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Pewnego dnia czujni aniołowie stró-żowie poinformowali oficjalnie Ra-dę Niebieską o tym, iż ludzie na zie-mi mało się modlą. Rada Niebieskapowołała specjalną komisję (miesza-ną) do zbadania sprawy. Komisja tapo kilku tygodniach solidnej pracydostarczyła Radzie następujący mel-dunek: Ludzie owszem, są w  pełniświadomi tego, iż za mało się mo-dlą. Wielu uskarża się na ten stan,ale mimo dobrej woli brak czasu namodlitwę.Rada Niebieska długo debatowa-ła nad tym problemem: jedni żądaliprzykładnego ukarania winnych,drudzy byli za zlikwidowaniem po-śpiechu, inni znowu chcieli ograni-czenia wolności i  podstawowychpraw człowieka. Tylko najmłodszyanioł proponował uparcie przedłu-żenie doby o  jedną godzinę. Wnio-sek przeszedł większością głosów i,o dziwo, znalazł od razu poparciesamego Pana Boga. I tak Bógstworzył od ręki dwudzie-stą piątą godzinę. W  nie-bie panowało ogólnezadowolenie. Chwalo-no Stwórcę za wyro-zumiałość dla swychstworzeń.Innowację tę spo-strzeżono wkrótcerównież na ziemi.Elektronicznechronometry wy-chwyciły godzinnydodatek czasu. Środ-ki masowego przeka-zu zaniosły tę nowinęw  mig do najdalszegozakątka ziemi. Większośćludzi – po początkowymszoku – przyjęła z  wdzięczno-ścią nowy rytm czasu. Biskupi za-reagowali nawet listem pasterskim,w którym dwudziestą piątą godzinęogłosili „godziną Boga”.

W  niebie organy kontrolne nieodnotowały jednak wyraźnegowzrostu modlitwy. Wysłano więcznowu aniołów, aby przeprowadzilina ziemi wizję lokalną. Po powrocieposłańcy niebiescy opowiadali zezdziwieniem o  tym, jak to każdyma powód, aby tę dodaną godzinę– mimo to – nie poświęcać na mo-dlitwę. Robotnicy muszą dłużej pra-cować, bo trzeba wychodzić z  kry-zysu; naukowcy muszą przebadaćpowstanie nowej doby i jej wpływuna życie człowieka; przemysł roz-rywkowy nawołuje do zwiększone-go odpoczynku; młodzież potrze-buje więcej wiedzy; teologowiemuszą napisać parę fachowych roz-praw o  czasie; dzieci powinny dłu-żej spać – zalecają lekarze itd. itp.Owszem paruanio-

łówmówiło

też o  ludziach, którzy ofiarowanyim czas przyjęli jako niezasłużonydar Boży. Czas ten poświęcają nasłużbę Bogu i  bliźnim. Ci modląsię rzeczywiście godzinę dłużej.Ale przedtem też im nie brakowałoczasu na modlitwę.Po tych sprawozdaniach RadaNiebieska doszła do wniosku, żemodlitwa jest jedynie sprawą ko-chającego serca. Ten kto miłuje,ten ma zawsze czas. Sam nadmiarczasu nie podprowadzi do modli-twy.Postanowiono więc prosić Naj-wyższego, aby jednak zlikwidowałową dwudziestą piątą godzinę i abywymazał pamięć o  niej wśród ro-dzaju ludzkiego. Tak też stało sięniebawem.



Majowe uświetniła wystawa obrazów religijnych i portretów

Serce Pana Jezusa – zmiłuj się nad nami! – fot. M. Cudny

Witraż w starej części naszego kościoła

Nabożeństwo majowe przy szklanej kapliczce – fot. m. Cudny

Ognisko z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce – fot. Mirosław Grodzki




