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zbiednieje z jego powodu. Wkrótce 
zadzwonił do mnie. „Miałeś rację, 
Chris — powiedział. — To tylko kupa 
żelastwa, a my nie możemy spłacić 
długów w tym miesiącu”. Firma upa
dła. Tragedia polegała na tym, że nie 
musiało do tego dojść.

Próbujemy podtrzymać nasz wize
runek, kupując tak, by inni ludzie 
mieli o nas odpowiednie zdanie. 
Nazywam to „kupowaniem dla innych 
ludzi”. Pycha, próżność — nazwijcie 
to, jak chcecie — może mieć tra
giczne skutki.

Przeciwieństwem powyższej 
historii jest przypadek „Okropnego 
Nicka” z Portugalii, który przyje
chał do Anglii, by znaleźć pracę. 
Miał dwadzieścia kilka lat i był 
żonaty. Ubezpieczałem jego kre
dyt hipoteczny. Ciężko pracował. 
Rówieśnicy patrzyli na niego jak na 
skąpca, kogoś okropnego. Nigdy 
nie wychodził nigdzie z żoną, nie 
wyjeżdżał na wakacje, nie kupował 
prezentów. Pracował, pracował 
i jeszcze raz pracował. W ciągu 
kilku lat spłacił kredyt hipoteczny i 
zaoszczędził tyle pieniędzy, by wró
cić do Portugalii, zbudować dom 
dla rodziny i dwa mieszkania pod 
wynajem. Ostatnio dowiedziałem 

STRONY LOKALNE

 W Wielkiej Brytanii 6 kwietnia 
wyznacza początek nowego 

roku podatkowego. Dla mnie, eme
rytowanego doradcy finansowego, 
był to dzień o znaczeniu nie tylko 
duchowym (przypada wtedy rocznica 
założenia Kościoła — przyp. tłum.). 
Pamiętam przygotowania, by zmini
malizować zobowiązania podatkowe 
klientów i upewnić się, że ich sprawy 
są uporządkowane przed począt
kiem nowego roku podatkowego. 
To był nieustający proces, który trwał 
przez cały rok i wymagał przygo
towań podejmowanych wspólnym 
wysiłkiem.

W taki sam sposób doczesna 
samowystarczalność wymaga przy
gotowania i nie jest jednorazowym 
działaniem. Gdybyśmy tylko mogli 
wysilić się przez jeden dzień, a potem 
mieć rok wolnego!

To tak niestety nie działa! Docze
sna samowystarczalność, czyli 
zdolność, by zadbać o siebie, swoją 
rodzinę i inne osoby, to zadanie na 
całe życie. To ciężka praca, modlitwa, 
studiowanie i rozważania. To determi
nacja i — co, być może, najważniejsze 
— wiara i samokontrola.

Na łamach tego artykułu omó
wię kwestię finansów osobistych 

jako jednego z aspektów doczesnej 
samowystarczalności.

Często słyszymy: „Jeżeli jeste
ście przygotowani, nie zaznacie 
trwogi”1. Wiarę zdobywamy 
poprzez słuchanie naszych 
przywódców i zawierzenie ich 
natchnionemu osądowi. Radzą oni 
na przykład, by unikać długów 
(lub szybko się ich pozbyć), żyjąc 
w granicach dostępnych nam środ
ków oraz by płacić dziesięcinę i 
ofiary postne, aby Pan mógł otwo
rzyć nam okna niebieskie2.

Byłem doradcą wielu członków 
zmagających się z problemami natury 
finansowej. Przypomina to trochę 
układanie diety. Ludzie zaczynają z 
mocnym postanowieniem, ale szybko 
się poddają i nie dają diecie szansy. 
Niewiele osób stosuje wpajane im 
zasady wystarczająco długo, by mogły 
one zadziałać. „Powiedziałeś nam 
twarde słowa, więcej niż możemy 
znieść”3.

Pewna niewielka firma była w 
dobrej kondycji finansowej, ale 
jej dyrektor, wbrew moim radom, 
kupił BMW za 70 000 funtów. Bo 
przecież jego sąsiad miał takie 
auto! Powiedziałem mu, że auto 
bardzo szybko mu się znudzi, a on 

Jak udoskonalić doczesną 
samowystarczalność?
Starszy Christopher Charles, Wielka Brytania
Siedemdziesiąty Obszaru

Starszy  
Christopher Charles 
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się, że założył kolejną firmę. 
„Okropny Nick” wcale nie był 
okropny! Miał wizję, wyznaczył 
sobie cele i poświęcił się dla zabez
pieczenia swojej rodziny. Kupował 
tylko to, czego potrzebował, a 
zachcianki musiały poczekać.

A jak jest z nami? Czy „kupujemy 
dla innych ludzi”? Czy też jesteśmy 
wystarczająco cierpliwi, by cze
kać i nie zaciągać długów, poza 
tymi na zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb — wykształcenia, domu lub 
skromnego auta — a w razie ich 
zaciągnięcia szybko je spłacamy? 
Powinniśmy płacić dziesięcinę i 
ofiary postne. Świadczę wam, że 
błogosławieństwa Pana naprawdę 
istnieją i będzie nam się powodzić, 
jeśli będziemy Mu posłuszni. Wiem 
o tym z własnego doświadczenia.

Jeśli jedną nogą stoimy w świe
cie dóbr materialnych, na które nas 
nie stać, szybko z niego wyjdźmy. 
Długi powinny być zaciągane tylko 
na zakup wspomnianych przeze 
mnie niezbędnych rzeczy, nawet 
jeśli wasza sofa wymaga wymiany! 
Określcie, czego chcecie, wyznacz
cie cele i plany, dzięki którym — 
poprzez planowanie wydatków 
— spełnicie swoje pragnienia. 
Módlcie się o to i pracujcie nad tym. 
To są składniki sukcesu! ◼

PRZYPISY
1.  NiP 38:30.
2.  Ks. Malachiasza.
3.  1 Nefi 16:1.

 Decyzję o przystąpieniu do Kościoła, 
tak jak wcześniej w przypadku 

wyboru mojego męża, chęci posia
dania dzieci czy pobytu u Świadków 
Jehowy zaliczam przede wszystkim 
do przewodnictwa Bożego. Pamiętam, 
że będąc dzieckiem miałam ogromną 
potrzebę duchową, która kierowała 
moją uwagę w stronę Jezusa. Zostałam 
wychowana w religii katolickiej. Po 
dość smutnym dzieciństwie i burzli
wym okresie nastoletnim zaczęłam 
głęboko analizować sens swego życia. 
Zdałam sobie wtedy sprawę, iż mam 
ogromną potrzebę nieobłudnego 
naśladowania naszego Zbawiciela. 

Nie wiedziałam jeszcze wtedy, co 
będzie mi do tego potrzebne ani jaką 
drogą przyjdzie mi kroczyć, ale łaska 
Boża, jaka wtedy na mnie spłynęła, 
dała mi dużo siły oraz zaufania do 
naszego Ojca Niebiańskiego.

Misjonarzy naszego Kościoła spo
tkałam w centrum miasta w drodze do 
parkomatu. Nie zapomnę nigdy tego 
pierwszego wrażenia. Byłam mocno 
zdezorientowana, gdyż będąc od 10 lat 
Świadkiem Jehowy wiedziałam, bo tak 
mnie uczono, że jestem w jedynej reli
gii, której członkowie głoszą ewange
lię i wychodzą z inicjatywą do innych, 
a przecież na tych dwóch młodych 

G Ł O S Y  Ś W I Ę T Y C H  W  D N I A C H  O S T A T N I C H

Poprzez Świadków Jehowy  
do Kościoła Jezusa Chrystusa
Agnieszka Januszewicz

Siostra Januszewicz została ochrzczona w basenie obok swojego  
domu niedaleko Złotoryi.
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Duch Boży! Byłam tego pewna.

Obiecaliśmy sobie z misjonarzami 
na wstępie, że każda ze stron uszanuje 
wzajemne poglądy religijne, ponieważ 
Świadkowie również czują się upo
ważnieni do nauczania. Korzystałam 
wtedy z wielu materiałów towarzystwa 
Strażnica Syjońska, ale byłam ciekawa 
tego, co mają nam do przekazania 
mormońscy misjonarze. Już na drugim 
spotkaniu odczułam oddziaływanie 
Ducha Bożego i ku mojemu wielkiemu 
zaskoczeniu jeden z misjonarzy także 
to potwierdził. Po około miesiącu od 
pierwszego spotkania z misjonarzami 
zostałam ochrzczona. Zdobyłam wtedy 
jeszcze więcej wiedzy niż ta, którą do 
tej pory dysponowałam. Ponieważ 
miałam doświadczenie w studiowaniu 
Pisma Świętego, szybko spostrzegłam, 
że Księga Mormona jest natchniona. 
Przede wszystkim Duch przypomniał 
mi, iż potrzebuję stałego dostępu do 
Niego, abym mogła wytrwać w swym 
najważniejszym życiowym postano
wieniu: wytrwaniu do końca podążając 
za Jezusem.

Wysiłek Świadków Jehowy 
naprawdę się opłacił. Bagaż doświad
czeń, jaki stamtąd wyniosłam, przygo
tował mnie na stały kontakt z Duchem 
Bożym, którego coraz rzadziej odczu
wałam będąc Świadkiem. Decyzja o 
odejściu z Organizacji Świadków była 
jedną z najtrudniejszych. Ja i moja 
rodzina byliśmy dotąd mocno zaan
gażowani w życie i pracę misjonarską 

Świadków. Mieliśmy tam wielu przy
jaciół, z którymi nasze dzieci znały 
się od najmłodszych lat. Te kontakty 
nagle zostały zerwane. Chociaż nowe 
więzi ze Świętymi Kościoła Jezusa 
Chrystusa w Dniach Ostatnich wypeł
niły pustkę po utracie kontaktu ze 
Świadkami, to tęsknota za tymi ludźmi 
nadal pozostała. Jednak Kościół 
Jezusa Chrystusa wniósł do mojego 
życia liczne błogosławieństwa, między 
innymi spokój i miłość, które powoli 
zaczynały wchodzić na nowo do 
mojej rodziny.

Przywrócona ewangelia to dla mnie 
opowieść o miłości. Wielkiej miłości, 
jaką darzą nas Jezus Chrystus i nasz 
Niebiański Ojciec. Zmiękcza ona ludz
kie serca na tyle, że sami, z własnej 
nieprzymuszonej woli, mamy pragnie
nie naśladowania naszego Zbawcy 
oraz powrotu do naszego kochanego 
Ojca. Jestem bardzo wdzięczna kocha
nemu Ojcu Niebieskiemu za wszystkie 
moje doświadczenie życiowe i za 
przywilej bycia żoną i mamą trojga 
moich ukochanych dzieci. Księga 
Mormona doskonale uzupełnia się 
z Biblią i jeszcze lepiej demaskuje 
wszystkie zamysły Szatana, który za 
wszelką cenę próbuje oddzielić nas 
od naszego Ojca w Niebie. Teraz mam 
jeszcze więcej Słowa Bożego, które 
mogę przedstawiać innym, ponieważ 
nadal głoszę ewangelię i nadal popy
cha mnie do tego ten sam Duch, a 
moje jarzmo Chrystus uczynił miłym 
i naprawdę lekkim. ◼

 W związku z chrztem mojego 
najmłodszego dziecka, Jadwigi, 

który odbył się w sobotę 09.04.2016, 
zastanawiałem się nad znaczeniem 
chrztu przez zanurzenie, szczególnie 
w kontekście niedawno obchodzonej 
Wielkanocy, a także upamiętnianej 
tego roku 1050. rocznicy chrztu Polski.

W latach poprzedzających chrzty 
moich dzieci, często zwracałem im 
uwagę na symbolikę chrztu przez 
zanurzenie. W 6. rozdziale Listu do 
Rzymian Apostoł Paweł nauczał:

„Czy nie wiecie, że my wszyscy, 
ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w 
śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim 
przez chrzest w śmierć, abyśmy jak 
Chrystus wskrzeszony został z mar-
twych przez chwałę Ojca, tak i my 
nowe życie prowadzili”.

Mieszko I przyjął chrzest w 966 r., 
jednak zanim udostępnił Polsce chrze
ścijaństwo, nasi dalsi przodkowie 
należący do plemion słowiańskich np. 
Polanie, Goplanie, Wiślanie i Lędzianie 
nie znali ewangelii Chrystusa. W jaki 
sposób nasi dalsi przodkowie bez 
żadnej wiedzy ani o chrześcijaństwie, 
ani o chrzcie przez zanurzenie mogliby 
dostąpić zbawienia? W 3. rozdziale 
Ewangelii Jana znajdujemy słowa Pana 
Jezusa, który powiedział:

Chrzest Jadwigi 
Muklewiczówny
Jakub Muklewicz
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nie możemy być udoskonaleni bez 
naszych umarłych”.

W odniesieniu do chrztu za zmar
łych, dam wam inny cytat z I Listu 
Pawła do Koryntian 15:29:

„Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają 
chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w 
ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż 
się dają chrzcić za nich?”.

Zaraz po dokonaniu chrztu Jadwisi 
konfirmowałem ją na członkinię 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich i udzieliłem jej 
błogosławieństwa. W błogosławień
stwie przypomniałem Jadwisi o tym, 
że przyjąwszy chrzest przez zanurze
nie zawarła przymierze z Bogiem. Po 
pierwsze wzięła na siebie imię Pana 

Jadwiga Muklewicz
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„Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy nie 
zginął, ale miał żywot wieczny. Bo 
nie posłał Bóg Syna na świat, aby 
sądził świat, lecz aby świat był przez 
niego zbawiony”.

Po chrzcie Mieszka I w 966 r.  
udostępniono chrześcijaństwo naro
dowi polskiemu. Przez tysiąc lat wiara 
naszych przodków w Pana Jezusa 
Chrystusa wspierała ojczyznę w cza
sach tragicznych wojen, powstań i 
klęsk. Podobnie jak Pan Jezus powstał 
z martwych, Polska podźwignęła się 
z gruzów i odzyskała niepodległość 
dzięki głębokiej wierze naszych 
przodków.

Mimo tej wiary, nasi przodkowie 
nie praktykowali chrztu przez zanu
rzenie, dlatego że ten obrzęd nie 
był im znany. Dzięki pełni Ewangelii 
Chrystusowej, którą Bóg przywrócił 
na ziemię przez Proroka Józefa 
Smitha, możemy zastępczo przyjąć 
chrzest przez zanurzenie za naszych 
wiernych przodków. W 128. rozdziale 
Nauk i Przymierzy Prorok Józef Smith 
wyjaśnił:

„A teraz, wielce ukochani bracia 
i siostry, chcę was zapewnić, że są 
to zasady co do umarłych i żywych, 
które nie można lekko pominąć, jeżeli 
chodzi o nasze zbawienie. Bowiem 
ich zbawienie jest niezbędne i zasad-
nicze dla naszego zbawienia, jak 
mówił Paweł o ojcach — że nie mogą 
być udoskonaleni bez nas — ani my 
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 Od 23 października ubiegłego 
roku misjonarze zawitali na 

ulice Zgorzelca (woj. dolnoślą
skie), a od 29 grudnia mieszkańcy 
Mielca (woj. podkarpackie) mają 
możliwość słuchania ewangelii 
z ust misjonarzy. Wszystko to 
dzięki decyzji Prezydenta Misji 
— Prezydenta Turka o tym, żeby 
posłać misjonarzy do tych miast. 
Rok wcześniej podobna decyzja 
zapadła odnośnie do Legnicy. 
Tamtejsi członkowie Kościoła cze
kali na nią od kilku lat. Do tamtej 
pory dojeżdżali do Kościoła we 

Jezusa Chrystusa. Po drugie obiecała 
Bogu, że zawsze będzie o Jezusie 
pamiętała. Po trzecie, obiecała, że 
zawsze będzie przestrzegała przyka
zań Bożych. W błogosławieństwie 
zachęciłem Jadwisię, aby przede 
wszystkim pamiętała o tym, że wzięła 
na siebie imię Jezusa Chrystusa, 
którego zawsze ma kochać, czcić 
i naśladować słowem i czynem. 
Przypomniałem jej też, że ma swoje 
imię po mojej kochanej cioci babci 
Jadwidze. Cioteczka Jadwiga była pra
cowitą i pobożną kobietą. Nauczyła 
mnie ojczystego języka i kultury 
moich przodków. Właśnie z tego 
powodu była i zawsze będzie moją 
duchową matką.

Pobłogosławiłem Jadwisię, żeby 
podobnie jak moja kochana Cioteczka 
Jadwiga, zawsze oddawała cześć i 
była wierna naszemu Panu Jezusowi 
Chrystusowi. Pobłogosławiłem ją, 
żeby żyła sprawiedliwie, dokony
wała zastępczych chrztów za naszych 
przodków i zawarła w domu Pana, 
czyli w świątyni, w odpowiednim 
czasie w przyszłości, małżeństwo na 
wieczność, i żeby była wierną żoną 
prawego męża oraz kochającą matką 
dla swoich dzieci, i przekazała im 
wiarę i miłość, jaką odziedziczyliśmy 
od naszych poprzedników. Na koniec 
pobłogosławiłem Jadwisię, żeby była 
przez całe życie wierna Bogu i otrzy
mała podobnie jak Królowa Jadwiga 
koronę — nie w królestwie na ziemi 
lecz raczej w królestwie Bożym. ◼

Z  Ż Y C I A  K O Ś C I O Ł A

Nowości w Polskiej Warszawskiej Misji

Aaron Pawlik studiujący  
Księgę Mormona
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Lisa i Ewelina Pawlik pomagają misjonarzom na ulicach Mielca
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 Prezydium Polskiej Warszawskiej 
Misji podjęło decyzję o połączeniu 

gmin w Warszawie i pod koniec ubie
głego roku wystosowało do członków 
Kościoła następujący list:

„W trosce o duchowy rozwój 
członków Kościoła 
w Warszawie i oko
licach zwróciliśmy 
się do Prezydium 
Obszaru z wnioskiem 
o połączenie obu 
gmin warszawskich w 
jedną. Jesteśmy prze
konani, że działanie 
to pozwoli na wzmoc
nienie Kościoła w 
stolicy Polski, pomoże 
członkom wzrastać 
w wierze i dzielić się 
Ewangelią, zaprasza
jąc innych do pozna
nia Chrystusa.

Wniosek został 
zaakceptowany przez 

władze Obszaru Europy i połączenie 
gmin nastąpi w niedzielę, 5 lutego 
2017 roku. Tego dnia powstanie 
gmina Warszawa, której miejscem 
spotkań będzie kaplica przy ulicy 
Wolskiej 142.

Połączenie gmin w Warszawie

Kaplica w Warszawie

Wrocławiu (około 70 km), a na 
spotkanie z misjonarzami mogli 
umawiać swoich znajomych tylko 
raz na jakiś czas. Najpierw Prezy
dent Edgren zdecydował o wysła
niu misjonarzy i wynajęciu dla nich 
mieszkania w Legnicy. Trzy mie
siące później członkowie i zaintere
sowani Kościoła mogli się spotykać 
w niedziele w wynajętych pomiesz
czeniach w Legnicy. Każda duża 
gmina ma swoje skromne początki. 
„Niemal każdy z nas służył kiedyś 
na misji — cieszymy się, że wresz
cie możemy swobodnie dzielić się 
ewangelią i nie musimy zapraszać 
znajomych do Kościoła oddalo
nego o 70 km” — mówią z radością 
członkowie Kościoła z Legnicy.

Rodzina Pawlików z Mielca 
dojeżdża do Kościoła w Krakowie 
od 16 lat. Ten 140 kilometrowy 
odcinek przemierzają co tydzień 
samochodem wypełnionym 
czwórką dzieci. Ulokowanie misjo
narzy w Mielcu jest dla nich wiel
kim powodem do radości. Córka 
rodziny Pawlik, Ewelina, mówi: 
„Jestem taka podekscytowana tym, 
że mogę dzielić się ewangelią ze 
wszystkimi moimi znajomymi, 
mając teraz w pobliżu misjonarzy, 
z którymi mogę ich skontaktować! 
Czekałam na to, by się pojawili w 
Mielcu, odkąd pamiętam. Dzięki 
temu jestem zmotywowana bar
dziej niż kiedykolwiek do tego, 
żeby opowiadać innym o Kościele. 

Zależy mi na tym, aby misjonarze 
mogli pozostać w Mielcu i mam 
nadzieję na powstanie gminy w 
moim mieście”.

Wierzymy, że z czasem misjona
rze trafią do innych polskich miast i 
że przywrócona ewangelia wypełni 
całą Polskę. ◼
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samym szansę legniczanom 
poznać nasz Kościół nieco 
bliżej. Tutaj też towarzyszyła 
nam urocza atmosfera świąt. 
Licznie przybyli goście — 
znajomi, przyjaciele i rodziny 
członków Kościoła.

Kilka dni później przygo
towaliśmy jeszcze zabawę 
sylwestrową w miejscu 
spotkań Kościoła w Legnicy. 
Była to impreza ukierunko
wana na rodziny z dziećmi. 
Bawiliśmy się do godz. 
22.00, tak żeby i dzieci, i 
rodzice mieli siłę pobawić 
się do końca i… jeszcze 
posprzątać. To była wspaniała lekcja 
współpracy. Każdy miał swój wkład 
w organizację przyjęcia. W przygo
towaniu takiej zabawy — nawet na 
małą skalę — potrzebne były liczne 
umiejętności. Każdy chętnie służył 
pomocą i był gotowy podzielić 

się swoimi talentami. Przez takie 
działania poznajemy siebie samych 
i siebie nawzajem. Dowiadujemy 
się, na co nas stać i czego możemy 
się spodziewać po innych. Jedno 
jest pewne: na członków gminy 
Wrocław można liczyć. ◼

Energiczny koniec roku 
w Legnicy i Wrocławiu
Aleksandra Zań, Lokalne Strony Liahony

Spotkanie świąteczne we Wrocławiu
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 Miniony rok zakończył się bar
dzo pracowicie dla członków 

Kościoła w Legnicy i Wrocławiu. 
Zaplanowaliśmy kilka imprez, które 
przyniosły zarówno nam, jak i 
gościom, ogromną radość.

Jak co roku zorganizowaliśmy we 
Wrocławiu spotkanie wigilijne ze 
śpiewaniem kolęd. Zaprosiliśmy na 
nie wielu mniej aktywnych członków 
z całego Dolnego Śląska oraz osoby 
zainteresowane. Na spotkanie 18 
grudnia przybyło około 50 osób. Była 
wspólna wigilia oraz występy dzieci, 
misjonarzy i członków Kościoła. 
Najwięcej emocji budziła część mniej 
oficjalna — karaoke. Śpiewaliśmy 
kolędy z różnych stron świata, przy
pomnieliśmy sobie polskie piosenki 
o zimie i świętach. To był bardzo miły 
czas spędzony w bardzo życzliwej 
atmosferze.

Podobny występ zorganizowali
śmy wcześniej w Legnicy, dając tym 

Zdajemy sobie sprawę, że niektó
rzy z Was mogą być zaniepokojeni 
taką zmianą, gdyż przyzwyczaili się 
do aktualnej sytuacji. Dla niektórych 
oznaczała będzie ona także dłuższy 
dojazd do kaplicy. Prosimy jednak 

o przyjęcie tej zmiany z modlitwą 
i otwartością, dzięki której będzie 
mogła ona nam wszystkim przynieść 
nowe błogosławieństwa.

Wkrótce przekażemy dalsze wska
zówki dotyczące procesu jednoczenia 

gmin warszawskich. Liczymy na współ
działanie i wsparcie wszystkich człon
ków w procesie zmiany i organizacji 
nowej gminy.

Z poważaniem, Mateusz Turek,  
Marcin Kulinicz, Dariusz Dresler”. ◼
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 Doktryna i wartości Kościoła stają 
się przedmiotem rosnącego zainte

resowania mediów i międzynarodowej 
opinii publicznej. Działania Kościoła w 
sferze komunikacji ze społeczeństwem 
za pośrednictwem środków masowego 
przekazu koordynuje departament 
ds. publicznych, a w skali lokalnej — 
krajowe rady ds. publicznych służące 
pod przewodnictwem przywódców 
kapłańskich w palikach i w misjach. 
Na czele rady stoi dyrektor ds. publicz
nych. Liczebność krajowych rad nie 
jest ściśle określona, liczba członków 
zależy od potrzeb i skali działań.

Starszy M. Russell Ballard z Władz 
Generalnych określił rolę rad ds. 
publicznych w następujący sposób:

„Rada ds. publicznych pomaga 
przywódcom kapłańskim nawiązać 
przychylne stosunki z tymi, którzy mogą 
mieć wpływ na dobre imię Kościoła 
i których działania i wpływy mogą 
pomóc lub przeszkodzić Kościołowi w 
przyprowadzaniu dusz do Chrystusa”.

Celem Krajowej Rady ds. Publicz
nych w Polsce jest więc nawiązy
wanie kontaktów, upowszechnianie 
informacji o celach, misji i działaniu 
Kościoła za pośrednictwem własnych 
i masowych środków przekazu oraz 
troska o obiektywną i poprawną 
publiczną informację medialną. 
Aktualne informacje o działaniach 

Kościoła w skali międzynarodowej 
są przesyłane krajowym radom przez 
komórki ds. publicznych obszaru i 
udostępniane zainteresowanym za 
pośrednictwem strony internetowej 
www.mormoni media.pl — oficjalnego 
źródła informacji dla mediów, opinio
twórców i ogółu społeczeństwa. Rada 
publikuje przekazy medialne z konfe
rencji generalnych, wystąpień przywód
ców, informuje o stanowisku Kościoła 
w aktualnych kwestiach społecznych, 
budowie domów spotkań i świątyń, 
współpracy międzywyznaniowej, 
pomocy humanitarnej i wielu innych 
formach działań podejmowanych w 
celu głoszenia ewangelii, doskonale
nia świętych i odkupienia zmarłych. 
Rada informuje media innych wyznań 
w Polsce o kontaktach przywódców, 
współpracy i wspólnym stanowisku 
obu wyznań w kwestiach doktrynal
nych i społecznych. W gestii krajowych 
rad leży upublicznianie informacji o 
działaniach Kościoła we własnych 
krajach. We współpracy z prezydiami 
dystryktów i gmin Rada informuje o 
różnych formach działalności religijnej 
i społecznej na obszarze Polskiej War
szawskiej Misji. Rada aranżuje kontakty 
między mediami a lokalnymi przywód
cami, na życzenie — autoryzuje publi
kacje medialne, stara się zainteresować 
środki masowego przekazu w Polsce PO
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stanowiskiem i działaniami Kościoła w 
kontekście bieżących wydarzeń i debat 
społecznych, jak również interweniuje w 
przypadku pojawienia się istotnych błę
dów w przekazach medialnych, mogą
cych mieć wpływ na reputację Kościoła. 
Działania Rady mają służyć budowaniu 
mostów, nawiązywaniu i kształtowaniu 
przyjaznych stosunków oraz zwiększa
niu zrozumienia i zaufania. ◼

Krajowa Rada ds. Publicznych
Robert Magnuski

Misjonarze
Na polu misyjnym służy obecnie:

Siostra Lucinda Call
Alpine German- Speaking Mission
Lommelstraße 7
81479 München, Germany
E- mail: Lucinda.Call@Myldsmail.Net

Siostra 
Call

Jeśli chcesz przeczytać na stronach 
lokalnych o tym, co się dzieje w twojej 
gminie, napisz artykuł i wyślij go na 
adres: aleksandra.zan@gmail.com

Możesz też pisać na temat ducho-
wych doświadczeń, przeżyć związa-
nych z pracą misjonarską, świątynią, 
służbą, nawróceniem itp.

Termin nadsyłania materiałów do 
wydania na październik 2017 upływa 
30 czerwca 2017 r. ◼


