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Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Zapraszam do lektury kolejnego numeru „Izydora”. Tradycyjnie znajdziecie w nim
fragment kolejnej encykliki Papieża Jana Pawła II, krzyżówkę oraz tekst pieśni, tym razem
jest to „Zwycięzca śmierci”. W cyklu Kartka z kalendarza przegląd kwietniowych
uroczystości i świąt.

Pieśń na kwiecień
1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się przestrasza
Na cud Jonasza - Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;
Patrzcie mówi im, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał"
.Alleluja!
3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość.
Alleluja!
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nami, daje nauk wiele
O swym Kościele.
Alleluja!
5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
Samym się tylko ukazuje wiernym;
Nieśmiertelności przedstawia znamiona
Wśród uczniów grona.
Alleluja!
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
I śmierć haniebna są już nagrodzone;
Za poniżenia został wywyższony
Nad wszystkie trony.
Alleluja!
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Z encyklik Papieża Jana Pawła II
W tym numerze przytaczamy fragment wprowadzenia do kolejnej encykliki Papieża Jana
Pawła II, tj. Veritatis Splendor. Jednocześnie zachęcamy do przeczytania całego tekstu na
stronie https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_1.html .
Czcigodni Bracia w Biskupstwie,
pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!
BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób
w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca
rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu
i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość
Twojego oblicza!” (Ps 4, 7).
1. Powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, „światłość prawdziwą, która
oświeca każdego człowieka” (J 1, 9), ludzie stają się „światłością w Panu” i „dziećmi
światłości” (por. Ef 5, 8) i uświęcają się przez „posłuszeństwo prawdzie” (por. 1 P 1, 22).
To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu
pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, który jest „kłamcą i ojcem
kłamstwa” (J 8, 44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga
żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom (por. 1 Tes 1, 9), przemieniając „prawdę
Bożą w kłamstwo” (por. Rz 1, 25); przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy
i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i
sceptycyzmowi (por. J 18, 38), zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą.
Ciemności błędu i grzechu nigdy jednak nie zdołają do końca zgasić w człowieku światła
Boga Stwórcy. W głębi serca stale tęskni on za absolutną prawdą i pragnie w pełni ją poznać,
czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na
każdym polu i w każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego poszukiwanie sensu
życia. Rozwój nauki i techniki bowiem, choć stanowi wspaniałe świadectwo inteligencji i
wytrwałości człowieka, nie odpowiada jeszcze na ostateczne pytania religijne ludzkości, ale
raczej jest dla niej bodźcem, by podjąć najboleśniejsze i rozstrzygające zmagania, które
toczą się w sercu i sumieniu.
2. Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić?
Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która
jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: „«Któż nam ukaże dobro?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4, 7).
Światłość Bożego oblicza jaśnieje pełnią swego piękna w obliczu Jezusa Chrystusa, w tym
„obrazie Boga niewidzialnego” (por. Kol 1, 15) i „odblasku Jego chwały” (por. Hbr 1, 3),
„pełnym łaski i prawdy” (por. J 1, 14): On jest „drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6). Dlatego
ostatecznej odpowiedzi na każde pytanie człowieka, zwłaszcza na jego pytania religijne i
moralne, udziela jedynie Jezus Chrystus. Więcej: sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią, jak
przypomina Sobór Watykański II: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w
tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego,
mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca
i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego
powołanie”.
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Krzyżówka nr 19
1
2
3
4
5
6
7
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PYTANIA: 1 Oto … Boży, który gładzi grzechy świata; 2 Góra, na której ukrzyżowano
Chrystusa; 3 Ogród, w którym modlił się Pan Jezus przed pojmaniem; 4 Podczas
przeistoczenia zmienia się w nią wino; 5 Rzucone o szaty przez żołnierzy przy
ukrzyżowaniu; 6 Święta Weronika wycierała nią twarz Panu Jezusowi; 7 Eden; 8 Miejsce
pochodzenia człowieka, który oddał swój grób dla Chrystusa.
[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 19 marca. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 18: ŚWIĘTY JÓZEF. Książkę
otrzymuje Nikodem lat 9. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

Kartka z kalendarza – kwiecień
1 – Wielki Czwartek
2 – Wielki Piątek
3 – Wielka Sobota
4 – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
11 – Niedziela Miłosierdzia Bożego
23 – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
25 – Niedziela Dobrego Pasterza
29 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej dz. i dK, patronki Europy
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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