
Adam Mickiewicz
jednym z ojców naszej niepodległości.

„Świętość
jest najpiękniejszym obliczem Kościoła”

Papieska intencje modlitwy
na wrzesień:
Intencja ogólna: Aby młodzież
na kontynencie afrykańskim miała
dostęp do edukacji i pracy we
własnej ojczyźnie.

Po raz kolejny przywołuję słowa papieża Franciszka.
A czynię to najpierw z tego powodu, że dane mi było to
najpiękniejsze oblicze Kościoła niedawno zobaczyć!
Miało to miejsce 4 sierpnia w Lisewie. Bo czyż nie zna-
kiem świętości, a przynajmniej dążenia do niej była Wa-
sza obecność, czyż nie świadczy o tym wasza niezłom-
ność i wytrwałość? W spiekocie dnia, w niewygodzie,
gdy wielu innych korzystało z tzw. wakacji, Wy wybrali-
ście pielgrzymkę, spotkanie z pasterzem toruńskiego ko-
ścioła, a przede wszystkim spotkanie z Chrystusem, do
którego prowadzi nas Jego i nasza Wniebowzięta Matka.
Dlatego za to piękne oblicze Kościoła, którym jesteście
chcę Wam podziękować…

Kochani we wspólnotach Żywego Różańca!
Jest taka stara przypowieść, zaczerpnięta z szabaso-

wych mądrości. Jej bohaterem jest stary Rabin, do które-
go chętnie przychodzą po radę mieszkańcy miasteczka.
Jego rady przepełnione są mądrością i życiowym do-
świadczeniem, dlatego cieszy się wielkim szacunkiem i
sympatią. Wielu odchodzących od niego mówi: Rebe ty
jesteś jak Mojżesz, potrafisz przeprowadzić człowieka
przez morze wątpliwości. Inni mówią: Ty jesteś jak
Eliasz, twoje słowa mają moc. W końcu wypowiedzi te
zwróciły jego uwagę, a nawet poruszyły Rabina i przy
kolejnej okazji powiedział swoim słuchaczom tak: moi
drodzy ja nie jestem drugi Mojżesz, ja nie jestem drugi
Eliasz i nie chcę być! Czy wy myślicie, że kiedy stanę
przed Panem, Wszechmocny będzie mnie pytał czemu to

nie zostałeś drugim Mojżeszem czy Eliaszem? Nie! Jeśli
coś będzie nie tak, On zapyta czemu nie zostałeś SOBĄ.
Ja chcę być sobą w tym, co jest we mnie najlepsze.

Papież Franciszek wzywając nas do świętości przy-
pomina, że „każdy na swojej drodze” ma starać się o
świętość – można rzec osobistą świętość. Pisze, przy tym,
że „nie można się zniechęcać, podziwiając wzory święto-
ści, które wydają się nieosiągalne. Istnieją świadectwa
przydatne, by nas pobudzić i motywować, ale nie dzięki
temu, że próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas je-
szcze oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką
przygotował dla nas Pan. Liczy się to, aby każdy wierny
rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma naj-
lepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umie-
ścił, a nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie
było dla niego pomyślane. Ponieważ boskie życie udziela
się jednym w ten sposób, drugim w inny”.

Stąd wypada nam szukać dobrych wzorców, uczyć
się, rozważać, naśladować cnoty, ale wypełniać kartę
świętości zapisem naszego życia. Trzeba w drodze do
świętości pozostać sobą. Bo największe zwycięstwo
odnosi się wówczas, gdy człowiek świadomy tego kim i
jakim jest potrafi tak pokierować swoim życiem by jego
piękno objawiło się! Łąka pod lasem jest piękna nie dla-
tego, że wszystkie rośliny tam rosnące są jednakowe, ale
dlatego, że różnią się i każda dokłada swoje piękno do
obrazu całości.

To raz jeszcze skłania mnie do przywołania naszego
spotkania i dziękczynienia za piękno Waszego ducha,
które wymalowało obraz wspólnoty zapatrzonej w niebo.

Bóg zapłać!
Moderator Żywego Różańca

Ks. Adam Ceynowa
Ciąg dalszy tych refleksji nastąpi

MiesięcznikWspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. kan. Adam Ceynowa,
86-200 Chełmno, ul. Franciszkańska 8, tel. 56-686-00-32;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, tel. 56-678-83-66, www.przeczno.pl

Orzeł z pieczęci Rady Regencyjnej (1916–1918) https://pl.wikipedia.org


