Ciekawe miejsca, wydarzenia:

Biuletyn
Diakonii
Społecznej

Zapraszamy na stronę internetową Diakonii Społecznej:
http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/
www.NieziemskieFilmy.pl jest inicjatywą wyrosłą z Ruchu Światło-Życie.

Numer 8/2015, Gdańsk, Listopad 2015 r.

„Król jest nagi”

O

d dawna nie mogę wyjść z podziwu, czy raczej
z trwogi, jak łatwo dajemy sobą manipulować.
Nie wiem, czy wynika to z niewiedzy, naszego
lenistwa, zmęczenia czy zniechęcenia.
Jedni wmawiają nam, że mają codziennie niskie
ceny, drudzy, że gwarantują, że ich ceny są
najniższe – czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek
to sprawdzał? Ja tak. Bardzo ciekawe wnioski.
Zachęcam do sprawdzenie samemu.
Wmawiają nam, że homoseksualiści są
dyskryminowani, że stanowią ogromną część
społeczeństwa, że jesteśmy homofobami. Czy ktoś
z Was pokazywał palcem na homoseksualistę czy go
wyzywał? Mniejszości seksualne stanowią bardzo
niewielką część społeczeństwa.
Mówią, że gender czy inne LGBT to postęp, a ci,
którzy myślą inaczej, są zacofani (średniowiecze).
Kiedyś postęp mierzyło się rozwojem gospodarki,
ilością ludzi mających dostęp do zdobyczy
technologii czy nauki. Jakiś czas temu
homoseksualizm był uznawany za zaburzenie
psychiczne, ale na podstawie demokratycznego
głosowania (nie badań naukowych) wykreślono to
z listy chorób. A teraz zamiast tych ludzi leczyć,
próbuje się te zaburzenia wprowadzać do prawa,
uczyć na siłę nasze dzieci, że to jest jak najbardziej
normalne i pospolite.
Wmawiają nam, że mężczyzna przebrany
w damskie ubrania jest kobietą, że można
„uzgodnić płeć” zależnie od tego, jak kto się czuje.
Próbują to wprowadzić do przepisów prawa. Czy
wyobrażacie sobie, że taka „uzgodniona płciowo”
osoba staje się Waszym zięciem, albo przebiera się
razem z Wami w szatni na basanie?
Wmawiają nam, że wśród księży jest bardzo
dużo pedofili. Znacie księdza skazanego
za pedofilię? Nie twierdzę, że ich nie ma, i nie biorę
ich w obronę. Uważam, że jeśli udowodni się
takiemu księdzu takie czyny, powinien podlegać

najsurowszej karze. Ale właśnie – nie wystarczy
pomówić dla sensacji czy rozgłosu, ale udowodnić.
Ilu jest takich?
Wmawiają nam, że musimy mieć co chwilę
nowy telefon, modne ciuchy, że dzięki temu
stajemy się Europejczykami (jakbyśmy nimi
od wieków nie byli). Czy rzeczywiście potrzebujemy
tego wszystkiego? Czy te bardzo drogie gadżety nie
lądują po na dnie głębokiej szuflady? Czy dzięki
temu stajemy się Nowym Człowiekiem?
Mówią, że in vitro to leczenie niepłodności.
Czy po takim „leczeniu” kobieta może naturalnie
zajść w ciążę i urodzić dziecko? To jakie to leczenie?
Mówią nam, że WOŚP to wspaniała sprawa.
Ale skoro wokół tej fundacji jest tyle niejasności,
czy nie lepiej jest zamiast ich wspierać, wykupić np.
w szkole dla rzeczywiście potrzebującego dziecka
obiad?
Psycholożka, ginekolożka, marszałkini,
ministra, naukowczyni – czy takie feminizowanie
na siłę nazw zawodów naprawdę świadczy
o większym szacunku do kobiet? Czy mecenaska,
reżyserka czy pilotka czuje się dzięki temu lepiej?
Czy naprawdę musimy to na siłę zmieniać?
Nie wystarczy powiedzieć pani reżyser, pani
minister?
Politycy, nie tylko polscy, w imię utrzymania się
na stanowisku są w stanie w imię poprawności
politycznej powiedzieć wszystko, wyrzec się
wszystkiego, w co wierzą.
Co musi się stać, żeby to przerwać? Kto będzie
tym dzieckiem, które w końcu krzyknie, że „król
jest nagi”?
Wojciech Walczak

Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej
Kontakt :
Ania i Leszek Dubiccy, diakonia.spoleczna@gmail.com, tel. 509 570 571, http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/

Najbliższe spotkanie: 19.11.2015 r. godz. 19.30, Gdańsk-Chełm, Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej
Biuletyn "GORCZYCA" jest przygotowywana przez Diakonię Społeczną Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej. Wszystkie zamieszczone teksty są wyrazem
przekonań jej członków i nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Ruchu Światło-Życie lub Centralnej Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie.

W numerze:

Religijność czy
wiara
Dobry Wiatr
Zmian czy tylko
zefirek?
„Król jest nagi”

Słowo wstępne — czas słuchania i rozeznawania

D

iakonia społeczna w archidiecezji
gdańskiej zaczęła się regularnie
spotykać od września zeszłego roku.
Dwanaście dotychczasowych spotkań
odbyło się w cieniu kolejnych wyborów:
samorządowych, prezydenckich, a w
końcu
parlamentarnych.
Tematy
polityczne
są
tylko
częścią
zagadnień społecznych, rozeznając
jednak ten znak czasu w świetle
nauczania Kościoła oraz życia Sługi
Bożego
ks.
Franciszka
Blachnickiego,
podjęliśmy
je pomimo oczywistych, wielorakich
trudności.
Równolegle trwały prace nad
szukaniem tożsamości dla diakonii
społecznej.
Uczestnicząc
aktywnie
w
ogólnopolskich
spotkaniach
poświęconych działalności społecznej
Założyciela, wertując materiały źródłowe
czy odwiedzając Archiwum Główne Ruchu
Świtało-Życie, staraliśmy się zrozumieć,
jak charyzmat Światło-Życie może zostać
odkryty dla działalności społecznej.
Trudna droga rozeznania się nie kończy.
W tym roku jest szansa na ukształtowanie
się wytycznych dla diakonii społecznej
na poziomie centralnym. Mamy nadzieję,
że będzie w tym cząstka naszego wkładu.
Jesteśmy
przekonani,
że zagadnienia społeczne muszą
zostać na nowo podjęte przez Ruch
Światło-Życie.
Dziedzictwo
emigracyjnego
dzieła
księdza
Blachnickiego: Chrześcijańskiej Służby
Wyzwolenia
Narodów
domaga
się
ponownego odkrycia. Obecny moderator
generalny, ksiądz Marek Sędek, w pracy
doktorskiej
poświęconej
dojrzałości
chrześcijańskiej
zauważył:
Formacja
Ruchu
Światło-Życie
w sposób
wystarczający
przedstawia
jedynie
tematykę związaną z powołaniem
do małżeństwa i rodzicielstwa poprzez
treść
wskazań
zawartych
w podręcznikach przeznaczonych dla
osób należących do Domowego Kościoła.
Natomiast
brakuje
w
programie
oazowym, bądź też występują ale
w
niedostatecznym
wymiarze,

zagadnienia
dotyczące
moralności
związanej z pracą zawodową czy nauką.
Brak również tematyki obejmującej
rozwój
posiadanych
uzdolnień
i zainteresowań, a także odnoszącej się
do
zaangażowania
społecznego
i politycznego.
Pojawiają
się
też
znaki.
Na wiosennym Dniu Wspólnoty Diakonii
Diecezjalnych, gromadzącym członków
wszystkich diakonii z siedmiu diecezji,
na spotkanie Diakonii Społecznej zapisało
się ledwie kilka osób i ostatecznie
zostaliśmy „doklejeni” do innej diakonii.
Kilka dni temu, na spotkaniu jesiennym,
spotkanie zgromadziło kilkanaście osób
i w
przewidzianym pomieszczeniu
wytworzyła się ciepła, rodzinna i bardzo
bliska atmosfera…
W Kompendium Nauki Społecznej
Kościoła czytamy: Nauka społeczna
Kościoła
powinna
wkroczyć
w proces
formacyjny
wiernego
świeckiego jako jego integralna
część. Ruch Światło-Życie nie lękał się
podążania
w
pierwszym
szeregu
za aktualnym nauczaniem papieskim.
Dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego
z 1972 roku, Obrzęd chrześcijańskiego
wtajemniczenia dorosłych, został wydany
w języku polskim 1988 roku, tymczasem
już dziesięć (!) lat wcześniej jego główne
elementy zostały zawarte w formacji
oazowej.
Zapraszamy do włączenia się prace
naszej diakonii społecznej w tym
wyjątkowym
czasie
nasłuchiwania
i
rozeznawania
znaków
czasu
i podejmowania nowych wyzwań.
Leszek Dubicki

Dobry Wiatr Zmian czy tylko zefirek?
„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam
na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce
służę” Józef Piłsudski

T

ekst do dzisiejszej Gorczycy miałem ułożony
w głowie już dawno, bo gorycz i wizja
przegranej pojawiła się wiele miesięcy temu. Cóż
jednak napisać, gdy… wygraliśmy wybory (PiS),
a Naczelny :) napisał mi tylko jedno krótkie
zdanie: „Bądź miły”. Postaram się :).
Maraton wyborczy wiosna-jesień 2015
otworzył przed nami, Polakami, Patriotami,
Katolikami, wielką szansę na dokonanie
prawdziwie ustrojowych zmian. Jeszcze nigdy
wcześniej okres kampanii wyborczej nie trwał tak
długo, nie zaczynał się dobrą rozbiegówką
ideologiczno-techniczną w postaci wyborów
prezydenckich, by zakończyć się jesienią znacznie
trudniejszymi wyborami parlamentarnymi.
Jeszcze nigdy Pan Bóg nie podarował nam tak
wiele czasu do pracy dla Ojczyzny i modlitwy
za Nią…
Wiedzę o zapleczu, formie działania partii
politycznych i o nich samych postanowiłem
zbudować sobie sam. W styczniu 2015
zaangażowałem się formalnie w struktury
Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka (w koalicji
z PiS), kolejno od marca 2015 KW Kandydata na
Prezydenta Grzegorza Brauna (KWGB), Ruch
Kontroli Wyborów (RKW), od września 2015
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” (KKW
SBJ).
Dzięki takiemu zaangażowaniu mogłem
poznać się z innymi stronnictwami
„antysystemowymi”, które mocniej zaznaczyły
swą obecność przy okazji wyborów prezydenckich
i później, przy wyborach parlamentarnych.
Sposobem na podjęcie rozmów była magia
określenia „Koordynator Wojewódzki KW
Grzegorza Brauna”, co można było zweryfikować
na oficjalnych stronach i w moim działaniu na
„rynku”. Ruch Kukiza (K15), Kongres Nowej
Prawicy (KNP), Partia Korwin (PK), Ruch
Narodowy (RN), 1Polska (1PL) – to wszystko
stronnictwa, do których zwróciłem się o pomoc
oraz z propozycją współpracy w imię wyższych niż
partykularne celów.
Szybko okazało się, że struktury wszystkich
tych organizacji (poza bardzo wąską wierchuszką)
praktycznie nie istnieją lub są dziwnie
zagmatwane i stanowią zaledwie zlepek ludzi,
a bardziej ich osobistych ambicji.

Religijność czy wiara

Wiele można mówić o przyczynach takiej
sytuacji. Czy jest to działanie złych sił (np. służb
specjalnych, mediów), które umyślnie tworzą
takie stronnictwa jako wentyl bezpieczeństwa,
czy też nasza własna słabość i brak
zainteresowania sprawami społecznymi daje
im zielone światło do destrukcyjnego działania,
nie wiem. Dość powiedzieć, że najlepszy
z możliwych kalendarz wyborczy nie tylko został
przez nas zmarnowany i siły katolicko-narodowe
nie odniosły spektakularnego zwycięstwa,
ale wyszły z tego sprawdzianu dramatycznie
poobijane.
Z pewnością jednak największą porażką
wyborów parlamentarnych jest brak wspólnej
listy ruchów antysystemowych, z których
wszystkie, oprócz K15, na swoich sztandarach
wypisane miały hasła Bóg, Honor i Ojczyzna
w różnych jego wariantach. Dla nas, zwykłych
obywateli, wyborców, jest to absolutnie
niezrozumiałe…
Jaka jest przyczyna takiego przebiegu
zdarzeń??? Moim zdaniem:
U liderów – brak podbudowy moralnej, wiary
w Boga Jedynego i postawieniu Go na pierwszym
miejscu. Bez klękania przed Nim klękają przed
innym bożkiem… miejscem na liście, poklaskiem
gawiedzi, pieniędzmi.
U nas – nam się najzwyczajniej w świecie
nie chce, wmawiamy sobie, iż wystarczy
modlitwa. Niestety tak nie jest. Trzeba pracy,
małego codziennego nadawania kierunku.
Zwłaszcza wobec liderów. Pozwalamy załatwiać
garstce ludzi swoje interesy, wierząc, że wystarczy
tylko wrzucić kartkę do urny i będzie lepiej.
Wierzę w obecny Dobry Wiatr Zmian, ale nie
możemy nic nie robić, nie możemy czekać
do kolejnych wyborów z naszą aktywnością.
Dlatego prosimy po raz kolejny: włączcie się
w projekt DS. SALOMON. Niech naszą modlitwą
za Wybranych pomagamy im wytrwać w wierze
i przedwyborczych obietnicach.
Jeśli więc za cztery lata zapytacie, dlaczego
tak niewiele się zmieniło, to zadajcie sobie
pytanie, co ja zrobiłem, indywidualnie,
aby zmiany nastąpiły.
ZPB
Marek Skiba

i
naśladować.
Pragniemy
Go
szukać
się! Mamy nowy, prawicowy rząd, w Słowie Bożym, w drugim człowieku i tym,
który nie będzie niszczył Kościoła. Pragnienia, co nas spotyka. Człowiek prawdziwie
które tak wielu Polaków mobilizowały do kochający słucha Boga i chce wypełniać Jego
modlitwy, okazały się zgodne z wolą Bożą. słowa. A Jezus mówi przecież do nas: „Nie
W moich rodzinnych stronach przez ostatni troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie:
tydzień
przedwyborczy
ludzie
trwali co będziemy jeść? Co będziemy pić? Czym
na całodziennej adoracji. I nie była to jakaś będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko
garstka osób, ale naprawdę tłum. Zawsze poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
zadziwiała mnie mądrość tych prostych ludzi niebieski
wie,
że
tego
wszystkiego
w ocenianiu działań politycznych. Pomimo potrzebujecie. Starajcie się naprzód
tego, że informacje czerpią jedynie z mediów o
Królestwo
Boga
i
o
Jego
mainstreamowych (od niedawna mogą oglądać sprawiedliwość, a to wszystko będzie
TV Trwam z telewizji naziemnej), potrafią wam dodane”.
Zatem człowiek prawdziwie wierzący
oddzielić
prawdę
od
propagandowego
będzie swe wybory opierał na słowach Jezusa.
przekazu.
Mniej doświadczam tego w społeczności Będzie dążył do budowania Królestwa Bożego
miejskiej, gdzie z reguły są to ludzie tu na ziemi. Będzie szukał woli Bożej w swoim
wykształceni, mają dostęp do różnych mediów, działaniu, a Bóg obdarzy go mądrością.
a co gorsza często są to też ludzie Kościoła. Natomiast człowiekowi jedynie religijnemu
Długo nie mogłam zrozumieć wyników słowa samego Boga mogą wydawać się
i
nie
pasujące
wyborów prezydenckich, gdzie tak wielu przestarzałe
do współczesnych czasów. Swoje działanie
Polaków poparło poprzedniego prezydenta.
Dlaczego tak wielu katolików nadal popiera będzie opierał na mądrości tego świata. Ilekroć
partie, które zaczęły niszczyć Kościół? słyszę przysłowie: „Panu Bogu świeczkę,
Zrozumiałam to dopiero teraz – uczestnicząc a diabłu ogarek”, ubolewam, że nie traci ono
w rekolekcjach ewangelizacyjnych w naszej na swej aktualności. A Ty? Jakim jesteś
parafii (pw. św. Franciszka z Asyżu katolikiem – religijnym czy prawdziwie
w Gdańsku) tuż przed wyborami, kiedy kochającym? Czy również w swoich wyborach
to
ksiądz
wyjaśniał
różnicę
między politycznych starasz się „naprzód o Królestwo
religijnością a wiarą. Religijność polega przede Boga”?
Renata Kęsicka
wszystkim
na
zaliczaniu
–
klepaniu
wyuczonych modlitw, na które zazwyczaj
ciężko znaleźć czas w zapracowaniu. Natomiast
prawdziwa wiara wypływa z serca, jest
zakochaniem się w Bogu. Kiedy prawdziwie
kochamy, znajdziemy kilka chwil w ciągu dnia,
by zwrócić swe myśli ku niebu, by wyrazić choć
kilka słów płynnących wprost z naszego serca.
Prawdziwie
kochając,
tęsknimy
i pragniemy spotkać się z Jezusem
w Eucharystii. Pragniemy Go słuchać

Udało

