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„Bóg jest Miłością, moją Miłością”

Papieska intencja modlitwy na
grudzień
Intencja ogólna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo
i zdecydowanie, działania mające na
celu polepszenie przyszłości dzieci,
szczególnie tych cierpiących.

Bóg Stwórca Nieba i Ziemi
Każdy z nas niemal z pamięci dopowie kolejne etapy

dzieła stworzenia opisane przez autora Księgi Rodzaju w
pięknej biblijnej pieśni zwanej „Pierwszym Opisem
Stworzenia”. Niemalże widzimy, jak z bezkresu i chaosu
wyłaniają się - niebo i ziemia, jak rozbłyskują słońce i
księżyc, jak potem oddziela się morze od suchego lądu,
jak świat zapełnia się roślinami i zwierzętami, i jak wre-
szcie rozpoczyna się nasza ludzka historia.

Jednak dla coraz większej liczby ludzi, ten biblijny
opis nie stanowi już przekazu prawdy głoszącej iż to Bóg
jest Stwórcą wszystkiego. Wielu wkłada te słowa Pisma
na półkę z legendami i baśniami odwracając się tym sa-
mym od tej prawdy, którą w naszym wyznaniu wiary
umieszczamy tuż po pierwszym wspomnieniu osoby Bo-
ga: „Wierzę w Boga Stworzyciela Nieba i Ziemi...”

Oczywiście wiara w Stworzyciela nie oznacza auto-
matycznie konieczności wierzenia w prawdziwość nau-
kową biblijnego opisu. W tym miejscu warto wspomnieć
pewnego profesora, którego ks. Twardowski przekony-
wał do chrześcijaństwa i tłumacząc pierwsze słowa Pis-
ma Świętego mówił o rodzajach i gatunkach literackich.
Ów profesor miał odpowiedzieć: księże, jeśli mam uwie-
rzyć w Boga, to również w to, że jako Wszechmocny
mógł uczynić wszystko w siedem dni i dokładnie według
tego opisu jeśli tylko miał na to ochotę!

Opis dzieła stworzenia, jak i słowa wyznania wiary
mają jeden zasadniczy cel, to mianowicie, abyśmy my,
wierzący w Boga zawsze widzieli przed sobą właściwą
perspektywę, właściwą hierarchię wartości, która bierze
swój początek od Boga i do Boga prowadzi.

Prawda o Stworzycielu odkrywa przed nami także
jeden z największych i najbardziej zdumiewających przy-
miotów Boga. Oto bowiem Bóg, który okazuje się być
Stwórcą, w dziele Stworzenia okazał się być Tym, który
kocha. Przecież jedynie miłość stanowi wytłumaczenie
dla całego tego dzieła, dla jego doskonałości, harmonii,
piękna, dla tej wielokrotnie wyrażanej troski o to „by by-
ły dobre”, wreszcie dla samego istnienia człowieka, z
którym Bóg w akcie stworzenia dzieli się częścią swojej
istoty, dając człowiekowi rozum i wolną wolę, czyniąc

go współuczestnikiem i współtwórcą tego, co się na świe-
cie i ze światem dzieje.

Prawda o Stworzycielu jest też wezwaniem do poko-
ry skierowanym do człowieka, który tak chętnie zajmuje
miejsce Boga, lecz przy całych podejmowanych przez
siebie zabiegach musi w końcu stwierdzić, że dzieła Bo-
żego nie jest w stanie przewyższyć, a to co wydaje się
być naszym sukcesem jest jedynie jeszcze jednym darem
Boga.

Ciąg dalszy tych refleksji nastąpi
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Kontynuacja Miesiąca Misyjnego
W październikowym numerze naszego miesięcznika

zebraliśmy podstawowe informacje o misjonarzach,
którzy wyruszyli z terenu naszej diecezji aż po krańce
świata. Spośród nich 57 pracuje aktualnie na terenach
misyjnych, choć sam termin „tereny misyjne” jest dość
trudny do ścisłego określenia. Najpierw są to tereny
pierwszej ewangelizacji, gdzie trzeba zakładać pierwsze
parafie i diecezje. W szerszym znaczeniu wyjazd na misje
oznacza również pomoc duszpasterską w krajach, gdzie
odczuwa się wielki brak duszpasterzy. Dotyczy to
szczególnie krajów Ameryki Południowej, gdzie
ewangelizacja trwa od pięciuset lat.

W kolejnych numerach naszego miesięcznika
będziemy pisać o wsparciu jakie otrzymują misjonarze
pochodzący z kolejnych dekanatów naszej diecezji.
Proszę więc o przesyłanie informacji o powstających
inicjatywach, jak i o samych misjonarzach. Mogą to być
ich listy, zdjęcia itp. Będę wdzięczny również za korekty
błędów, które się pojawiają...
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