
Pokutujmy i trwajmy na mod-
litwie – z takim zadaniem na 
przyszłość zakończy się w naj-
bliższą niedzielę Różaniec do 
Granic Nieba. 
Uroczyste zwieńczenie trwającej 
od 1 listopada modlitwy ekspia-
cyjnej za grzech aborcji nastąpi 
w najbliższą niedzielę, 8 listopada. 
– Na zakończenie Różańca do 
Granic Nieba zachęcamy wszyst-
kich, by zawierzyli siebie Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu 
i Matce Bożej. Pragniemy, byśmy 
wszyscy razem w niedzielę w 
stanie łaski uświęcającej i z otwar-
tym sercem byli gotowi na przy-
jęcie duchowych darów od Pana 
Boga – wyznaje w rozmowie z 

nami Maciej Bodasiński z Fun-
dacji Solo Dios Basta, współor-
ganizator przedsięwzięcia. Za-
chęca też, aby przygotowaniem 
do tego stała się dziś pierwsza 
sobota miesiąca z fatimskim na-
bożeństwem wynagradzającym. 

Teksty dostępne są na stronie 
internetowej: www.rozaniecdo-
granic.pl. Zawierzenie jest du-
chowym dopełnieniem pokuty 
i modlitwy, która nie powinna 
ustawać. „Pokutujmy więcej, 
módlmy się wytrwale” – apelują 
organizatorzy. 

– Do uczestników modlitwy 
na koniec skierujemy słowa ro-
zesłania, w których poprosimy 
ich między innymi o codzienne 
odmawianie Różańca. Trudny 
czas, jaki teraz przeżywamy, 
mobilizuje nas do tego, by już 
myśleć o kolejnej inicjatywie 
modlitewnej – wyznaje Maciej 
Bodasiński. n 
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Różańcowe 
zawierzenie

MODLITWA 

Roztropność, bo o niej dziś mowa w 
liturgii słowa, to jedna z cnót kardy-
nalnych. Nazwa pochodzi od łaciń-
skiego wyrażenia „cardo”, czyli „za-
wias”, „przegub” – coś, co spaja 
elementy w jedną całość. Cnoty kar-
dynalne mają za zadanie zintegrować 
nasze postępowanie, kierować osą-
dem sumienia, porządkować życie, 
wprowadzać w nie harmonię, ład i 
pokój. Czynić je jednością. Roztropność 
to zdolność przewidywania skutków 
swoich działań, ale też mądrość do-
bierania odpowiednich środków słu-
żących osiąganiu stawianych sobie 
celów. To rozum i serce. 

W Biblii znajdujemy wiele wy-
powiedzi dotyczących roztropności. 
Mówią o niej autorzy ksiąg mąd-
rościowych, prorocy, ewangeliści, 
apostołowie. Święty Jakub zachęca: 
„Kto spośród was jest mądry i roz-
sądny? Niech wykaże się w swoim 
nienagannym postępowaniu uczyn-

kami dokonanymi z łagodnością 
właściwą mądrości!” (Jk 3,13). 

Co może zaburzyć roztropny wy-
bór? Emocje. Same w sobie są neu-
tralne i nie podlegają ocenie moralnej, 
najczęściej pojawiają się niezależnie 
od naszej woli. Emocje ku czemuś 
(ku komuś) prowadzą – pomagają 
albo przeszkadzają podjąć właściwą 
decyzję. Nadanie im priorytetu w 
działaniu w afekcie już niejedną 
osobę doprowadziło na skraj prze-
paści, popchnęło ku nieracjonalnym 
decyzjom. – Jak ja mogłem tego 
nie widzieć? Przegapić taką szansę? 
– po latach gorzko siebie pytamy. – 
Po co było zaczynać coś, co od po-
czątku nie miało sensu? Zmarno-
wałem kawał życia, nie da się już 
poprawić błędów… Bo zagrały emo-
cje, pojawiły się chore ambicje. A 
potem nie było już odwrotu. 

Nie dajmy się oszukać złudzeniom. 
ks. Paweł Siedlanowski

Jezus opowiedział swoim 
uczniom tę przypowieść: „Po-
dobne będzie królestwo niebie-
skie do dziesięciu panien, które 
wzięły swoje lampy i wyszły na 
spotkanie pana młodego. Pięć z 
nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych. Nierozsądne wzięły 
lampy, ale nie wzięły z sobą 
oliwy. Roztropne zaś razem z 
lampami zabrały również oliwę 
w swoich naczyniach. Gdy się 
pan młody opóźniał, senność 
ogarnęła wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wo-
łanie: »Oto pan młody idzie, wyj-
dźcie mu na spotkanie!«. Wtedy 
powstały wszystkie owe panny i 

opatrzyły swe lampy. A nierozsądne 
rzekły do roztropnych: »Użyczcie 
nam swej oliwy, bo nasze lampy 
gasną«. Odpowiedziały roztropne: 
»Mogłoby i nam, i wam nie wy-
starczyć. Idźcie raczej do sprze-
dających i kupcie sobie«. 

Gdy one szły kupić, nadszedł 
pan młody. Te, które były gotowe, 
weszły z nim na ucztę weselną, i 
drzwi zamknięto. Nadchodzą w 
końcu i pozostałe panny, prosząc: 
»Panie, panie, otwórz nam!«. Lecz 
on odpowiedział: »Zaprawdę, po-
wiadam wam, nie znam was«. 
Czuwajcie więc, bo nie znacie 
dnia ani godziny”. 

Mt 25,1-13

Szukajmy mądrości
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Święty Willibrord, biskup
Słowo Boże na sobotę: 
Flp 4,10-19; Ps 112 (111); Łk 16,9-15 
Słowo Boże na niedzielę: 
Mdr 6,12-16; Ps 63 (62); 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13

Katarzyna Cegielska 
Kalisz 

W trudnych czasach zamętu 
Kościół ma się stać sakra-
mentem nadziei, bo jesteśmy 
z niej okradani – podkreślił 
ks. bp Arkadiusz Okroj w 
sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu. W czwartek wieczorem 
przybyła tam społeczność aka-
demicka Wyższej Szkoły Kul-
tury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu.  
Z powodu obostrzeń sanitar-
nych do Kalisza mogli się udać 
tylko przedstawiciele studentów 
i wykładowców. Pielgrzymce 
przyświecało hasło: „Rodzina 
na straży cywilizacji życia”. Mszy 
św. przewodniczył ks. bp Ar-
kadiusz Okroj, pelpliński biskup 
pomocniczy. W homilii zazna-
czył, że obecnie potrzebujemy 
doświadczenia spotkania ze 
Świętym Józefem. 

– Ze świętym, który jest dla 
nas wzorcem prawości, bo prze-
żywamy czasy, w których szcze-
gólnie spektakularnie promo-
wana jest nieprawość. Potrze-
bujemy dzisiaj doświadczenia 
spotkania ze świętym, który 
trwa przy Bogu, milcząc i słu-
chając. Zbyt wiele na ulicach 
naszych miast jeszcze niewy-
brzmiałego do końca, brudnego 
hałasu, wulgaryzmów ludzi, któ-
rzy, nie trwając przy Bogu, chcą 
oderwać od Niego tych, którzy 
może są najbardziej bezbronni, 
sfrustrowani. Potrzebujemy tego 
doświadczenia, bo wielu jest po 
prostu zagubionych – zaznaczył 
ks. bp Okroj. Dodał, że wielkim 
terrorystą jest lęk. Jest on na-

rzędziem ludzi, którzy chcą ma-
nipulować społeczeństwem. 
Zwrócił uwagę na „zagubienie 
bezbronnych”, których życiem 
chce zarządzać, jak się okazuje, 
społeczeństwo bardzo rozwy-
drzonych egoistów. – Wszystkie 
formy zagubienia mogą nas za-
infekować bardzo groźną cho-
robą, bo pesymizmem; mogą 
nas ograbić z nadziei, a tego na 
pewno nie chce Bóg. Dlatego 
ważny jest Kościół, jest ważny 
jak nigdy dotąd dla nas, dla na-
szej Ojczyzny, być może dla 
Europy – akcentował pelpliński 
biskup pomocniczy. 

Życie – cud Boży 
– Do Świętego Józefa przy-
bywamy jako społeczność 
WSKSiM ze swoją historią i 
swoim dziś, by kształtować na-
sze jutro. Nie jesteśmy sami. 
Przychodzimy z innymi pielg-
rzymami i modlimy się za Ko-
ściół, Polskę, Europę i świat 
– modlił się student w czasie 
nabożeństwa do św. Józefa. 

Przed Mszą św. studenci i 
absolwenci uczelni podzielili 
się swoimi świadectwami zwią-
zanymi ze świętością życia. Piotr 
Mirecki mówił, jak ważna jest 
walka o dziecko, by mogło się 
narodzić, i każdy jego dzień 

życia z rodzicami. Córeczka 
miała się w ogóle nie urodzić. 
Dziecko na świat przyszło. Dla 
lekarzy był to cud medyczny. 
Dla rodziców – cud Boży , choć 
Marysia zmarła niedługo po 
narodzeniu. – To był cud Boży, 
bo to dziecko było wymodlone, 
ale przede wszystkim walczy-
liśmy o każdy dzień, o każdy 
oddech. Chodzi o to, żeby pa-
miętać, że dla każdego rodzica, 
który walczy o życie swojego 
dziecka, każda sekunda jest dla 
niego cudem – powiedział Piotr 
Mirecki. 

Bernadeta i Piotr Grabowscy, 
kiedy czekali na narodziny swo-
jego czwartego dziecka, usłyszeli 
od kilku lekarzy, że dziecko się 
nie urodzi albo będzie ciężko 
chore. – Niemalże błagałam: 
„Panie doktorze, proszę o jedno 
zdanie nadziei, czy jest szansa, 
że to dziecko się urodzi”. Usły-
szałam na przykład: „Ma pani 
już trójkę zdrowych dzieci, po-
winno to pani wystarczyć” – 
mówiła Bernadeta Grabowska. 
Razem z mężem zawierzyła ma-
leństwo świętym: Gerardowi 
Majelli, Józefowi i Janowi Pa-
włowi II. Ludwik urodził się 
zdrowy, ma teraz 9 miesięcy i 
jest najbardziej pogodnym dziec-
kiem z całej czwórki. – Ludwik 
jest naszym cudem. Cudem i 
darem za wytrwanie w nadziei 
– zaznaczył Piotr Grabowski. 

Na zakończenie Eucharystii 
rektor WSKSiM o. dr Zdzisław 
Klafka przed cudownym obra-
zem w Kaliszu opiece św. Józefa 
zawierzył Kościół, Ojczyznę, 
rodziny i młodzież, a także całą 
uczelnię.n

Na straży cywilizacji
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W czasie spotkania studenci i absolwenci 
uczelni podzielili się świadectwami 
związanymi ze świętością życia

Przeżywamy czasy, 
w których 

szczególnie 
spektakularnie 

promowana jest 
nieprawość
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