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Myśli Ks. Jerzego na każdy dzień - kwiecień
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Ewangelia dopowiada w sposób jasny: nie ma umarłych. Wszyscy
żyją w Bogu. (DB 57)
Prawda wiary o przeznaczeniu człowieka do życia wiecznego łączy
się w naszej świadomości z prawdą o sprawiedliwości Pana Boga,
który za dobre życie wynagradza, a za złe karze. (DB 64-65)
Troska o męstwo powinna leżeć w interesie zarówno władzy, jak
i obywateli. (KZ 153)
Niezwykle ważną sprawą jest nasz stosunek do ludzi potrzebujących
pomocy. Tylko ludzie uczuleni na potrzeby innych zasługują na
szczęście wieczne. (DB 106)
Człowiek dzisiejszy jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż
siły. (KZ 55)
Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem. A i męstwo nie polega
na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, tylko serca. (KZ
55)
Wszystkie krzyże życia naszego osobistego i społecznego muszą
doprowadzić do zmartwychwstania Ojczyzny w pełni wolnej
i sprawiedliwej. (KZ 56)
Wielki Tydzień i święta wielkanocne niech będą czasem modlitwy
dla nas, którzy w górę unosimy krzyże naszego cierpienia, krzyże
zbawienia, znak zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią. (KZ 82)
I tak jak Chrystus nie zawrócił z drogi krzyżowej, ale szedł
aż do zwycięskiego końca, tak i naród nasz, umocniony przez
Chrystusa, nie zrezygnuje, choćby do zmartwychwstania miał iść na
kolanach zbolałych od wysiłku. (KZ 56)
Po co krew, po co purpura męczeństwa obok żłóbka, a w ogóle po co
cierpienie? Dlaczego w samym człowieku takie rozdwojenie? Pytania
wciąż zadawane przez wszystkich ludzi. A my? Pozostajemy
w promieniowaniu tajemnicy. Próbujemy duchowo łączyć się
z cierpieniami Chrystusa. (DB 71)

11. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede

wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. (DB 107)
12. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją i zalążkiem spotkania

w domu Ojca. (DB 25)
13. Nie chcemy na nikogo ciskać gromów, ale niech nam będzie wolno
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kochać Ojczyznę i za nią się modlić. (KP 48)
Nie ma Kościoła bez krzyża, nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez
krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto
w słusznej sprawie zwycięża, zwycięża przez krzyż i w krzyżu. (KP
63)
Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności.
(KZ 56)
Potęga zła, zakłamania, pogardy i nienawiści do człowieka musi być
pokonana. Jesteś święty Maksymilianie symbolem zwycięstwa, jakie
odnosi człowiek siłą zniewolony, ale pozostający wolny duchem. (KZ
57)
Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie.
Życie w prawdzie to dawania świadectwa na zewnątrz,
to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji.
Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną
decyzją, taką czy inną ustawą. (KZ 57)
Nasza niewola w zasadzie polega na tym, że poddajemy się
panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy
przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub
udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. Odważne
świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do
wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest
człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia,
nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej
sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym
duchowo już teraz. A wolność zewnętrzna czy polityczna musiałaby
przyjść prędzej czy później jako konsekwencja tej wolności ducha
i wierności prawdzie. (KZ 57-58)
Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest
przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. Lękamy
się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności,
zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest
miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lek, gdy godzimy się na
cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości. Jeśli prawda
będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić
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ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią
przyczyną naszego zniewolenia. (KZ 58)
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno
walczyć przemocą. (DB 106)
Jesteśmy powołani do prawdy. Jesteśmy powołani do świadczenia
o prawdzie swoim życiem. Bądźmy więc wierni prawdzie. (KZ 60)
Oby godzina prawdy jak najszybciej powróciła na wielkiej tarczy
[historii] naszego narodu, by prawda odniosła ostateczny triumf
w naszej Ojczyźnie. (KZ 60)
Nie walcz przemocą. Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.
Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje
zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej
niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość,
jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze
i najokrutniejsze to walki przemocy. (KZ 64)
Ziarno troski o dom ojczysty, rzucone w polską glebę w sierpniu
1980 roku, podlane krwią, cierpieniem i bólem naszych sióstr i braci,
musi przynieść dobre owoce. Musi wyrosnąć w potężne drzewo
wolności i sprawiedliwości. Tej nadziei nie wolno nam utracić. Bo
w narodzie jest dość siły do twórczego działania i twórczej pracy dla
dobra Ojczyzny. Ten naród, który swoje bolesne doświadczenia
składa w darze Bogu przez usta Ojca Świętego [Jana Pawła II - przyp.
red.], zdolny jest do wielu poświęceń, ale chce ugody prawdziwej.
Chce gwarancji, że jego wysiłki nie zostaną znowu zmarnowane.
Naród dzisiaj bardziej rozumie słowa Norwida: „Nie trzeba kłaniać
się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały”. Nie
trzeba kłaniać się okolicznościom. (KZ 65)
Wolność jest darem Boga samego. Jest rzeczywistością, którą Bóg
wszczepił w człowieka, stwarzając go na swój obraz i podobieństwo.
Naród z tysiącletnią tradycją chrześcijańską zawsze będzie dążył do
pełnej wolności. Bo dążenia do wolności nie pokona się przemocą,
gdyż przemoc jest siłą tego, kto nie posiada prawdy. (KZ 71-72)
Człowiek zawsze chce przedłużyć pamięć o sobie. Ludzie nigdy nie
chcieli zakończyć swej egzystencji z chwilą śmierci. Stąd piramidy,
cmentarze, grobowce, pomniki, sarkofagi. Wszystko to jest jakby
krzykiem w stronę nieśmiertelności, nieskończoności. (DB 25)
Cała działalność Jezusa Chrystusa zmierzała do tego, aby uświadomić
ludziom, że do wolności zostali stworzeni, do wolności dzieci
Bożych. Całym sowim życiem ziemskim Chrystus pomagał ludziom
zrozumieć sens i wartość ludzkiego życia, sens i wartość cierpienia.
Przez cuda dokonywane swoją Bożą mocą umniejszał ludzkie

cierpienia fizyczne i duchowe. Uczulał ludzi na cierpienie i ból
innych. (KZ 73)
28. Potrzeba nam silnej wiary i nadziei, aby zmartwychwstać. Po
Wielkim Tygodniu drogi krzyżowej przyjdzie zmartwychwstanie.
I zmartwychwstaną ci, którzy z wiarą czekali. (DB 30)
29. Człowiek zbudował też więzienia z cegły i z kamieni. Więzienia
ogrodzone murem lub drutem kolczastym. I skoro system wartości
Bożych został przez człowieka zburzony, te więzienia czasami są
potrzebne. Nie jest jednak dobrze, gdy te mury więzienne
wykorzystywane są do zamykania tych, którzy inaczej myślą, inaczej
czują, inaczej pragną dobra Ojczyzny. (KZ 73)
30. W dzień ostateczny powstaniemy jak Chrystus. On bowiem
powiedział: „Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł żyć będzie”. A my
przecież wierzymy... (DB 61)
http://kspopieluszko.blogspot.com/2010/05/mysli-ks-jerzego-na-kazdy-dzien.html

Było…
w marcu 2020 roku

5 marca – Ks. Józef Ślusarczyk udał się na Galę rozdania nagród za
II etap Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach, która była
przygotowana dla uczestników z 1 i 6 rejonu w KujawskoPomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
6 marca – 30 czerwca – Na klatce schodowej powstał obraz ścienny
pt.
„Olszynka
Grochowska”
namalowany
przez
artystę
Bogdana Ziółkowskiego.
12 marca – 3 maja – Cały
kompleks
Centrum
Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego
Popiełuszki był nieczynny.
Będzie…
w kwietniu 2020 roku
Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki było nieczynne.

