnym uwzględnienie struktur komunijnych, wspólnot i grup.
Trzeci rok: „Być solą ziemi”, będzie poświęcony ewangelizacyjnemu ożywieniu wspólnoty Kościoła.
Nie chcemy zakończyć budowania komunii z Bogiem. Bóg musi stale znajdować się
w centrum naszego życia. Z nadzieją patrzymy na tę rzeszę ludzi dorosłych, którzy w wielu parafiach – w ramach Szkół Słowa Bożego,
Kręgów Biblijnych – z entuzjazmem uczestniczyli w formacji, jaką ofiaruje Dzieło Biblijne.
Obecnie będziemy czynić drugi krok w realizacji programu duszpasterskiego. Otóż na
fundamencie komunii z Bogiem, pragniemy budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi, między sobą. Od doświadczenia bliskości

Boga, chcemy przejść ku doświadczeniu bliskości człowieka. Temat tegorocznego programu duszpasterskiego brzmi: „Kościół naszym domem”. Najprościej mówiąc, chodzi
o większe zadomowienie wiernych w Kościele i o większe udomowienie Kościoła. Tym razem chcemy nauczyć się – w oparciu o Słowo
Boże – praktyki ewangelijnego braterstwa między ludźmi. Chcemy tworzyć lub ożywiać w naszych wspólnotach struktury komunijne (parafialne rady, grupy apostolskie i inne współnoty).
Jest wiele do zrobienia. Czeka nas trudna
i długa praca nad poprawą jakości wzajemnych relacji w Kościele.
Gdy w pierwszym roku podkreślaliśmy
rolę Słowa Bożego w życiu wiary, jeszcze wyraźniej uczyniła to papieska adhortacja „Verbum Domini”. Będziemy nadal do niej wracać, gdyż wierzymy że Słowo Boże może rozmiękczyć nasze stwardniałe serca i usposobić do wzajemnej wspólnoty, podobnie jak
kropla wody, która z natury jest miękka, a
jednak potrafi wydrążyć twardy kamień, jeśli
tylko kapie na niego nieustannie. Niech Kościół będzie naszym domem.

„Bo żyjemy na koszt
przyszłych pokoleń...”
Rządy zwiększają dziś zadłużenie w niesłychanej nigdy skali. Jeden jedyny kraj,
Niemcy, wypłacił bankom w roku 2010 nie mniej
niż 43,9 miliarda euro na samą spłat odsetek długów; wszystko dlatego, że przy całym naszym bogactwie żyliśmy ponad stan. Tylko same te odsetki
wystarczyłyby na zakup środków żywnościowych
dla wszystkich dzieci w krajach rozwijających się
na cały rok. Na całym świecie od rozpoczęcia kryzysu długi państw wzrosły o 45 procent i sięgnęły
poziom ponad 50 bilionów dolarów. To liczby niewyobrażalne, sytuacja, która jeszcze nigdy nie miała miejsca. Same kraje członkowskie Unii Europejskiej biorą w roku 2010 ponad 800 miliardów euro
nowych kredytów. Zadłużenie w budżecie USA to
około 1,56 biliona dolarów, najwyższe w całej historii. Jest jasne, że nadchodzące pokolenia będą
obciążone gigantycznymi długami. Czyż nie jest to
także niesamowicie poważny problem moralny?

Na to pytanie papież Benedykt XVI
w książczce-wywiadzie „Światłość świata” (2010 r), jakiego udzielił niemieckiemu dziennikarzowi Peterowi Seewaldowi,
odpowiada:

„Oczywiście, bo żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Widać też z tego, że żyjemy
w fałszu. Żyjemy na pokaz, a wielkie kredyty są traktowane jako coś, co nam się należy. Także w tej kwestii wszyscy teoretycznie
rozumieją, że potrzeba opamiętania, rozpoznania na nowo, co rzeczywiście jest możliwe, co można zrobić, a co zrobić nie wolno.
Ale mimo wszystko nie przenika to do ludzkich serc. W związku z samymi tylko planami
finansowymi niezbędny jest globalny rachunek sumienia. Kościół próbował w tę sprawę
coś wnieść dzięki encyklice Caritas in veritate.
Nie ma tam odpowiedzi, które rozwiązałyby
wszystkie problemy. Ale jest to krok, aby rzeczy zobaczyć z innej perspektywy, potraktować je nie tylko od strony władzy i sukcesu,
ale także z takiego punktu widzenia, gdzie
normą jest miłość bliźniego, orientowanie
się na wolę Bożą, a nie tylko na nasze pragnienia. Potrzeba tego typu impulsów, żeby
rzeczywiście mogło dojść do zmiany w świadomości.

í Z życia parafii í Z życia parafii í
Dokończenie ze str. 4
n W październiku drużyna naszych młodszych ministrantów wzięła udział w międzyparafialnych rozgrywkach w piłkę nożną.
Chłopcy nieźle sobie radzili.
n 20 listopada, w hołdzie pamięci najwybitnieijszych Polaków, pochylając się nad ich
niezłomną postawą wiary i patriotyzmu, artyści wrocławscy pod dyr. p. Janusza Telejko,
przedstawili w naszy kościele Misterium "Requiem Polskie"
n W rekolekcjach adwentowych przweodniczył w tym roku o. Tomasz Górecki ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej rodziny w Ciechocinku. Licznie w nich wzięliśmy udział.
Pouczenia rekolekcjonisty pomogły nam w
przygotowaniu się do duchowego przeżycia
świąt Narodzenia Pańskiego i przyczyniły się
do refleksji nad wartością życia rodzinnego i
wspólnotowego w parafii.
n W drugiej połowie tego roku przeprowadzliśmy następujące REMONTY:
– renowację krzyża, drzwi do naszych świątyń;
– postawiliśmy nowy krzyż na naszym cmentarzu i dokonaliśmy wycinki 8 drzew, zagrażających bezpieczeństwu;

– odmalowano kilka pomieszczeń parafialnych (zakrystię, salę D i pomieszczenie na
probostwie;
– przeprowadziliśmy remont dachu na zakrystii kościoła. Koszt ostatnich remontów
wyniosi blisko 20 tys. zł.
W tym roku również zakupiliśmy nowe
organy oraz zestaw nagłaśniający procesje.
Koszt: 12 tys. zl.
n W ramach comiesięcznych zbiórek na
cele dobroczynne w parafii złożyliśmy w tym
roku kwotę ponad 9.600 zł. Natomiast odpisu 1 procentu podatku dokonało prawie stu
parafian na kwotę 2.800 zł. Ofiary te zostały przeznaczone przede wszystkim na prowadzenie świetlicy dla dzieci, jak również na
okazjonalne zapomogi dla rodzin wielodzietnych.
n Podobnie jak w ub. roku podjęliśmy
się akcji charytatywenej "Rodzina Rodzinie"
Kilkanaście rodzin potrzebyjących pomocy
w naszej parafii, zostało obdarowanych hojnymi paczkami przedświątecznymi. Dziękujemy Parafianom, którzy pośpieszyły im
z pomocą.

„Nowa” lewica i stare mity
Po kolejnym szczycie „ostatniej szansy” wielu przywódców państw Unii Europejskiej sprawia wrażenie, jakby nadal
nie rozumieli, że głównym powodem wzmagających się trudności Unii nie jest wspólna waluta, lecz wspólne uleganie dyktatowi „nowej” lewicy, która — podobnie jak lewica stara — doprowadza do destrukcji poszczególnych osób
i całych społeczeństw.
Pod pozorem „tolerancji” (działającej tylko
w jedną stronę), świeckości (ateistycznej) państwa czy szkoły „neutralnej” światopoglądowo, lewica w nowy sposób stosuje stary terroryzm ideologiczny i w nowej formie powraca
do starych utopii, godnych pomysłów Marksa, Engelsa i Lenina. Od strony intelektualnej
nowa-stara lewica ma jedynie do zaproponowania walkę z dobrem, prawdą i pięknem. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu było to, co
działo się na oczach świata w czasie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Oto w obliczu nauczania Benedykta XVI o niezwykłości
człowieka, a także o aspiracjach młodych ludzi
do życia w miłości i wolności dzieci Bożych,
jedyną „intelektualną” alternatywą ze strony lewicy było zainscenizowanie kopulacji z figurą
niedźwiedzia (prawdziwy niedźwiedź raczej
by na to nie pozwolił). Po raz kolejny potwierdziło się to, że intelektualna „głębia” nowej lewicy wyraża się głównie poprzez promocję
wyuzdania oraz poprzez stosowanie przemocy — początkowo ideologicznej, politycznej,
prawnej i medialnej, a ostatnio również fizycznej, jak przekonali się o tym uczestnicy Marszu
Niepodległości w dniu 11 listopada.

Niezmienną aspiracją każdej lewicy —
„starej” i „nowej” — jest dążenie do przeprowadzenia w kolejnych pokoleniach rewolucji antropologicznej, czyli zastąpienie rzeczywistości człowieka ateistycznymi i materialistycznymi mitami. Celem marksizmu i rewolucji bolszewickiej było zrównanie robotnika z chłopem, a pracobiorcy z pracodawcą.
Celem nowej lewicy jest zrównanie człowieka ze zwierzęciem, czyli doprowadzenie do
sytuacji, w które człowiek utożsamia siebie z
ciałem, a miłość z popędem. Według lewicowych ideologii człowiek „nowoczesny”, „wykształcony” i „postępowy” to ktoś, kto nie jest
w stanie kierować się w życiu mądrością, miłością, odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem. Nowa lewica — podobnie jak stara – zakłada, że ludzie nie mogą być szczęśliwi razem i dlatego każdy musi z kimś walczyć: robotnicy z pracodawcami, biedni z
bogatymi, kobiety z mężczyznami, rodzice z
własnymi dziećmi (aborcja), dzieci z rodzicami (eutanazja), jedne dzieci poczęte z innymi poczętymi dziećmi (in vitro), a międzynarodowe bojówki lewackie z polskimi patriotami.

Poddawanie się dyktatowi lewicy doprowadzi do upadku każde społeczeństwo i każdą cywilizację, gdyż lewica niezmiennie i nieuchronnie prowadzi nie tylko do biedy materialnej, ale też do jeszcze bardziej brzemiennej w bolesne skutki biedy duchowej. Od czasów okrutnej rewolucji francuskiej lewica usiłuje uszczęśliwić człowieka przez to, że odbiera mu to, co do szczęścia jest człowiekowi najbardziej potrzebne: prawdę, miłość i wychowanie. Prawdę zastępuje utopijnymi ideologiami o człowieku, który sam decyduje o tym,
jakiej jest płci i który utożsamia siebie z własną
„orientacją” seksualną. Miłość zastępuje „wolnymi” związkami każdego z każdym i w każdym celu, a wychowanie zastępuje postulatem, by młodzi ludzie robili to, co chcą, by żyli
na luzie, by mieli legalny dostęp do narkotyków (oczywiście na własny użytek) i by mogli
bezkarnie kpić sobie z Boga oraz z tych, którzy
są Jego przyjaciółmi. Na szczęście historia dowodzi niezbicie, że przyszłość należy do tych
ludzi, którzy odróżniają siebie od zwierząt,
a rzeczywistość – od lewicowych ideologii.
(Rozważanie autorstwa M. Dziewieckiego, wyjęte
z katolickiego portalu „Opoka”)

Czy wiemy, że…
Boże Narodzenie-2011 to święto ponad 2,7 miliardów chrześcijan.
W tej liczbie ilość katolików wyniósł
1,181miliarda. Liczbę wszystkich prawosławnych na świecie szacuje się na 300 milionów,
co wśród kościołów chrześcijańskich stawia
prawosławie na drugim miejscu za kościołem rzymsko-katolickim.
W roku 2009 przyrost katolików na całym świecie – o 1,3%, był szybszy niż przyrost ludności świata – 1,1%. ( o 15 milionów
więcej niż w roku 2008).
Druga po chrześcijaństwie co do liczby
wyznawców religia świata to islam. Szacuje
się, że w 2009 r. na całym świecie było 1,57
miliarda wyznawców Islamu.
Boże Narodzenie to też święto muzułmanów, nie tak ważne jak dla chrześcijan,
bowiem Jesus w islamie to Boży Posłaniec,
a nie sam Bóg. Warto wiedzieć, że Koran nie
poświęca więcej uwagi żadnej innej kobiecie niż Marii, Matce Jezusa.

