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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

07 lipca 2019

Wielkie podziękowania
za Festyn Parafialny 2019
- Bogu za czas i pogodę...
- Członkom Diakonii i Grup Parafial-

nych, którzy organizowali Festyn
- Wszystkim uczestnikom za udział

w zabawie
- Tomaszowi Cichemu (prezenter)
- Mgdalenie Dureckiej (koncert)
Sponsorom:
- Górnośląski Park Etnograficzny
- Zakład fryzjerski Ilony Więckow-

skiej, ul. Tysiąclecia 47
- Gabinet fryzjersko-kosmetyczny

Beauty Dębska (czyt. BJUTI DĘB-
SKA), ul. Zawiszy Czarnego 7a

- Cyrulik Śląski – salon fryzjerski, ul.
B.Chrobrego 29 oraz Cyrulik Śląski
– kawiarnia, ul. B.Chrobrego 38

- EPIONE
- GTB METROPOLIS SPÓŁKA
- Edyta Dudzińska Właściciel Klubu

Mrs.Sporty, ul. Z.Czarnego 7a
- Ośrodek medyczny TOMMed przy

ul. Piastów 8
- Fundacja Edukacyjna Kombinato-

ry Chorzów przy Parku Śląskim.
- Centrum Helen Doron
- KOMISARIAT POLICJI VII
- PSS „Społem”
- Zakład Piekarsko-Ciastkarski ul.

Chorzowska 73a
- Śląski Ogród Zoologiczny
- WOJCIECH KAPIAS Centrum

Ogrodnicze, Goczałkowice
- Cukiernia KLIMZA, Chorzów
- Park Poniwiec, Ustroń

Kolejny numer gazetki „Być
bliżej” ukaże się po wakacjach
- we wrześniu.

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  3.W sobotę (13.07) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy
wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą św.
w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy św. rozważymy konferen-
cję nt. Maryja - Święta Boża Rodzicielka. Po Eucharystii Godzina Fatimska. Wszystkie
prośby i podziękowania do Matki Bożej prosimy składać do skarbony przy wejściu do
kościoła. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  4.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny
przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą spowiadać po
rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco. Niech
pomocą w naszym przygotowaniu do spowiedzi św. będzie wydrukowany rachunek
sumienia - który każdy może zabrać ze sobą wychodząc z kościoła.

  5.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóź-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  6.W lipcu i sierpniu nie będzie odwiedzin chorych. Nie będzie też dyżurował
prawnik i nieczynna będzie Poradnia Życia Rodzinnego.

  7.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-
ścioła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową. Będzie je moż-
na złożyć w przyszłą niedzielę - 14 czerwca.

  8.Rodzicom wysyłającym dzieci w czasie wakacji na kolonie i obozy przypominamy, by
kierowali do organizatorów sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożli-
wiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

  9.W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna będzie czynna:
poniedziałek 16.00-18.00; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
środa - nieczynna; czwartek - nieczynna; piątek 16.00-18.00.

10.W zakrystii i Kancelarii Parafialnej można zakupić ciekawą książkę „Jadę na
urlop z Panem Bogiem”- Jak dobrze odpocząć w siedem dni. Cena 30 zł.

11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (07 lipca 2019)

  1.W środę (10.07), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdro-
wienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa rozważymy
konferencję nt. Kościół  - „Oblubienica” poślubiona Chrystusowi Panu, by była z Nim
jednym duchem. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wej-
ściu do kościoła prosimy składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczy-
tane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  2.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie bę-
dzie można ucałować relikwie Krzyża św.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (08-14 LIPIEC  2019)

PONIEDZIAŁEK (08.07.2019 r.) - Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.
  7.00 - za + Leszka Kubisia (od Ludwika Frankowskiego)
  7.30 - Różaniec
18.00 - za + męża Bronisława Bańczyka w 1 r. śm.,++ rodziców: Matyldę i Piotra

Bańczyków, ++ braci: Gerarda i Kazimierza, ++ bratowe: Annę i Marię
Bańczyk oraz ++ z rodziny Białas, prosząc dla nich o życie wieczne

WTOREK (09.07.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + Ferdynanda Organiściaka w 20 r. śm. oraz jego + syna Wojciecha
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron

2/za + mamę Ludmiłę Balcerak, + szwagra Józefa Zgraję i + Eugeniusza Birka

ŚRODA (10.07.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + Marię Gomułka w kol r.śm., + Zdzisława Jarzynka oraz ++ z rodziny Kania
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Antoniego i Joannę oraz ++ Henryka i Grzegorza

2/za + Gerarda Krala w 21 r. śm.
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (11.07.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy
  7.00 - za + męża Tadeusza Sobieraj w 7 r. śm., ++ rodziców: Mariannę i Michała

Sobieraj, Stefanię i Władysława Chrust
 7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Stanisława Pruś w r. śm., ++ Józefa, Eugeniusza i Bolesława Wawrzyków,

+ ciocię Mariannę Mikuła, + Jana Mikułę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2/za + męża Herberta Kapicę w 1 r. śm.

PIĄTEK (12.07.2019 r.) - Wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.
  7.00 - za + Jana Rumińskiego z ok. ur., + Bronisławę Rumińską, z prośbą o radość

życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła         
18.00 1/za + męża Stanisława w 3 r. śm. oraz ++ rodziców

2/za + Marzannę Augustyn (od rodziny Skotnickich)

SOBOTA (13.07.2019 r.) - Wspom. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji Haliny z ok. 70 r. ur, dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc

o Boże błog. i dalszą opiekę MB Nieust. Pomocy dla niej, męża i rodziny
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu

18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej
1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/za + męża Jana Margielewicza i ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA (14.07.2019 r.) - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za ++ rodziców: Mariana i Helenę Kiliańczyk oraz + męża Zdzisława z rodzicami
  9.30 - za + córkę Anię w 25 r. śm., jej ++ babcie: Olę i Martę i ++ dziadków:

Stanisława i Józefa oraz ++ z rodziny
11.00 - za + Bogdana Szymanowskiego z ok. imienin i ++ rodzeństwo
12.30 - w intencji małżonków Agnieszki i Łukasza oraz Izabeli i Szymona z ok.

kol. rocznicy ich ślubu, dziękując Bogu za sakrament małżeństwa, z prośbą
o błog. Boże dla nich oraz ich córek

17.00 - za + Krzysztofa Charchuta (od siostry Stanisławy z mężem)
20.00 -

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

w maju:

Raczyńska Urszula, B.Chrobrego 43
Koniarski Roman, Tysiąclecia 11
Zarański Tomasz, Piastów 10
Kajda Henryk, Piastów 9
Gillner Grażyna, Piastów 9
Schmidt Józef, Piastów 10
Naczas Mieczysław, Piastów 5
Gonet Elżbieta, Tysiąclecia 4

w czerwcu:

Świątkowska Jadwiga, Piastów 3
Mrozowicz Jacek, Piastów 7
Czuczeło Barbara, Piastów 18

W maju i czerwcu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci..
Niech odpoczywaj¹ w
pokoju wiecznym.
Amen.

Piechnik Izolda, Piastów 24
Burzawa Janusz, Tysiąclecia 78
Wierzbicki Mirosław, Tysiąclecia 78
Gembara Maria, Tysiąclecia 1
Krzemiński Zdzisław, Piastów 24
Sykosz Krystyna, Tysiąclecia 21
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WIARA A NAUKA

Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem,
jaki nauka ma z religią. Niewierzący pro-
fesor filozofii stojąc w audytorium wy-
pełnionym studentami zadaje pytanie jed-
nemu z nich: - Jesteś chrześcijaninem
synu, prawda?

- Tak, panie profesorze.
- Czyli wierzysz w Boga.
- Oczywiście.
- Czy Bóg jest dobry?
- Naturalnie, że jest dobry.
- A czy Bóg jest wszechmogący? Czy

Bóg może wszystko?
- Tak.
- A Ty – jesteś dobry czy zły?
- Według Biblii jestem zły.
Na twarzy profesora pojawił się

uśmiech wyższości – Ach tak, Biblia!
-  A po chwili zastanowienia dodaje:
- Mam dla Ciebie pewien przykład. Po-

wiedzmy ze znasz chorą i cierpiącą oso-
bę, która możesz uzdrowić. Masz takie
zdolności. Pomógłbyś tej osobie? Albo
czy spróbowałbyś przynajmniej?

- Oczywiście, panie profesorze.
- Wiec jesteś dobry…!
- Myślę, że nie można tego tak ująć.
- Ale dlaczego nie? Przecież pomógł-

byś chorej, będącej w potrzebie osobie,
jeśli byś tylko miał taka możliwość.
Większość z nas by tak zrobiła. Ale Bóg
nie.

Wobec milczenia studenta profesor
mówi dalej – Nie pomaga, prawda? Mój
brat był chrześcijaninem i zmarł na raka,
pomimo ze modlił się do Jezusa o uzdro-
wienie. Zatem czy Jezus jest dobry? Czy
możesz mi odpowiedzieć na to pytanie?

Student nadal milczy, wiec profesor
dodaje - Nie potrafisz udzielić odpowie-
dzi, prawda? – Aby dać studentowi chwi-
lę zastanowienia profesor sięga po
szklankę ze swojego biurka i popija łyk
wody.

- Zacznijmy od początku chłopcze. Czy
Bóg jest dobry?

- No tak… jest dobry.
- A czy szatan jest dobry?
Bez chwili wahania student odpowiada

– Nie.
 A od kogo pochodzi szatan?
Student aż drgnął: - Od Boga.
- No właśnie. Zatem to Bóg stworzył

szatana. A teraz powiedz mi jeszcze synu
– czy na świecie istnieje zło?

- Istnieje panie profesorze …
- Czyli zło obecne jest we Wszechświe-

cie. A to przecież Bóg stworzył Wszech-
świat, prawda?

- Prawda.
- Wiec, kto stworzył zło? Skoro Bóg

stworzył wszystko, zatem Bóg stworzył
również i zło. A skoro zło istnieje, wiec
zgodnie z regułami logiki także i Bóg jest
zły.

Student ponownie nie potrafi znaleźć
odpowiedzi..

- A czy istnieją choroby, niemoralność,
nienawiść, ohyda? Te wszystkie okro-
pieństwa, które pojawiają się w otacza-
jącym nas świece?

Student drżącym głosem odpowiada –
Występują.

- A kto je stworzył?
W sali zaległa cisza, wiec profesor po-

nawia pytanie, – Kto je stworzył?
Wobec braku odpowiedzi profesor

wstrzymuje krok i zaczyna się rozglądać
się po audytorium. Wszyscy studenci za-
marli.

- Powiedz mi – wykładowca zwraca się
do kolejnej osoby – Czy wierzysz w Je-
zusa Chrystusa synu?

Zdecydowany ton odpowiedzi przyku-
wa uwagę profesora: ·- Tak panie profe-
sorze, wierzę.

Starszy człowiek zwraca się do studen-
ta: ·- W świetle nauki posiadasz piec zmy-
słów, które używasz do oceny otaczają-
cego cię świata. Czy kiedykolwiek wi-
działeś Jezusa?

- Nie panie profesorze. Nigdy Go nie
widziałem.

- Powiedz nam, zatem, czy kiedykol-
3

Nabo¿eñstwa pi¹tkowe w naszym koœciele.
Nabożeństwo ku czci Najświętszego

Serca Pana Jezusa, I piątek miesiąca,
o godz. 17:15

Główna zasługa w rozpowszechnianiu
sie tego nabożeństwa przypada skromnej
zakonnicy św. Małgorzacie Marii Alaco-
que. Pan Jezus objawił jej swoje Serce i
wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie
przyrzeka czcicielom swojego Serca.
Małgorzata pisze: To nabożeństwo jest
ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie
dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich
czasach.

Kościół widzi w nabożeństwie do Ser-
ca Jezusowego znak miłości Boga ku lu-
dziom. Pragnie także rozbudzić w ser-
cach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu
poprzez to nabożeństwo.

Nadto sam Chrystus nadał temu nabo-
żeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny:
ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mo-
bilizować w imię miłości Chrystusa do
walki z nim oraz do wynagradzania za
tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.

Nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi
Światła, II piątek miesiąca, o godz.
17:15

Dziś to nabożeństwo jest coraz bardziej
popularne, choć jeszcze w wielu polskich
parafiach nie znane.

Droga Światła to droga Apostołów, któ-
rzy zagubieni i pełni rozczarowań z po-
wodu śmierci ich Mistrza - poprzez spo-
tkania z Chrystusem Zmartwychwstałym
stopniowo dochodzą do dojrzałej wiary,
pełnej radości, mocy i dynamizmu ewan-
gelicznego.

Umocnieni darem Ducha Świętego, po-
dejmują zdecydowanie dzieło ewangeli-
zacji świata.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Boże-
go, III piątek miesiąca, o godz. 17:15

Przedmiotem właściwym w nabożeń-
stwie do Miłosierdzia Bożego jest miło-

sierdzie całej Trójcy Świętej. W nabożeń-
stwie tym ważne sa dwie postawy: ufno-
ści wobec Pana Boga oraz miłosierdzia
wobec bliźnich, która sprawia, że nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest
tylko dewocją, ale wymaga kształtowa-
nia w sobie ewangelicznej postawy czyn-
nej miłości wobec ludzi.

Dopiero na  tym fundamencie wznoszą
się formy kultu, które Pan Jezus przeka-
zał Siostrze Faustynie. Należą do nich:
obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam
Tobie, Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Godzina Miłosierdzia i szerzenie czci
Miłosierdzia

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Droga Krzyżowa to wyjątkowe nabo-

żeństwo, w którym mamy możliwość to-
warzyszyć Chrystusowi w Jego cierpie-
niach. To przeżycie ma nas prowadzić do
zgłębienia wielkiej Miłości, jaką Bóg
ukochał każdego z nas. Mamy nie tyle
współczuć Chrystusowi ile przyjąć po-
stawę gotowości do podjęcia naszego
krzyża i podążania własną drogą krzy-
żową ze świadomością obecności przy
nas samego Jezusa.

To misterium pomaga w pojęciu zmar-
twychwstania – umieszczanego czasem
jako piętnasta stacja Drogi Krzyżowej –
w całej jego pełni doniosłości oraz Mi-
łości.

W naszej parafii, wyjątkowo związanej
z tajemnicą Męki Pańskiej przez wezwa-
nie podwyższenia Krzyża Świętego
mamy okazję przeżywać to nabożeństwo
nie tylko w czasie Wielkiego Postu, ale
także w każdy czwarty i piąty piątek
miesiąca o godzinie 17.15 (poza okre-
sem wielkanocnym).

Warto zatem skorzystać z okazji i spró-
bować pójść w Drogę Krzyżową razem
z Chrystusem, przeżyć ją, a także odnaj-
dywać jej znamiona oraz obecność Jezu-
sa w codziennym życiu.
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wiek słyszałeś swojego Jezusa?
- Nie panie profesorze.
- A czy kiedykolwiek dotykałeś swoje-

go Jezusa, smakowałeś Go, czy może wą-
chałeś? Czy kiedykolwiek miałeś jakiś
fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem,
czy tez Bogiem w jakiejkolwiek posta-
ci?

- Nie panie profesorze. Niestety nie
miałem takiego kontaktu.

- I nadal w Niego wierzysz?
- Tak.
- Przecież zgodnie z wszelkimi zasada-

mi przeprowadzania doświadczenia, na-
uka twierdzi ze Twój Bóg nie istnieje…,
Co Ty na to synu?

- Nic – pada w odpowiedzi – mam tyl-
ko swoją wiarę.

- Tak, wiarę… – powtarza profesor – i
właśnie w tym miejscu nauka napotyka
problem z Bogiem. Nie ma dowodów,
jest tylko wiara.

Student milczy przez chwile, po czym
sam zadaje pytanie: - Panie profesorze –
czy istnieje coś takiego jak ciepło?

- Tak.
- A czy istnieje takie zjawisko jak zim-

no?
- Tak, synu, zimno również istnieje.
- Nie, panie profesorze, zimno nie ist-

nieje.
Wyraźnie zainteresowany profesor od-

wrócił się w kierunku studenta.
Wszyscy w sali zamarli. Student zaczy-

na wyjaśniać: ·- Może pan mieć dużo cie-
pła, więcej ciepła, super-ciepło, mega
ciepło, ciepło nieskończone, rozgrzanie
do białości, mało ciepła lub też brak cie-
pła, ale nie mamy niczego takiego, co
moglibyśmy nazwać zimnem. Może pan
schłodzić substancje do temperatury mi-
nus 273, 15 stopni Celsjusza (zera abso-
lutnego), co właśnie oznacza brak ciepła
– nie potrafimy osiągnąć niższej tempe-
ratury. Nie ma takiego zjawiska jak zim-
no, w przeciwnym razie potrafilibyśmy
schładzać substancje do temperatur po-
niżej 273, 15stC. Każda substancja lub

rzecz poddają się badaniu, kiedy posia-
dają energie lub są jej źródłem. Zero ab-
solutne jest całkowitym brakiem ciepła.
Jak pan widzi profesorze, zimno jest je-
dynie słowem, które służy nam do opisu
braku ciepła. Nie potrafimy mierzyć zim-
na. Ciepło mierzymy w jednostkach ener-
gii, ponieważ ciepło jest energia. Zimno
nie jest przeciwieństwem ciepła, zimno
jest jego brakiem.

W sali wykładowej zaległa głęboka ci-
sza. W odległym kacie ktoś upuścił pió-
ro, wydając tym odgłos przypominający
uderzenie młota.

- A co z ciemnością panie profesorze?
Czy istnieje takie zjawisko jak ciemność?

- Tak – profesor odpowiada bez waha-
nia – czymże jest noc, jeśli nie ciemno-
ścią?

- Jest pan znowu w błędzie. Ciemność
nie jest czymś, ciemność jest brakiem
czegoś. Może pan mieć niewiele świa-
tła, normalne światło, ·jasne światło, mi-
gające światło, ale jeśli tego światła brak,
nie ma wtedy nic i właśnie to nazywamy
ciemnością, czyż nie? Właśnie takie zna-
czenie ma słowo ciemność. W rzeczywi-
stości ciemność nie istnieje. Jeśli istnia-
łaby, potrafiłby pan uczynić ja jeszcze
ciemniejsza, czyż nie? Profesor uśmie-
cha się nieznacznie patrząc na studenta.
Zapowiada się dobry semestr.

- Co mi chcesz przez to powiedzieć
młody człowieku?

- Zmierzam do tego panie profesorze,
ze założenia pańskiego rozumowania są
fałszywe juz od samego początku, zatem
wyciągnięty wniosek jest również fałszy-
wy.

Tym razem na twarzy profesora poja-
wia się zdumienie: Fałszywe? W jaki spo-
sób zamierzasz mi to wytłumaczyć?

- Założenia pańskich rozważań opierają
się na dualizmie  wyjaśnia student –
twierdzi pan, że jest życie i jest śmierć,
ze jest dobry Bóg i zły Bóg. Rozważa
pan Boga, jako kogoś skończonego, kogo
możemy poddać pomiarom. Panie pro-

fesorze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić
nawet takiego zjawiska jak myśl. Używa
pojęć z zakresu elektryczności i magne-
tyzmu, nie poznawszy przecież w pełni
istoty żadnego z tych zjawisk. Twierdze-
nie, ze śmierć jest przeciwieństwem życia
świadczy o ignorowaniu faktu, ze śmierć
nie istnieje, jako mierzalne zjawisko.
Śmierć nie jest przeciwieństwem życia,
tylko jego brakiem. A teraz panie profe-
sorze proszę mi odpowiedzieć – czy na-
ucza pan studentów, ·którzy pochodzą od
małp?

- Jeśli masz na myśli proces ewolucji,
młody człowieku, to tak właśnie jest.

- A czy kiedykolwiek obserwował pan
ten proces na własne oczy?

Profesor potrząsa głową wciąż się
uśmiechając, zdawszy sobie sprawę, w·
jakim kierunku zmierza argumentacja
studenta. Bardzo dobry semestr, napraw-
dę.

- Skoro żaden z nas nigdy nie był świad-
kiem procesów ewolucyjnych i nie jest
w stanie ich prześledzić wykonując ja-
kiekolwiek doświadczenie, to przecież w
tej sytuacji, zgodnie ze swoja poprzed-
nia argumentacja, nie wykłada nam już
pan naukowych opinii, prawda? Czy nie
jest pan w takim razie bardziej kazno-
dzieją niż naukowcem?

W sali zaszemrało. Student czeka aż
opadnie napięcie.

- Żeby panu uzmysłowić sposób, w jaki
manipulował pan moim poprzednikiem,
pozwolę sobie podać panu jeszcze jeden
przykład - student rozgląda się po sali –
Czy ktokolwiek z was widział kiedyś
mózg pana profesora?

Audytorium wybucha śmiechem.
- Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek

słyszał, dotykał, smakował czy wąchał
mózg pana profesora? Wygląda na to, ze
nikt. A zatem zgodnie z naukową metodą
badawczą, jaką przytoczył pan wcześniej,
można powiedzieć, z całym szacunkiem
dla pana, ze pan nie ma mózgu, panie pro-
fesorze. Skoro nauka mówi, ze pan nie

ma mózgu, jak możemy ufać pańskim
wykładom, profesorze?

W sala zapada martwa cisza. Profesor
patrzy na studenta oczyma szerokimi z
niedowierzania. Po chwili milczenia, któ-
ra wszystkim zdaje się trwać wieczność
profesor wydusza z siebie: - Wygląda na
to, że musicie je brać na wiarę.

- A zatem przyznaje pan, ze wiara ist-
nieje, a co więcej  stanowi niezbędny ele-
ment naszej codzienności. A teraz panie
profesorze, proszę mi powiedzieć, czy
istnieje coś takiego jak zło?

Niezbyt pewny odpowiedzi profesor
mówi – Oczywiście że istnieje. Dostrze-
gamy je przecież każdego dnia. Choćby
w codziennym występowaniu człowieka
przeciw człowiekowi. W całym ogromie
przestępstw i przemocy obecnym na
świecie. Przecież te zjawiska to nic in-
nego jak właśnie zło.

Na to student odpowiada: - Zło nie ist-
nieje panie profesorze, albo tez raczej nie
występuje, jako zjawisko samo w sobie.
Zło jest po prostu brakiem Boga. Jest jak
ciemność i zimno, występuje, jako sło-
wo stworzone przez człowieka dla okre-
ślenia braku Boga. Bóg nie stworzył zła.
Zło pojawia się w momencie, kiedy czło-
wiek nie ma Boga w sercu. Zło jest jak
zimno, które jest skutkiem braku ciepła i
jak ciemność, która jest wynikiem braku
światła. Profesor osunął się bezwładnie
na krzesło.

Jeśli udało Ci się dotrwać do końca
tego tekstu i wywołał on na Twojej
twarzy uśmiech podczas czytania koń-
cówki, daj go do przeczytania również
swoim Przyjaciołom i Rodzinie.

PS.Tym drugim studentem był Albert
Einstein. Einstein napisał książkę za-
tytułowaną „Bóg a nauka” w roku
1921”.
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