
nie odejmiecie. Dla nich „tradycja starszych” była ważniejsza niż Boże 
przykazania. Dlatego Pan Jezus im powiedział: «Słusznie prorok Izajasz 
powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, 
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie». Pan Jezus przypomina swoim 
rodakom orędzie proroków, którzy pytali o serce człowieka, a nie tylko 
o zewnętrzne czyny. Nie one czynią człowieka przed Bogiem czystym lub 
nieczystym. O tym decyduje jego „serce”, czyli czystość jego intencji 
i szczerość wewnętrznej postawy. Pamiętajmy też, że Prawo Boże jest 
ponad prawem ludzkim. Ani „tradycje starszych”, ani uchwalane prawa 
ludzkie przez władze, nie mogą sprzeciwiać się Prawu Bożemu. 
Takie prawa, które są sprzeczne z Bożym Prawem, nie obowiązują nas 
w sumieniu. Nie możemy ich wypełniać. Zawsze na pierwszym miejscu trzeba 
stawiać Prawo Boże. Kształt naszego człowieczeństwa jest całkowicie zależny 
od tego, jak ustosunkowujemy się do Słowa Bożego. Jeżeli je przyjmujemy, 
jeżeli pozwalamy mu w sobie działać, jeżeli je we wszystkim zachowujemy, 
wtedy stajemy się coraz piękniejsi. Co więcej, jesteśmy dla bliźnich niezwykłą 
szansą. Pewien człowiek opowiadał o swoim teściu, który lubił stwarzać 
pozory pobożności. Kiedy w domu byli goście, zachowywał się bardzo 
grzecznie, kulturalnie. Lecz gdy tylko nikogo z gości nie było w domu, 
pokazywał swoje drugie oblicze. Z wielką pogardą odnosił się do swojej żony, 
używał niewłaściwego słownictwa w stosunku do swoich wnuków. 
Gdy uczestniczył we Mszy Świętej, sprawiał wrażenie bardzo pobożnego, 
jednak w domu, na co dzień było zupełnie inaczej. Warto, by dziś każdy 
z nas zadał sobie pytanie, jakie moje obłudne zachowanie mógłby dziś 
piętnować Pan Jezus? Może na zewnątrz wśród obcych próbuję grać 
kogoś, kim nie jestem, może udaję świętoszka? Św. Josemaria Escriva 
mówił: „Świętoszek ma akurat tyle wspólnego ze świętym, co dewotka 
z osobą pobożną”. Być może gorszę się czyimś złym zachowaniem, chociaż 
sam nie jestem lepszy. Czasami zaczynam zachowywać się tak przed Bogiem. 
Tak też może być broń Boże z nami. Nawet w drodze do kościoła potrafimy 
kłócić się i krzyczeć, być w kompletnym chaosie, po czym przekraczając próg 
świątyni nagle przyjmujemy pozę niewinnych aniołków. 
 

○ ○ ○ WITAJ SZKOŁO, WITAJ CZASIE WYCHOWANIA○ ○ ○ 
Wychowanie człowieka, troska o jego prawidłowy rozwój, spełnienie 
możliwości tkwiących w człowieku to najważniejsze zadania każdej osoby 
ludzkiej, rodziny i społeczeństwa. Człowiek stanowi wartość centralną, 
dlatego wszystko w Świecie natury i kultury powinno służyć wzrastaniu 
człowieka. Wychowanie rozumiem jako działanie celowe, planowe, któremu 
można przypisać określony kierunek i program. Obejmuje kształcenie 

(edukację) i wychowanie, skoncentrowane na rozwoju człowieczeństwa. 
Edukacja i wychowanie rozumiane jako ciągły rozwój człowieka, wzajemnie 
się dopełniają i nigdy się nie kończą. Które wartości są najważniejsze? 
Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych 
i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez 
rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Wychowanie to 
wprowadzenie dzieci i młodzieży w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, 
kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego, a także oddziaływanie rodziców, 
wychowawców, nauczycieli na dzieci i młodzież, jak również na starszych 
poprzez przykład postępowania, czyny, wskazania słowne. Najważniejszym 
sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład 
i harmonia między deklaracjami słownymi a życiem. Dziecko uczy się przede 
wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha 
co mówią, patrzy jak reagują. Dzieci przejmują hierarchię wartości od 
rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Dzieci kierują się 
nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: 
To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Religia dostarcza 
wszystkim: dorosłym a przez nich dzieciom wzorców życia ludzkiego. Są one 

wprost Boskie, przekazują upodobanie 
Boże i piękno, które nie będzie 
zakłócone w życiu przyszłym a tu na 
Ziemi uporządkuje wszystkie sfery 
ludzkiego życia. Religia i wiara 
w obecną miłość Boga na Ziemi 
wychowa nas do życia w społeczności 
wiecznej przy Bogu. Chrystus mówi: 
„Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz Niebieski”. 

 

○ ○ ○ Z PRZYMRUŻENIEM OKA ○ ○ ○ 
 

Ksiądz zapytuje w szkole dzieci, kto był 
największy na ziemskim padole. Za trafną 
odpowiedź ksiądz obiecuje dodatkowe 3-dniowe 
wakacje. Morycek w szkole woła, że nasz 
Marszałek Piłsudski, Wojtek mówi, że to uczony 
Einstein, a Moniek stwierdził, że był to Jezus 
Chrystus. Wzruszony ksiądz ogłosił Mońka 
zwycięzcą i dodaje: – Jestem pełen uznania, że 
będąc Żydem, tak dobrze umiałeś odpowiedzieć 
na moje pytanie. Na to Moniek: – Prawdę 
mówiąc, Wielebny Ojcze, to my wiemy, że to był 
właśnie Mojżesz, no ale biznes to biznes. Hipokryzja 

potrafi być gorsza od faszyzmu 


