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Refleksja 

Już pobieżna obserwacja życia codziennego ukazuje ogromny kontrast 
pomiędzy szczytnymi hasłami a postępowaniem pełnym korupcji, zakłamania i fałszu. 
W świecie reklam i konsumpcjonizmu, w którym media każdego dnia przekonują nas, 
że musimy posiadać tysiące rzeczy, jeśli chcemy żyć wygodnie i szczęśliwie, rodzi się 
pytanie o naszą wolność oraz umiejętność panowania nad światem rzeczy.  

Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzieńcem, 
powiedział: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w 
dostatkach pokładają ufność”. Nie słyszymy w Jego słowach potępienia bogactwa, ale 
ukazanie, jak ludzie winni używać bogactw tego świata, żeby nie stały się one dla nich 
przeszkodą w zbawieniu. Na tym właśnie polega mądrość, która jest najcenniejszym 
skarbem. Dlatego Jezus w „Kazaniu na Górze” naucza: „Błogosławieni ubodzy w 
duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. 

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczeni. Mają oni 
naśladować Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości 
moralnej, które posiada Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego 
chrześcijaństwa na drodze do dojrzałości i zjednoczenia z Bogiem. Rady ewangeliczne 
są  zaproszeniem do rozwijania doskonałości miłości. Jak uczy Tomasz z Akwinu, o 
ile celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością, o tyle zadaniem 
rad jest oddalenie tego wszystkiego, co nie sprzeciwiając się bezpośrednio miłości, 
może stanowić przeszkodę w jej wzroście. 

Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”. ma 
stanowić dla nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim to być 
wolnym od ulegania powabom świata, które nie dają człowiekowi prawdziwego 
szczęścia. Do tego, by być wolnym, jest potrzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, 
rozeznanie w świetle słowa Bożego oraz karmienie się Bożym miłosierdziem i 
Eucharystią. Jezus pomaga nam uwolnić się od zbytniej troski o siebie, daje nadzieję i 
moc wytrwałości nawet w chwilach próby czy kryzysu. Łączność z Nim pomaga w 
zdobywaniu wewnętrznego pokoju, radości życia i w pełniejszym zawierzeniu Bogu. 
Naśladowcy Chrystusa pokazują, że do godziwego życia potrzebują niewiele, a reszta 
służy okazywaniu miłości wobec bliźniego. W ten sposób świadomie ograniczają i 
ukierunkowują korzystanie ze środków materialnych, by móc samemu wzrastać 
duchowo i służyć innym. 

Aby wzrastać w ewangelicznym ubóstwie ważne jest więc ustawiczne zaufanie 
wobec Boga, spokojne zaakceptowanie okoliczności życia, które mogą powodować 
nasze ubożenie, takich jak starzenie się, choroby czy różnorakie niespełnienia. Bóg, 
który zna zamysły i pragnienia ludzkiego serca pozwala, abyśmy bez lęku patrzyli na 
siebie i bliźnich, a bez najmniejszego poczucia winy korzystali z dóbr ziemskich. 

ks. Leszek Smoliński 
 
 
 



Złota myśl tygodnia  
Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz. 

bł. kardynał Stefan Wyszyński 
 
Na wesoło 
- Co tam ksiądz mówił na kazaniu? – pyta ojciec syna po powrocie z kościoła. 
- Mówił, że rodzice nie powinni pytać o to swoich dzieci, tylko sami mają chodzić na 
Mszę św. 
 
- Małżeństwo proszę księdza – mówi parafianin do proboszcza – przypomina trzy 
zakony: na początku Franciszkanów zapatrzonych w świat przyrody, z czasem 
Dominikanów mocnych w słowach i argumentach, a po latach już tylko Kamedułów 
przestrzegających reguły milczenia.  
 
Patron tygodnia – Święty Kalikst – 14 października 

Kalikst żył w III wieku. Był rzymianinem, synem Domitiusa z Trastevere. Jako 
niewolnik Marka Aureliusza Karpofora, bogatego dygnitarza-chrześcijanina, 
przebywał na dworze cesarskim w Rzymie. Jego pan, chrześcijanin, powierzył mu 
odpowiedzialność za pieniądze innych chrześcijan. "Bank" upadł. Kalikst, bojąc się, że 
zostanie oskarżony o kradzież, postanowił uciec z Rzymu. Zatrzymano go po tym, jak 
wskoczył do morza. Jego właściciel pragnął go zabić. Jednakże dłużnicy wyprosili dla 
niego ocalenie, licząc na to, że przyzna się do kradzieży i zwróci pieniądze. Kalikst 
jednakże nie ukradł tych pieniędzy. 

Kaliksta aresztowano ponownie - tym razem za bójkę, w którą się wdał. 
Wysłano go do ciężkiej pracy w kopalni na Sardynii. Uwolniono go na mocy rozkazu 
cesarza i dzięki interwencji Karpofora. Kalikst przebywał w Antium, gdzie 
otrzymywał pieniądze na swoje utrzymanie od papieża Wiktora I. 
Po powrocie z zesłania został archidiakonem w Kościele rzymskim. Na polecenie 
papieża św. Zefiryna ok. 199 r. objął zarząd nad cmentarzem przy Via Appia w 
Rzymie, który dziś nosi jego imię. Pochowano na nim wielu papieży. Po śmierci 
Zefiryna w 217 r. Kalikst został wybrany papieżem. Mniejszość chrześcijan 
opowiedziała się jednak za kapłanem Hipolitem, co doprowadziło do powołania 
pierwszego w dziejach papiestwa antypapieża. 

Pontyfikat Kaliksta trwał 5 lat. W tym czasie zajął zdecydowane stanowisko 
wobec herezji sabelianizmu i monarchizmu, które błędnie interpretowały tajemnicę 
Trójcy Świętej, a także wobec schizmy Hipolita. Akceptował związki małżeńskie 
zawierane między osobami wolnymi a niewolnikami. Złagodził wykonywanie pokuty 
- pozwalał na odpuszczanie grzechów ciężkich. Przypomniał, że Kościół otrzymał 
prawo przebaczania wszystkich grzechów i wskazywał zarazem na miłosierdzie Boga. 
Na tej podstawie polecił przyjmować ponownie do Kościoła tych, którzy uprzednio 



zostali wykluczeni z niego na stałe za bałwochwalstwo, morderstwo czy nieczystość. 
Warunkiem natomiast powtórnego włączenia do Kościoła tych, którzy w czasie 
prześladowań odstąpili od wiary, tzw. lapsi, było odbycie przez nich pokuty 
kościelnej. Z tego powodu często go krytykowano. To właśnie z pism go 
krytykujących wiemy tak dużo o jego życiu. 

W czasie kolejnego prześladowania papież Kalikst poniósł śmierć męczeńską 
14 października 222 r. - nie wiadomo jednak, w jaki sposób i z czyjej ręki. Został 
pochowany na cmentarzu Kalepodiusza przy Via Aurelia. Papież św. Grzegorz III 
(731-741) przeniósł relikwie św. Kaliksta do kościoła Matki Bożej na Zatybrzu, który 
prawdopodobnie wybudował. 

Według dawnego brewiarza Kalikst I miał ustanowić "suche dni", czyli 12 dni 
(po 3 dni w każdym kwartale) pokuty i postu. Miał też udzielić chrztu kilku senatorom 
rzymskim, którzy ponieśli za wiarę śmierć męczeńską. W więzieniu miał uzdrowić 
strażnika, św. Prywata, i pozyskać go dla Chrystusa. Razem z nim poniósł śmierć 
męczeńską. Wreszcie, według tego samego źródła, opartego na Księdze 
Papieży, wyświęcił 8 biskupów, 16 kapłanów i 4 diakonów. 
 
Opowiadanie 
Zaczarowana nić 
Maksym był chłopcem, który nie lubił czekać. W czasie zimy, gdy jeździł na łyżwach, 
nie mógł się doczekać lata, by móc popływać. Gdy nadchodziło tak wyczekiwane lato, 
pragnął, by nastała szybko jesień. Chciał zbierać grzyby w pobliskim lesie. 
Gdy ktoś pytał Maksyma, czego najbardziej pragnie, otrzymywał odpowiedź: 
- Chciałbym, by czas płynął szybko… 
Pewnego jesiennego dnia Maksym usłyszał, że ktoś go woła. Odwrócił się i zobaczył 
staruszkę, która obserwowała go przyjaźnie. Staruszka pokazała chłopcu srebrne 
pudełeczko z małym otworkiem, z którego wychodził złota nić i powiedziała: 
- Popatrz, Maksymie. Ta cienka nić jest nicią twego życia. Jeżeli naprawdę tak bardzo 
pragniesz, by czas płynął ci szybko, musisz jedynie pociągnąć trochę za tę nić. 
Maleńki kawałek nitki odpowiada jednej godzinie życia. Pamiętaj jednak, by nikomu 
nie powiedzieć o tym, że posiadasz to pudełeczko i niech ci się szczęści. 
Staruszka zniknęła. Następnego dnia w szkole Maksym postanowił użyć nitki, żeby 
skrócić lekcję. Pociągnął ze zdecydowaniem kawałeczek nitki i usłyszał głos 
nauczyciela, który mówił: 
- Lekcje są skończone. Możecie iść do domu. 
Maksym pomyślał: „Ach! Jakby to było dobrze móc skończyć już szkołę i zacząć 
pracować!” Pewnej nocy postanowił pociągnąć silnie za nitkę. Następnego ranka 
obudził się jako dorosły człowiek, okazało się, że ma wąsy, jest inżynierem i zbudował 
już ładną fabrykę. Był bardzo zadowolony ze swego zawodu i przez pewien czas 
pociągał za sznurek powoli, na tyle tylko, aby starczało zawsze pieniędzy do końca 



miesiąca. 
Poznał Marysię. Był to wspaniały ślub. Jeden szczegół jednak bardzo zasmucił 
Maksyma: jego mama postarzała się i miała wiele siwych włosów. Żal mu się zrobiło, 
że tak często pociągał za magiczną nić i przysiągł sobie, że teraz, gdy jest dorosły, nie 
będzie więcej tego robić. 
Ale pewnego dnia Marysia oświadczyła mu z radością, że oczekuje maleństwa. 
„Oczekiwać” – ten czasownik nigdy nie podobał się Maksymowi. Nie potrafił oprzeć 
się pokusie, by jak najszybciej móc uściskać syna i zaczął pociągać za nitkę 
codziennie. Pewnego dnia pociągnął zbyt mocno i następnego dnia był o wiele starszy. 
Miał już dwóch synów: jeden chodził do liceum, a drugi na uniwersytet. I tak 
wszystko zaczęło się od nowa. 
Ilekroć zaistniał jakiś problem, Maksym pociągał za nić, aby rozwiązać go szybko. 
Gdy źle szły interesy, gdy ktoś był chory, gdy chciał wiedzieć, kto zwycięży w 
rozgrywkach piłki nożnej, a nawet, gdy chciał wiedzieć, jak skończy się telewizyjny 
serial. Pewnego ranka Maksym zobaczył siebie w lustrze i stwierdził, że ma siwe 
włosy. Czuł się bardzo zmęczony i niezadowolony. Teraz dom był pusty, a Marysia 
(jakże postarzała się również i ona!) nie mogła zrozumieć, dlaczego ona i jej mąż 
niewiele pamiętają z życia spędzonego wspólnie. 
- Czy i tobie się wydaje, że wszystko minęło jakby w jednej chwili? Jak to możliwe, że 
nasze dzieci tak szybko urosły? 
Maksym nie mógł odpowiedzieć i czuł się bardzo smutny. Byli już schorowanymi 
staruszkami i dni dłużyły im się bardzo. Ale teraz Maksym pilnował się, by nie 
pociągać za magiczną nić. Pewnego dnia, gdy drzemał w parku na tej co zazwyczaj 
ławeczce, usłyszał, że ktoś go woła. Otworzył oczy i zobaczył staruszkę, która przed 
wielu, wielu laty podarowała mu pudełeczko z magiczną nicią. 
- A więc Maksymie, jak ci się udało? Czy magiczna nić uszczęśliwiła cię, czy spełniła 
twoje marzenia? 
- Nie wiem… dzięki tej nici nigdy nie musiałem czekać ani zbytnio cierpieć w mym 
życiu, ale teraz stwierdzam, że wszystko minęło za szybko i oto jestem już stary i 
słaby. Chciałbym znów być dzieckiem – powiedział Maksym ze wstydem – i móc 
jeszcze raz przeżyć życie bez magicznej nici. Chciałbym żyć jak wszyscy ludzie i 
przyjąć wszystko, co życie mi przyniesie, chciałbym pozbyć się niecierpliwości. 
- Nie pozostaje nic innego, jak oddać pudełeczko… Życzę ci wiele szczęścia, 
Maksymie! 
Gdy tylko pudełeczko znalazło się w dłoni staruszki, Maksym zasnął głębokim snem. 
- O, ty śpiochu! Pobudka! Wstawaj już! 
Maksym otworzył oczy i spostrzegł, że leży w swym łóżeczku, a nad nim stoi mama 
(młoda i piękna) i patrzy na niego czule. Pobiegł do lustra i ujrzał w nim swą twarz 
dziecka. Ucałował i uściskał mamę, jakby od stu lat jej nie widział. 
 



Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Sacrum” Mszy świętej nie jest przeto „sakralizacją” czyli dodatkiem ludzkim do 
czynności Chrystusa w wieczerniku, jako że Ostatnia Wieczerza w Wielki Czwartek 
była obrzędem świętym, liturgią pierwotną i konstytutywną, w której Chrystus, 
gotowy umrzeć za nas, sam celebrował sakramentalnie tajemnicę swojej Męki i 
Zmartwychwstania, która jest sercem każdej Mszy świętej. 

św. Jan Paweł II 


