
Nie narzekaj...
Salvo Noè - włoski psycholog i psychoterapeuta -

w ubiegłym roku podarował papieżowi tabliczkę z napi-
sem zakazującym narzekania, która od tamtego czasu wisi
na drzwiach papieskiego apartamentu w Domu św. Marty.
W swojej książce „Nie wolno narzekać” pisze: „Więcej
entuzjazmu, więcej wdzięczności i więcej odpowiedzial-
ności pomoże każdemu rozwinąć swoje możliwości i
pragnienie radości życia. […] Wiem, jakie napotykasz
trudności. Nie myślę jednak, abyś mógł znaleźć ukojenie
w narzekaniu i skargach; przyniesie ci je wola działania,
by polepszyć swoją sytuację. […] Przestań więc narzekać,
a zmienisz na lepsze życie własne i innych”.

Papież Franciszek napisał wstęp do książki „Nie wol-
no narzekać”. Oto kilka myśli Franciszka: „Nie powinniś-
my użalać się nad sobą. Wiara mówi nam, że jesteśmy i
zawsze będziemy dziećmi Boga niezależnie od naszych
grzechów i niewierności. Musimy cenić siebie ponieważ
jesteśmy kochani. […] Mimo że nasze czasy naznaczone
są wielką niepewnością i kruchością, a także licznymi ra-
nami wewnętrznymi musimy pozwolić Panu, by nas wy-
ciągnął z przepaści naszych ran i żali. W sercu każdego z
nas jest trochę brudu, rdzy, ciężarów, które uzdrawia spot-
kanie z Bogiem. [...] Musimy wybierać życie, szukać bliź-
niego, każdy dzień przyjmować jako okazję do dawania;
walczyć o to, by przezwyciężyć życiowy lament, truciznę
uprzedzeń, pochmurne myśli, plotkarstwo i urazy serca.”.

Czyż te słowa nie
zawierają głębokich
życzeń na zbliżające
się święta zmartwych-
wstania Pańskiego?
Przecież wierzymy, że
Jezus żyje!

Przy tej okazji ro-
bimy sobie prezenty.
Proponuję więc naby-
cie najnowszego wy-
wiadu z papieżem
Franciszkiem „Otwie-
ranie Drzwi”.

W.D.

Zadziałało to w Belgii, gdzie zakaz handlu w niedzie-
lę dotyczy dużych hipermarketów, a mniejsze sklepy mo-
gą być otwarte tylko w wyznaczonych godzinach. Od lat
dobrze sprawdza się to również Holandii, gdzie otwarte
mogą być jedynie małe sklepy spożywcze, ale tylko do
godziny 13! W Luksemburgu jeszcze inaczej - hipermar-
kety mogą pracować wyłącznie w pierwszą niedzielę
miesiąca i... tylko przez 4 godziny. Idźmy dalej, bo po-
dobny klimat panuje również na Wyspach Brytyjskich
(poza Szkocją), gdzie markety mogą być otwarte tylko
przez parę godzin. Przeciwnikom niemal całkowitego za-
kazu handlu w niedzielę nie spodobają się najbardziej da-
ne dotyczące Niemiec, Austrii czy Szwajcarii, które mają
jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy niż powyższe kra-
je, a jednocześnie pozostają w czołówce ekonomicznej i
gospodarczej Europy.

To fragment artykułu Jacka Dziedziny
z „Gościa Niedzielnego” z 11 marca br.

Autor powyższego artykułu zauważa ponadto, „że za-
kaz handlu nie tylko nie obniżył obrotów hiperrnarketów
i całego przemysłu związanego z handlem, ale wręcz
przyniósł im wymierne zyski. Zadziałał tu prosty i znany
mechanizm: klienci, wiedząc, że w następnym dniu skle-
py są zamknięte, spontanicznie robią... zapasy”.

Czy nie jest więc to w ostatecznym rozrachunku wal-
ka duchowa o sens wolnego dnia od pracy, aby służył on
modlitwie i budowaniu więzi rodzinnych. Starsi pamięta-
ją jak w czasach komunistycznej walki z Kościołem (i ro-
dziną!) wiele wysiłku wkładano w tworzenie przeróżnych
ofert zaangażowania społecznego, aby utrudnić uczestni-
ctwo w niedzielnej Eucharystii. Dziś jeszcze trudniej bu-
dować zwykłe więzi rodzinne. Dziś jeszcze większe siły
odciągają katolików od spotkania ze Zmartwychwstałym
Panem podczas niedzielnej liturgii.

Podczas Soboru Watykańskiego II przypomniano w
Konstytucji o liturgii świętej, że „Liturgia jest szczytem,
do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie
jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. [...]
Niedziela jest zatem najstarszym i pierwszym dniem
świątecznym, który należy tak przedstawić i wpoić w po-
bożność wiernych, aby stał się również dniem radości i
odpoczynku od pracy”. /KL 10; 106/

A jaką wartość dla mnie ma każda niedziela? Jak
staram się wykorzystać Dzień Pański dla dobra rodziny?

Niedziela jest trendy
Wiele w ostatnim roku napisano o ograniczeniu han-

dlu w niedzielę.[…] Oczywiście, że nowa ustawa nie jest
doskonała, ale z pewnością jest krokiem we właściwym
kierunku. Nie tylko dlatego, że w większości krajów Eu-
ropy Zachodniej ograniczenia handlu w niedzielę - czasa-
mi radykalne - funkcjonują od dziesięcioleci. Wolna
niedziela byłaby dobrem, o które warto zabiegać, nawet
gdyby wszyscy dokoła handlowali siedem dni w tygo-
dniu. Prawem każdego narodu i państwa jest decydowa-
nie o tym bez oglądania się na innych.

Ponieważ jednak większość z nas woli mimo
wszystko oprzeć się na tym, jak te sprawy organizują
inni, zacznijmy od przykładów. Tak się bowiem składa,
że akurat w tej kwestii mamy się na kim wzorować i
kogo doganiać. Hasło „Jesteśmy w ogonie Europy”
zazwyczaj stosuje się na rzekomą zaściankowość Polski
w sprawach, w których akurat nie mamy się czego
wstydzić. Ale w przypadku ograniczenia handlu w
niedzielę łatwo dostrzec ewidentną niekonsekwencję:
choć na Zachodzie to standard, w Polsce miłośnicy tegoż
Zachodu są przeciwnikami jakichkolwiek ograniczeń
w tym zakresie. […]

Niedziele z zakazem handlu w 2018 r.


