
To ona w scenie wesela w Kanie Galilejskiej powiedziała do sług „Zróbcie 

wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5) Maryja ukazuje się w Kanie jako 

wierząca i jako rodząca wiarę, jako dbająca o wiarę uczniów na mocy 

własnej wiary, która jej pomogła wprowadzić Jezusa w czynienie znaków 

obecności i zbawienie Boga. 
  „Kto żyje w Chrystusie, ten odnalazł wolność w stosunku do 

Boga i może się do Niego zbliżyć z ufnością. Może stanąć wolny i 

wyprostowany przed obliczem Pana i Sędziego i nie spuszczając wzroku 

doznawać Jego bliskości.” (H. Schlier)  

 Im bardziej poznawać będziemy Boga, który objawia nam siebie, a 
przez to prawdziwą wolność, tym głębiej będziemy w stanie zrozumieć słowa 

świętego Pawła: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.” (Ga 

2,20) 
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Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy, a na 

zbliżające się Święta Wielkanocne składamy wszystkim najserdeczniejsze 

życzenia, przede wszystkim łask i mocy od Zmartwychwstałego 

W każdym miesiącu ks. kanonik dr Włodzimierz Cyran odprawia Mszę św.  

za dobroczyńców i ofiarodawców 

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ  2009 
 

 Msze św. o uzdrowienie i spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne w Częstochowie  

w kościele p.w. św. Józefa Rzemieślnika (ul. Okrzei):   21.III; 18.IV, 15.V, 13.VI 
       sobota (18.00-24.00) http://www.parafiajozefcz.czestochowa.opoka.org.pl 
 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla młodzieży w Archikatedrze  

       Częstochowskiej:   14.III, 25.IV, 30.V sobota (16.00-24.00). 
 

Czuwanie przez Zesłaniem Ducha Świętego w Archikatedrze Częstochowskiej  
wraz innymi ruchami, stowarzyszeniami, wspólnotami i bractwami 30.V. - 16.00-24.00 

INFORMATOR  
WSPÓLNOTY  PRZYMIERZA  RODZIN   MAMRE 

marzec 2009 

   

„Ku wolności wyzwolił nas Chrystus” (Ga 5,1) 

– sens chrześcijańskiej wolności, wolność od i do,  
nie wszystko przynosi korzyść;  

wolność do służby Bogu i ludziom 
 

 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi 

wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.” (1Kor 6, 12). W obliczu 

świata, w którym coraz częściej słowo „wolność” zastępuje się słowem 

„swawola” Pawłowe rozumienie wolności nie jest do końca jasne. Wolność 
bywa ukazywana zupełnie opacznie, np. jako czynienie tego, na co dana 

osoba ma ochotę ("róbcie, co chcecie") albo jako powstrzymywanie się od 

wszelkich zobowiązań. W naszej cywilizacji promowana jest z reguły 

wolność do zła, a nie do dobra. Obrońcy tak opacznie rozumianej wolności 

twierdzą, że jest ona niepodzielna, dlatego nie wolno niczego zakazywać, 

nawet narkotyków czy pornografii. Tymczasem jedyne, co powinno być 
rzeczywiście niepodzielne to dobro człowieka. W przeciwnym wypadku 

będziemy mieli jeszcze więcej ludzi młodych i dorosłych, którzy używają 

własnej wolności po to, by ją utracić. (Marek Dziewiecki) 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Wolność jest zakorzenioną 

w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub 
czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. 

Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku siłą 

wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją 

doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym 

szczęściem. (KKK 1731)  

Katecheza ze szkoły średniej przypomina nam: „Człowiek swoje „ja” 
zaznacza poprzez to, że działając wybiera to, co chce uczynić. Tę władzę 

nazywamy wolną wolą. Poprzez akty decyzji człowiek nieustannie 

konstytuuje siebie jako osobę. Dzięki temu, że osoba posiada wolną wolę, 

jest panem samego siebie. Nikt inny nie może chcieć za mnie. Można się 

zgodzić na to, czego chce ktoś inny, ale panem naszego chcenia zawsze 
pozostajemy sami. Jesteśmy i powinniśmy być samodzielni w swoich 

poczynaniach. Takie rozumienie wolności nie oznacza, że człowiek może 

samodzielność utożsamiać z samowolą. Rozumny wybór uwzględnia 

naturalne dążenia ludzkie, czyni człowieka za realizację dobra. W tym sensie 
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wolność i odpowiedzialność są ściśle powiązane. Nie można sobie 

wyobrazić moralnego życia człowieka bez ciągłej analizy motywów 

postępowania, zgodności wyboru z prawdą o człowieku i bez oceny skutków 

czynów. Dokonuje się to w sumieniu ludzkim, popularnie nazwanym 
„głosem sumienia”. (Być chrześcijaninem, str. 321) 

„Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem 

godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii.” 

(Dignitatis humanae,2) 
Na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 

roku 1997 Jan Paweł II mówił: ład wolności buduje się w trudzie. 

Prawdziwa wolność zawsze kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa ten 
trud podejmować. I tu rodzi się pytanie: Czy człowiek może ów ład 

wolności zbudować sam, bez Chrystusa, czy nawet wbrew Chrystusowi? 

Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym 

przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną! 

Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż 
Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem 

wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś 

niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie 

głosicielem Ewangelii wolności! To jest jego misja. Ku wolności 

wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1)! Dlatego chrześcijanin nie lęka się 

wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w sposób twórczy i 
odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam jest nie tylko 

przez Boga dana, ale także zadana! Ona jest naszym powołaniem: Wy 

zatem, bracia - pisze Apostoł - powołani zostaliście do wolności (Ga 

5,13)  

Wolność stanowi dla każdego człowieka dar i zadanie. Bóg jednak nie 
pozostawia człowieka samemu sobie. „Łaska współdziała z wolną wolą w 

ten sposób, że tylko u początku ją wyprzedza, potem zaś pozostaje u jej 

boku. Wyprzedza ją po to, by ta mogła odtąd z nią współpracować. Tak więc 

to, co zaczęło się od samej łaski, ukończone zostało także przez wolę, tak że 

obie te siły w poszczególnych zdarzeniach działają wymieszane, nie 

pojedynczo, ale razem, nie jedna po drugiej. Nie jest więc tak, że z jednej 
strony działa łaska, a z drugiej strony wolna wola. Każda z nich z osobna w 

niepodzielnym dziele czyni całość. I łaska i wolna wola czynią całość; ale 

tak jak całość jest w wolnej woli, tak też jest i z łaski” (Bernard z Clairvaux) 

Bóg, dawca wolności, pragnie uczynić człowieka wolnym, Święty 

Paweł powie: Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam jest i 
wolność. (2Kor 3,17) Aby skosztować ze zdroju Bożej wolności musimy na 

nią się otworzyć: Bóg może wyjść nam naprzeciw tysiąc kroków, ale ten 

jeden krok ku Niemu musimy uczynić sami. (Karl Rahner) 

Wolna inicjatywa Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, gdyż 

Bóg stworzył człowieka na swój obraz, udzielając mu wraz z wolnością 

zdolności poznania Go i miłowania. Dusza tylko w sposób wolny może 
wejść w komunię miłości. Bóg dotyka bezpośrednio serca człowieka i 

wprost je porusza. Złożył On w człowieku pragnienie prawdy i dobra, które 

jedynie On może zaspokoić. Obietnice "życia wiecznego" odpowiadają, ponad 

wszelką nadzieję, temu pragnieniu. (KKK 2002) 

Jak zatem powinniśmy żyć, aby w prawidłowy sposób korzystać z danej 

nam wolności? „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 
rzeczywiście wolni” (J 8,36) Pan Jezus przypomina, że człowiek tworzy 

wokół siebie przestrzeń wolności, gdy w swoich wyborach kieruje się 

prawdą. Zmaganie o wolność jest ciągłym zmaganiem o prawdę. Prawdę 

o człowieku i prawdę o Bogu. O człowieku jako grzeszniku potrzebującym 

zbawienia i o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu człowieka. „Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Odrzucenie lub zafałszowanie tej 

prawdy staje się źródłem wszelkich niewoli. Zarówno wewnętrznej niewoli 

człowieka splątanego własnym złem, jak i wszelkich totalitaryzmów. 

Chrystus, który wyzwala i zbawia, przychodzi do każdego człowieka, bez 

względu na jego grzeszność, czy słabość. Do człowieka jednak należy 

ostateczna decyzja, czy przyjmie łaskę Zbawiciela, czy też ją odrzuci.  
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Łaska Chrystusa w 

żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona 

zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka. Przeciwnie, 

doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza doświadczenie modlitwy, świadczy 

o tym, że im bardziej jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej 
wzrasta nasza wewnętrzna wolność i nasza pewność zarówno wobec 

trudności, jak wobec nacisków i przymusu ze strony świata zewnętrznego. 

Przez działanie łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności 

duchowej, by uczynić nas wolnymi współpracownikami swego dzieła w 

Kościele i w świecie.” (KKK 1742) Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest 

przykład świętych. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty swoim życiem 
ukazuje nam, jak bardzo miłość i wolność w Chrystusie pobudza człowieka 

do czynienia dzieł miłosierdzia. Jej modlitwa świadczy, o pełnym – wolnym 

oddaniu się w ręce Zbawiciela: „Drogi Boże, Wielki Uzdrowicielu, klękam 

przed Tobą, bo każdy doskonały dar pochodzi od Ciebie. Błagam Cię, obdarz 

moje ręce zręcznością, mój umysł jasną wizją, a moje serce dobrocią i 
łagodnością. Pozwól mi wypełnić mój cel z całkowitym poświęceniem, użycz 

mi sił do dźwigania ciężaru cierpienia moich podopiecznych, do prawdziwego 

realizowania przywileju, który stał się moim udziałem. Spraw, aby moje 

serce nie znało próżności ani pokus świata, abym w prostocie dziecięcej 

ufności mógł na Tobie polegać. Amen.” 

Święty Ignacy Loyola w wielkiej wolności i miłości do Chrystusa 
napisał: „Przyjmij, o Panie, całą moją wolność, weź mą pamięć i rozum, 

i całą mą wolę. To co posiadam otrzymałem od Ciebie. Zwracam Ci więc to 

wszystko i przekazuję, byś tym zarządzał według Twojej woli. Podaruj mi 

tylko swą miłość i łaskę, a będę bogaty i nie będę szukał niczego więcej.” 

Największym wzorem oddania na służbę Bogu jest Maryja. Całe 
człowieczeństwo Maryi jest nastawione na osobę Boga. Dzięki wielkiej 

wolności wewnętrznej, Maryja jest tą, która kieruje innych w stronę Jezusa. 


