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A moja wierność?

  

Do zgłębienia znaczenia wierności Bogu, Kościołowi, swemu sumieniu i bliźniemu zachęcali
nas kapłani podczas tegorocznej procesji Bożego Ciała. Zatem ołtarze, tradycyjnie
przygotowane przez wspólnoty parafialne, stanowiły odniesienie do tych czterech płaszczyzn
wierności – zobacz zdjęcia z procesji .

  

– Wierność to gorliwe pełnienie tego, do czego się zobowiązaliśmy – przypomniał ks. Marek,
wskazując, że jej wzorem jest sam Bóg. – Chciejmy się uczyć wierności od Jezusa Chrystusa i
od świadków naszych czasów, wśród których piękny przykład dał nam swym życiem bł. Jan
Paweł II – zachęcał, podkreślając, że to modlitwa jest paliwem, które napędza silnik naszego
życia jakim jest wierność.

  

Przy drugim ołtarzu ks. Zygmunt mówił o wierności Kościołowi, pod adresem którego w
dzisiejszych czasach pada tak wiele zarzutów. – Świętość Kościoła jest zbudowana świętością
Jezusa – przypomniał na samym początku ks. Zygmunt, stawiając pytanie: czy pomimo
grzeszności Kościoła, tworzonej przez niedoskonałych ludzi, potrafimy być mu wierni? Jaka jest
moja modlitwa za Kościół? Jakie jest moje zaangażowanie w Kościele? To tylko dwa z wielu
pytań, które powinniśmy sobie postawić.

        

O wierności samemu sobie, swojemu sumieniu mówił ks. Piotr. – Prędzej czy później każdy z
nas zostaje postawiony przed wyborem sposobu życia. Jednak czy wyrzeczenie się swoich
ideałów, wartości, świętości nie jest zbyt wygórowaną ceną za wygodę czy karierę? Czy warto
zdradzić siebie? – pytał ks. Piotr, zachęcając do modlitwy o odwagę bycia sobą i
przestrzegając, by w pędzie nie zapomnieć o tym, kim jesteśmy i nie zapomnieć o najbliższych,
których Bóg postawił na drodze naszego życia.

  

Czwarty, ostatni przystanek na naszej drodze z Najświętszym Sakramentem ulicami osiedla,
przyniósł refleksję ks. Wojciecha o wierności bliźniemu, którą rozpoczęło przypomnienie
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opowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. – Reaguje on wzorcowo. Wszystko odsuwa na
dalszy plan i robi to, co potrzebne dla pokrzywdzonego człowieka – wyjaśniał ks. Wojtek,
stawiając pytanie, czy my – ludzie XXI wieku, jesteśmy zainteresowani życiem wiecznym? – Bo
życie wieczne istnieje i aby je osiągnąć trzeba miłować Boga i drugiego człowieka –
przypomniał, wyjaśniając kto jest naszym bliźnim, którego mamy kochać: – To każda osoba,
która zjawia się na mojej drodze i jest w potrzebie. Jezus odrzuca wszelkie kryteria
ograniczające krąg osób, które powinniśmy kochać.

  

Zatem dokąd sięga moja wierność?
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