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„Cichy Przyjaciel” powstał z myślą o braciach i siostrach, którzy w zagłuszonym
i zdeformowanym moralnie świecie tracą sens trwania przy wartościach wyniesionych z domu,
czy zaszczepionych w latach młodości przykazań, danych nam przez Pana Jezusa Chrystusa,
Z myślą o tych, którzy zatracili chęć do zdobywania świętości w swoim życiu.
Wnioski te wynikają z rozmów i różnych spotkań społecznych, gdzie rozwadniane poglądy
katolickie oraz szerzące się herezje, półprawdy i niesłuszna, zła opinia o naszym Kościele i jego
Kapłanach jest coraz bardziej pozostawiana sama sobie. Coraz bardziej brakuje nam argumentów
broniących czystości wiary i wyznawanych wartości katolickich.
Z powodu natłoku informacji medialnych czy innych koniecznych do egzystencji, wszyscy
czujemy niedosyt słów głoszonych podczas niedzielnej Mszy Świętej. Zdarza się także,
że po wyjściu z kościoła zapominamy o nich lub oddalają się one zagłuszone płytkimi rozmowami,
codziennymi sprawami i innymi działaniami.
Aby mimo to zachować Miłość Bożą, odnaleźć drogę do prawdziwego szczęścia, jakie jest
obiecane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, podjęliśmy zrodzony na modlitwie trud
redagowania krótkich, zwięzłych treści, które mogą stanowić ”ziarno zasiewu miłości" dla wielu
z nas. Ulotki „Cichy Przyjaciel” mają stać się prowokacją do dalszego poszukiwania dobrych słów
i wypełnić czas tym, co przyniesie nam szczęście i pokój serca.
CP jest to działalność ludzi świeckich dla świeckich, we współpracy i z błogosławieństwem
księdza Proboszcza danej wspólnoty parafialnej.
Podstawą do tworzenia ulotek pod nazwą „Cichy Przyjaciel" są: fragmenty Pisma Świętego,
KKK, cytaty świętych i inne dokumenty Kościoła i książki zatwierdzone przez Kościóła
(zaopatrzone imprimatur).
Nadszedł już czas, aby każdy ochrzczony odkrył na nowo, że jest posłany przez Jezusa
Chrystusa do głoszenia Ewangelii, do głoszenia dobra, miłości i budowania więzi dla ciągłego
rodzenia się Boga między ludźmi.
Proszę Cię drogi Bracie i droga Siostro - jeśli czujesz, że czas jest naglący – weź ulotkę CP,
zapoznaj się z jej treścią, przyjmij ją do swego serca, zbliż się na nowo do Świętego
i Apostolskiego Kościoła Katolickiego i z nową siłą pokochaj Go żarliwą miłością.
Zachód Europy zburzył już wiele pięknych i zabytkowych świątyń. Z serc coraz bardziej
znika pragnienie poznawania Chrystusa, jako Zbawiciela, Pana i Króla Wszechświata.
Bracie i Siostro, jeśli ten artykuł poruszy Twoją duszę, dołącz do obrony największej Miłości
naszego serca i sensu naszego życia. Nie mamy innego wyboru! To jest wojna o Twoją duszę,
o Twoje zbawienie, o zbawienie Twoich dzieci, wnucząt i dalszych pokoleń.
„Powstań z fotela!" powiedział papież Franciszek.
W Getsemani Pan Jezus do swoich uczniów w trwodze wołał:” Czemu Śpicie? Wstańcie
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie" (Łk 22, 46). dotknąwszy ucha uzdrowił go” (Łk 22,50)
Pozwólmy uzdrowić nasze uszy i zechciejmy uzdrowić uszy tych, do których Pan nas posyła.
Pomóżmy uzdrowić nie tylko nasze uszy, ale i serce, wątrobę, nogi i głowę i wszystko.
Słowo Boże jest prawdziwym Pokarmem i prawdziwym Lekarstwem. Jeśli czujesz osłabienie
wiary w swoim otoczeniu, to podejmij trud cichego apostolstwa poprzez zachęcanie do czytania
„Cichego Przyjaciela", a potem do właściwej rozmowy w poszukiwaniu największego skarbu
w naszym życiu, jakim jest Eucharystyczny Jezus oraz Maryja, która jest najprostszą
i najkrótszą drogą do Nieba.

" A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" Łk 18,7-8
Stań się własnością Chrystusa i pomóż nam. Bóg zbawia nas we wspólnocie
Coraz bardziej jest jasne, że prywatna religijność, choćby najpiękniejsza, nie obroni się.
Prędzej czy później upadniemy, gdyż jesteśmy słabi. Do tego, aby trwać w rzeczywistości
Spotkania z Bogiem, niezbędna jest wspólnota. I taką wspólnotę, nazywaną Kościołem, ofiarowuje
nam sam Jezus. Jedyną wspólnotę, gdzie możemy doświadczyć i świętować Jego paschalną
obecność.
Bardzo ważną funkcją Kościoła jest strzeżenie depozytu, czyli całej pełni wiary, którą
powierzył nam Bóg. Zadanie to pozostawił Chrystus apostołom i ich kolejnym ziemskim
następcom. Stąd hierarchiczna struktura Kościoła. Jest ona niezbędna, gdyż inaczej nauczanie
Kościoła mogłoby zostać rozmyte.
W Polsce na wielu przykładach mieliśmy okazję doświadczyć, jak bardzo niebezpieczne jest
prywatne interpretowanie zasad wiary. Uniwersalny autorytet Kościoła zostaje tam zastąpiony
prywatnym, partykularnym autorytetem miejscowych przełożonych.
Widzieliśmy, jakie cierpienie staje się udziałem niewinnych ludzi, ofiar eksperymentu.
W dużej mierze podobne cierpienie dotyczy tych, którzy według nas odeszli od wspólnoty
Kościoła , a w rzeczywistości jesteśmy współodpowiedzialni za oziębłość religijną z powodu braku
katechezy dorosłych i coraz to krótszych aktów adoracji i modlitwy wspólnotowej w parafiach.
Pragniemy zaprosić Każdą i Każdego do podjęcia wysiłku w budowaniu nowej wspólnoty,
aby na nowo Bóg stworzył nas do Miłości wzajemnej.
Organizatorzy i twórcy ,,
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