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Mk 4, 26

„B dziesz mi owa  Pana, Boga swego,

ca ym swoim sercem,

 ca  swoj  dusz , ca ym swoim

 umys em i ca  swoj  moc ”.
Mk 12, 30
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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W listopadzie ka dy chrze cijanin

kieruje swoje serce ku wieczno ci.

Odwiedzamy groby najbli szych,

modlimy si  za nich, rozmy lamy

o przemijaniu, o sensie ludzkiego

ycia. Pomni s ów Chrystusa staramy

si y  pi knie, aby osi gn ycie

wieczne, aby przebywa  w królestwie

niebieskim.

Dzisiaj w Ewangelii Chrystus mówi

do jednego z uczonych w Pi mie:

„niedaleko jeste  królestwa Bo ego”
(Mk 12,34). Uczeni w Pi mie o wiele

cz ciej zas ugiwali na napomnienia

i krytyk  od Jezusa; w tym jednak

wypadku pytaj cy otrzymuje pochwa-

. Jest cz owiekiem poszukuj cym:

pyta Chrystusa, najlepszego Nauczy-

ciela, o najwa niejsze przykazanie,

co wiadczy o tym, e zastanawia si

nad sposobem osi gni cia zbawienia.

Pan Jezus wskazuje na przykazanie

mi o ci, które ma dwa wymiary. Jeden,

znany ju  doskonale w Starym

Przymierzu, mówi o mi o ci Boga

ponad wszystko (por. Pwt 6,6).

Drugi, nowy wymiar, to mi o

bli niego w uniwersalnym

zakresie; Ewangelia w. uka-

sza dopowiada w tym miej-

scu, e bli nim jest ka dy

cz owiek ( k 10,30-37).

Uczony w Pi mie przyj-

muje s owa Chrystusa

i akceptuje je; wtedy

Pan Jezus chwali go

wypowiadaj c cyto-

wane w tytule tego

rozwa ania s owa:

„Niedaleko jeste
od królestwa Bo e-
go” (Mk 12,34).

M o n a b y

odwróci  wymo-

w  tego wyda-

rzenia i zapyta :

Kto jest bliski

królestwa niebie-

skiego? Ten, kto yje wed ug przyka-

zania mi o ci. Ten, kto s owa najwi k-

szego z przykaza  akceptuje, kto je

rozwa a i kto wed ug nich potrafi y .

Nie wolno zapomina  o adnym

z dwóch jego wymiarów. Nie wystar-

czy filantropia i uczynki mi osierdzia,

je li nie ma w cz owieku postawy

mi o ci do Boga. Ale nie wystarczy

sama wiara i mi o  do Boga (deklaro-

wana), je eli nie ma mi o ci bli niego.

Zreszt  mi o  Boga, odarta z mi o ci

cz owieka, jest jedynie pseudomi o-

ci . Pisa  ju w. Jan: „Kto nie mi uje
brata, którego widzi, nie mo e
mi owa  Boga, którego nie widzi”
(por .1 J 4,20). Tego, kto twierdzi,

e kocha Boga, a bli niego nienawi-

„Niedaleko jeste  od Królestwa Bo ego…”

dzi, ten sam fragment listu w. Jana

nazywa k amc .

Bliski królestwa Bo ego, bliski zba-

wienia, jest ten, kto yje mi o ci

w pe ni znaczenia tego wyrazu. Osi -

gn ycie wieczne mo e tylko ten,

kto mi o  chrze cija sk , mi o  bli -

niego (czyli ka dego cz owieka, nawet

z ego) wprowadza w czyn. Owszem,

zdarzaj  si  upadki, s abo ci, chwile

zapomnienia o tej wielkiej mi o ci,

ale za te nasze upadki ofiarowa  same-

go siebie najwy szy Arcykap an,

Jezus Chrystus (por. drugie czytanie

Hbr 7,27). Z grzechu, tak e braku mi-

o ci, zawsze mo na powsta ; gorzej,

gdy nienawi  trawi serce i sumienie

cz owieka za jego dobrowoln  zgod .

Je li kto  odrzuca zdecydowanie

mi o  do Boga lub jakiegokolwiek

cz owieka ten pod a ku rozpaczy

mierci wiecznej. Niestety, zdaje si ,

e wielu ludzi, nie dostrzega tej zale -

no ci i utwierdza si  w nienawi-

ci, która jest zaprzeczeniem

mi o ci i najwi kszym

grzechem.

Do mi o ci nie mo na

przymusi , nie mo na jej

nakaza  rozporz dze-

niem prawa. Mi o  jest

odruchem szlachetne-

go serca, przepe nio-

nego mi o ci  Boga.

Módlmy si , aby my

umieli y  prawdziw

mi o ci , tak , jakiej

uczy  Jezus, naj-

wspanialszy Na-

uczyciel. A wtedy

i my b dziemy, ju

tu na ziemi, bli-

sko królestwa

Bo ego, które

trwa w sercach

ludzi kochaj -

cych Boga.

Ks. Tomasz Grzywna

Nasze sanktuaria..................................................3
Og oszenia i intencje............................................6
Uroczysto  Wszystkich wi tych.............................7

Czy ciec - dojrzewanie do mi o ci......................................10
ydzi i Poganie

przeciw aborcji.................................................................12



3

GÓRA PRZEMIENIENIA 45 (169) 5 listopada 2006 r.

Nasze sanktuaria

Urocze s  zak tki tej cz ci Beski-

du Niskiego, gdzie po o ona jest Du-

kla, miasteczko pe ne legend, ale i tra-

gicznych wydarze  le ce na tzw.

szlaku w gierskim. Sprawy historycz-

ne zostawmy jednak historykom czy

etnografom, a sami zechciejmy prze-

ledzi  los najwi kszego z mieszka -

ców Dukli, w. Jana. To on rozs awi

to miasto i jego mieszka ców, skoro

w roku 1997 zawita  tam sam papie ,

Jan Pawe  II, którego ch tnie, zgodnie

z ogólnym przekonaniem, obdarowu-

jemy przydomkiem WIELKI. Bywa o,

e za czasów swojej m odo ci sp dza

czas na modlitwie i wypoczynku na

pustelni w Trzcianie, gdzie wed ug tra-

dycji mia  przebywa  w tamtych

nieprzebytych, pe nych dzikiego

zwierza borach, m ody Jan z Dukli.

Nie mamy pewno ci co do daty

jego urodzin. By  mo e by  to rok 1414.

Nic – poza pi knymi legendami – nie

wiemy o jego m odo ci. Dzi  nawet

podwa a si  jego studia na Akademii

Krakowskiej, bo jego nazwisko

nie widnieje w spisie studentów XV

wieku. Nic, poza ustnym przekazem

spisanym pó niej,  nie  wiemy o jego

yciu pustelniczym. Jako kap an wy-

powiada  si  o pustelnictwie w spo-

sób do  kompetentny, co wiadczy-

oby, e sam tego do wiadczy .

ród a zakonne i jakiekolwiek inne

milcz . Nie wiemy jak d ugo móg  prze-

bywa  na tej s awnej dzi  pustelni.

Wiemy, e co najmniej 25 lat sp dzi

w Zakonie Ojców Franciszkanó

w Konwentualnych, a oko o 20 lat rów-

nie  w zakonie franciszka skim

o obostrzonej regule, u Bernardynów,

do którego to zakonu wst pi  w roku

1463. W Kro nie i we Lwowie by  gwar-

dianem. W Kro nie mo na przeczyta

tablic  wmurowan  w murze klasztor-

nym przypominaj c  jego tam pobyt.

Musia  by  cz owiekiem do  wy-

kszta conym jak na owe czasy, gdy

pe ni  obowi zki kaznodziei. By  tak e

cenionym spowiednikiem. Tych funk-

cji spe nianych przez Jana by o o wie-

le wi cej i to na ró nych polach dzia-

alno ci zakonnej i w ró nych

miejscowo ciach. Pracowa  m. in. na

Ukrainie, w Mo dawii i Bia orusi.

By  kap anem yj cym ascetycznie,

pe nym pokory, ubogim, zachowuj -

cym posty, umartwienia, z arem

ducha sprawuj c Eucharysti , nabo-

e stwo do Matki Bo ej i pe ni c dzie a

mi osierdzia. Prowadzi  nawet dialog z

Bra mi od czonymi od Ko cio a

Katolickiego, co na owe czasy by o

czym  niespotykanym. Zmar  we Lwo-

wie 29 wrze nia 1484 roku podczas

modlitwy brewiarzowej. Zaraz po

mierci zacz a ja nie  s awa jego

wi to ci, co skrupulatnie zapisano

w stosownych kronikach.

W 1733 roku papie  Klemens XII

og osi  go b ogos awionym, a Jan

Pawe  II kanonizowa  go w Kro nie,

w dniu 10 czerwca 1997 roku.

Dukla, grób b . Jana z Dukli

9.06.1997 (KAI)

Przemówienie Jana Paw a II

podczas nawiedzenia grobu

b . Jana z Dukli

[Moi drodzy, arcybiskup tak pi knie

mówi , e musz  si  wysili ...]

1. „ piewajcie Panu pie  now ,

piewajcie Panu, wszystkie krainy!”

(Ps 96/95/,1).

ladami w. Jana z Dukli

(C.d. na s. 4)
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Drodzy Bracia i Siostry, jak e

raduje si  moje serce, e dane mi jest

dzisiaj na moim pielgrzymim szlaku sta-

n  w mie cie, w którym si  urodzi

b ogos awiony Jan z Dukli. Wracam

pami ci  do dnia, a by o to wiele lat

temu, kiedy nawiedzi em dukielskie

sanktuarium, w szczególno ci kaplic

b ogos awionego Jana „na puszczy”,

jak zwyk o si  mówi . Dzisiaj ponow-

nie przybywam do waszego miasta,

które ca  swoj  histori  „ piewa Panu

pie  chwa y i uwielbienia” za dar tego

wi tobliwego zakonnika, którego

kanonizacja odb dzie si  [za ask

Bo ] jutro w Kro nie.

[Z ca ego serca pozdrawiam ojców

bernardynów. (oklaski) Przyzwyczaili

si , e o nich to na ko cu, a tymcza-

sem na pocz tku.]

To wy opiekujecie si  relikwiami

waszego znakomitego wspó brata

Jana. Serdecznie witam kap anów

pracuj cych w tym  mie cie z  ksi -

dzem dziekanem na czele, a tak e

w adze miejskie i wszystkich mieszka -

ców Dukli i okolic. Dzisiaj jest ponie-

k d wasze wi to, które zgotowa  wam

Bóg w swojej dobroci. [Oto jest dzie ,

który da  nam Pan!

Wierni piewaj : «Oto jest dzie ,

który da  nam Pan!»

Dzie  to ju  si  troch  ko czy. Zaczy-

na si  noc. Ale przys owie mówi:

Jutro jeszcze raz dzie .]

Witam równie  tych, którzy przy-

byli z daleka, z ró nych stron kraju -

[Przede wszystkim Episkopat z ksi -

dzem Prymasem na czele. A jak

s yszeli my nie tylko z kraju, ale i z

zagranicy, wschodniej, z zagranicy

po udniowej, nie wiem jeszcze jakiej],

by wzi  udzia  w tym naszym wspól-

nym spotkaniu.

2. Jak e bliski wydaje si  nam b ogo-

s awiony Jan w tej wi tyni, w której

przechowuje si  jego relikwie! Bardzo

chcia em tu przyby , aby w ciszy klasz-

toru ws ucha  si  w g os jego serca

i wspólnie z wami wg bi  si

w tajemnic  jego ycia i wi to ci.

A by o to ycie ca kowicie oddane

Bogu. Zacz o si  w pobliskiej pustel-

ni. To w a nie tam, w ród ciszy

i duchowej walki, „uchwyci  go Bóg”

i tak ju  pozostali razem do ko ca.

W ród tych gór uczy  si arliwej

modlitwy i prze ywania tajemnic

Bo ych. Powoli utwierdza a si  jego

(C.d. ze s. 3)



5

GÓRA PRZEMIENIENIA 45 (169) 5 listopada 2006 r.

wiara i krzep a mi o , aby pó niej

wydawa  zbawienne owoce ju  nie

 w odosobnieniu, na pustelni,

ale w murach klasztoru franciszkanów

konwentualnych, a nast pnie

u bernardynów, gdzie sp dzi  ostatni

okres swego ycia.

Zas yn  b ogos awiony Jan jako

m dry kaznodzieja i gorliwy spowied-

nik. T umnie schodzili si  do niego

ludzie spragnieni zdrowej Bo ej na-

uki, aby s ucha  jego kaza  czy te

u kratek konfesjona u szuka  umoc-

nienia i porady. Zas yn  on jako

przewodnik dusz i roztropny doradca

wielu ludzi. Zapiski mówi , e pomi-

mo staro ci i utraty wzroku pracowa

nieprzerwanie, prosi , by mu odczy-

tywano kazania, aby móg  dalej

naucza . Szed  po omacku do konfe-

sjona u, aby nadal nawraca  i prowa-

dzi  do Boga.

3. wi to  b ogos awionego Jana

wynika a z jego g bokiej wiary. Ca e

jego ycie i gorliwo  apostolska, umi-

owanie modlitwy i Ko cio a, wszyst-

ko to by o oparte na wierze. By a ona

dla niego si , dzi ki której potrafi

wszystko to, co materialne i docze-

sne odrzuci , by po wi ci  si  temu,

co Bo e i duchowe.

Pragn  gor co podzi kowa  ksi -

dzu arcybiskupowi przemyskiemu,

e mnie do Dukli zaprosi . Za jego sta-

rania, aby to spotkanie mog o si  urze-

czywistni . Dzi kuj  kap anom, zakon-

nikom i zakonnicom, którzy tutaj,

w tej kresowej diecezji, wst puj c

w lady b ogos awionego Jana

prowadz  Lud Bo y drogami wiary.

Bóg wam zap a  za ten wysi ek

i wasze utrudzenie. Moje serdeczne

podzi kowanie kieruj  do chorych

i cierpi cych, którzy nios  krzy

staro ci i samotno ci w pobliskiej

Korczynie i w innych miejscach ludz-

kiej Golgoty. Zwracam si  równie

do m odzie y: nie l kajcie si  przeciw-

no ci, nie zniech cajcie si  nimi,

ale pe ni ufno ci w przemo n  pomoc

wi tobliwego Jana, ochoczo i z en-

tuzjazmem nie cie wiat o Ewangelii.

Miejcie odwag  stawa  si  sol  ziemi

i wiat o ci wiata. Módlmy si  tu,

na tym miejscu, tak e o liczne powo-

ania kap a skie i zakonne oraz

o nowe powo ania apostolskie w ród

ludzi wieckich.

[O ile wiem, powo a  tu nie brakuje,

raczej obfituj  i nadobfituj , ale ni-

wo wci  jest wielkie i ca y wiat

czeka. Nie tylko Dukla czeka, ale ca y

wiat czeka.]

4. Bracia i Siostry, cz sto nawiedzajcie

to miejsce! Ono jest wielkim skarbem

tej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana

do ludzkich serc za po rednictwem wa-

szego wi tego Rodaka. Mówi On,

e ycie osobiste, rodzinne i spo ecz-

ne trzeba budowa  na wierze w Jezusa

Chrystusa. Wiara bowiem nadaje sens

wszystkim naszym wysi kom. Pomaga

odkry  prawdziwe dobro, ustala pra-

wid ow  hierarchi  warto ci, przenika

ca e ycie. Jak e trafnie wyra aj  to s o-

wa z Listu w. Jana Aposto a: „Wszyst-

ko bowiem, co z Boga zrodzone,

zwyci a wiat; tym w a nie zwyci -

stwem, które zwyci y o wiat, jest

nasza wiara” (1 J 5,4).

Niech w. Jan w niebie s ucha,

jak tutaj go oklaskujecie. Nale y teraz

ko czy  to pierwsze spotkanie.

Czekamy na jutro. Na razie jeszcze

pomodlimy si  i udziel  wam b ogo-

s awie stwa.

Po udzieleniu b ogos awie stwa:

[Poniewa  zbli a si  godzina 9 -

przesz a ju , za piewajmy Apel Jasno-

górski.]

Po Apelu Jasnogórskim

[A Cergowa patrzy i my li, co si  tu

dzieje.

Ojcowie bernardyni wo aj :

Zapraszamy na Kalwari !

Do jutra!

Kalwaria i Dukla, ale nie dopu ci-

my do tego. No, Bóg zap a ! To takie

tylko preludium. Pochwalony Jezus

Chrystus!]

(Tekst integralny. W nawiasie

kwadratowym uzupe nienia

dokonane przez KAI na podstawie

zapisu magnetofonowego)
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Poniedzia ek, 6.11
6.30 + Józef.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Bo ena Stafiej od kole anek i ko-
legów z pracy.
8.00 + Bronis aw, Janina.
18.00 1. w intencji ywych i zmar ych
sympatyków KIK z p. prezes Mari , za
Ojczyzn  i rz dz cych, o rych  beatyfi-
kacj  Ojca wi tego.
2 ++ polecanych w wypominkach.
3. ++ z ró y 7 pw. w. Cecylii.
Wtorek, 7.11
6.30 + Julia, Anna, Wasyl, Józef.
7.00 + Franciszek.
7.30 + Bo ena Stafiej od kole anek i ko-
legów z pracy.
8.00 + Jakub, W adys awa (f).
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + Jadwiga, Krystyna, Stanis awa (f).
3. + Kazimierz B aszkiewicz.

roda, 8.11
6.30 + Antoni, Katarzyna, Magdalena,
Zdzis awa (f), Edward.
7.00 + Jerzy i Romana (f).
7.30 + Bronis awa (f) i Franciszek.
8.00 + Tomasz.
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + Bo ena Stafiej od kole anek i kole-
gów z pracy.
3. + Olga i Bogdan.
Czwartek, 9.11
6.30 dzi kczynno-przeb agalna.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Mieczys aw, Jan, Janina.
8.00 + Rodzina Smoleniów.
18.00 1w intencji Rodziny Radia Maryja
2. + Bo ena Stafiej od kole anek i kole-
gów z pracy.
3. ++ z rodzin ró y 21 Matki Bo ej
Ostrobramskiej.
Pi tek, 10.11
6.30 + Czes awa (f), Janina, Ludwika (f),
Maria, Micha , Pawe .
7.00 + Stanis aw i + z rodziny Fejdaszów.
7.30 + Bronis awa (f) 14 r. m.
8.00 + Boles aw, Maria, Gabriela.
18.00 + Zofia (greg.).
2. + Zofia Klimkowska.
3. + Janina 1 r. m.
Sobota, 11.11
6.30 + Ignacy, Antonina, Jaros aw.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30.+ Kazimierz, Aniela, Jan.
8.00 .........................................................
11.00 Msza w. w intencji Ojczyzny.
18.00 1. o b ogos awie stwo Bo e dla Ja-
kuba i Bartosza i ca ej rodziny.
2. o b ogos awie stwo Bo e dla Toma-
sza. w 18 rocznic  urodzin w roku matu-
ralnym.
Niedziela, 12.11
6.30 + Urszula Harajda.
8.00 .........................................................
9.30 za parafian.
11.00 o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e
dla ks. Stanis awa.
12.30 + Stanis awa (f) B k.
16.00 + Witold Wo oszczak .
17.30 – ró aniec za zmar ych .
18.00 + Zofia (greg.).
P owce: + Franciszka.

Intencje w tygodniu

6-12.11.2006 r.

1. Nabo e stwo ró a cowe za zmar-

ych po czone ze zmian  tajemnic od-

prawimy dzi  o godzinie 17:00. Zapra-

szamy do wspólnej modlitwy.

2. W sobot , 11 listopada, dzie

wdzi czno ci za wielokrotnie odzyski-

wan  niepodleg o . W czasie Mszy

w. o godzinie 11:00 poleca  b dzie-

31 Niedziela zwyk a – 05.11.2006.
Og oszenia duszpasterskie.

my Panu Bogu wszystkich, którzy od-

dali ycie za Ojczyzn . Modli  si  tak-

e b dziemy o pomy lno  dla nas,

wszystkich Polaków, o wzajemny sza-

cunek i zgod . Zapraszamy wszyst-

kich, gdy  jest to nasza wspólna spra-

wa. Los Ojczyzny nie powinien by

nikomu oboj tny.

M t 5,44

Z rado ci  pragniemy zaprosi  Ci  na:

KATECHEZY
DLA DOROS YCH l M ODZIE Y

które b d  g oszone w ko ciele farnym w Sanoku

po Mszach w. wieczornych w :

NIEDZIELE ok. godz. 19.00 RODY ok. godz. 18.30 CZWARTKI
ok. godz. 18.30

Pierwsza katecheza: niedziela 5.11

JEZUS CHRYSTUS SZUKA CIEBIE BY DA  Cl YCIE!
Zapraszaj : ks. Proboszcz i katechi ci wieccy

„Mi ujcie waszych nieprzyjació ...”
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Wyobra my sobie Wszystkich

wi tych jako orszak ludzi zd aj -

cych w stron  tronu Baranka, Jezusa

Chrystusa, aby odda  Mu pok on. To

orszak wi tych zd aj cych do Boga

po trzykro wi tego. Prorok Izajasz

tak mówi w swojej wizji: „Ujrza em Pana

zasiadaj cego na wysokim i wynio-

s ym tronie, a tren jego szaty wype -

nia wi tyni . Serafiny sta y ponad

Nim; ka dy z nich mia  po sze  skrzy-

de ; dwoma zakrywa  sw  twarz, dwo-

ma okrywa  swoje nogi, a dwoma la-

ta . I wo a  jeden do drugiego:

„ WI TY, WI TY, WI TY jest Pan

Zast pów. Ca a ziemia pe na jest Jego

chwa y” (Iz 6,1-3).

W tym orszaku id :

Naj wi tsza Maryja Panna, „pe -

na aski”, wi ta Bo a Rodzicielka,

Matka naszego Pana. Jest takie po-

wiedzenie: „De Maria numquam satis”

– „O Maryi nigdy nie jest za du o”.

Matce naszego Pana po wi cony jest

specjalny dzia  w teologii zwany
MARIOLOGI .

Anio owie

Anio  znaczy tyle co „pos any”,

który ma do spe nienia odpowiedni

misj , zadanie. Specjalny dzia  teolo-

gii dogmatycznej mówi cy o anio ach

nazywa si ANGELOLOGI . Anio-

owie s  Bo ymi pos a cami. Maj

udzia  w realizacji planów Bo ych.

S  to istoty duchowe. One stanowi

jakby dwór niebieski, „wojsko niebie-

skie”. Ukazuj  si  ludziom nie tylko

w snach czy wizjach, ale tak e na

jawie. Ka dy z nas ma swojego Anio-

a Stró a. Maj  swoje imiona, jak:

Micha , ksi  anio ów, Gabriel czy

Rafa . Nale  oni do rodziny archanio-

ów. Pe ni  wi c funkcje s u ebne

w dziele zbawienia. Pi knie o roli Anio-

ów Stró ów pisze w. Bazyli: „Przy

ka dym wierz cym stoi anio , który go

prowadzi przez ycie jako wychowaw-

ca i jako pasterz”.

Patriarchowie

To praojcowie ludu izraelskiego,

do których zaliczamy Abrahama, Iza-

aka i Jakuba. Dzi  patrzymy na nich w

kontek cie wiary. Abraham jest praoj-

cem naszej wiary. Jest wzorem ca ko-

witego zawierzenia Bogu, który na

Jego polecenie opuszcza zacisze swo-

jego kraju i w druje w nieznane:

„Wyjd  z twojej ziemi rodzinnej

i z domu twego ojca do kraju, który

ci uka ” (Rdz 12,1).  Autor Listu do

Hebrajczyków nawi zuj c do tej sce-

ny, napisa : „Przez wiar  ten, którego

nazwano Abrahamem, us ucha  we-

zwania Bo ego, by wyruszy  do zie-

mi, któr  mia  obj  w posiadanie. Wy-

szed  nie wiedz c, dok d idzie. Przez

wiar  przyw drowa  do Ziemi Obieca-

nej” (Hbr 11,8 n). Któ  z nas nie wzru-

sza si  kiedy s yszy o umi owanym,

jedynym synu Abrahama,  Izaaku,

a którego Bóg domaga si , aby ojciec

z o y  go w ofierze? (Rdz 22,1-18).

A losy Jakuba walcz cego o pierw-

sze stwo ze swoim bratem Ezawem,

bli niakiem? (Rdz 25,19-28). Któ  z nas

nie wzrusza si  g boko s uchaj c

o Józefie, synu Jakuba, sprzedanym

do Egiptu? (Rdz 37, 1-36). To wszyst-

ko ma sens zbawczy! Jakub otrzyma

od Boga imi  IZRAEL! (Rdz 35,10).

Z tego narodu b dzie pochodzi

ZBAWICIEL!

Prorocy

Prorocy, to wi ci m owie, któ-

rzy przemawiali w imieniu Boga i z Jego

polecenia. Byli nazywani „widz cymi”,

lud mi o „przenikliwym wzroku”, po-

trafi cym nierzadko ukaza  to, co mia-

o nast pi . By y nawet szko y pro-

rockie. Byli to charyzmatycy Starego

Testamentu, których powo ywa  Pan

Bóg w niezwykle ciekawych okolicz-

no ciach. Niektórzy opisali swoje po-

wo ania, jak cho by Izajasz, Jeremiasz

czy Ezechiel. Oni byli g osicielami s o-

wa Bo ego. Nie nale y uto samia  pro-

roka z przepowiadaniem tylko rzeczy

przysz ych. Czasem wypowiadali s o-

wa Boga w ekstazie, zawsze pod na-

tchnieniem Ducha wi tego. Ksi gi

prorockie cz sto maj  zwroty: „Tak

mówi Jahwe” lub „wyrocznia Jahwe”.

Czasem s  to upomnienia, karcenia, la-

mentacje, pie ni pokutne, zach ty do

wyznania grzechów, do refleksji nad

swoim czy narodu post powaniem.

Cz sto pos ugiwali si  czynno ciami

symbolicznymi.  W Pi mie wi tym

znajdujemy podzia  na „proroków wi k-

Uroczysto  Wszystkich wi tych

Id c w orszaku wi tych…

(C.d. na s. 8)
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szych”, których jest czterech (Izajasz,

Jeremiasz, Ezechiel i Daniel) oraz „pro-

roków mniejszych”, których jest dwu-

nastu (Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz,

Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk,

Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz,

Malachiasz). W ich pismach znajdu-

jemy tak e przepowiednie dotycz ce

nadej cia Mesjasza.

 Aposto owie i Uczniowie

Aposto owie, podobnie jak anio-

owie, to Bo y pos a cy, z tym, e anio-

owie s  duchami, podczas gdy Apo-

sto ów powo a  sam Chrystus.

Powo a  ich na swoich uczniów, wy-

s a ców, misjonarzy. To byli wys an-

nicy Chrystusa i Ko cio a. To byli

Bo y pe nomocnicy. Liczba Aposto-

ów zosta a zaw ona do grona dwu-

nastu m czyzn wywodz cych si

najcz ciej znad Jeziora Genezaret.

W ród Aposto ów pierwsze miejsce

zawsze zajmuje Piotr, a nieco dalej

Jakub i Jan. Miano Aposto a przys u-

guje tak e w. Paw owi, mimo, e nie

nale a  do grona Dwunastu. On

zosta  powo any ju  po wniebowst -

pieniu Jezusa. Dzia a   w ród pogan,

zostawi  14 Listów, które nieraz czyta-

my w Ko ciele.

Uczniowie towarzyszyli Chrystu-

sowi i Aposto om. Prorocy i m drcy

te  posiadali uczniów. Ci, którzy

kieruj  si  Bo  m dro ci ,  s  tak e

zaliczani do uczniów Chrystusa. Chry-

stus wybra  du  liczb  Uczniów,

spo ród których wybra  sobie Dwu-

nastu, których nazwa  Aposto ami. On

by  dla nich Mistrzem. Tak si  do Nie-

go zwracali. Im powierzy  kontynuowa-

nie swojej nauki i losy Ko cio a.

 M czennicy

„M czennik”, to tyle co „ wiadek”

Jezusa Chrystusa, który w obliczu

prze ladowania, zadawanych tortur,

cierpienia, nie zapar  si  Chrystusa, nie

odst pi  od wiary. M czennicy stoj

bardzo wysoko w hierarchii wi tych.

Oni swoj  przynale no  do Chrystu-

sa potwierdzili przelaniem krwi swo-

jej, oddaniem ycia, cz sto w okrut-

nych okoliczno ciach. Ich kult

rozwin  si  w Ko ciele bardzo szyb-

ko. Na ich grobach zacz to sprawo-

wa  liturgi , pisa  pro by o ich wsta

wiennictwo do Pana Boga. W hi-

storii Ko cio a by o i jest wiele prze-

ladowa  i wielu prze ladowców.

Niekiedy ca e systemy polityczne

ze swojej istoty s  nastawione nega-

tywnie w stosunku do ludzi wiary, jak

to by o w czasie rewolucji francuskiej,

d ugich lat komunizmu. Ich skutki od-

czuwane s  po dzie  dzisiejszy. A dzi-

siejszy neopoganizm, neoliberalizm ze

swoim „róbta co chceta”. Dzie mierci

m czennika ju  od II wieku zacz to na-

zywa  dniem narodzin dla nieba.

Bywa o do  cz sto, e na grobach

s awnych m czenników wznoszono

bazyliki. M czennicy to pot ni or -

downicy u Boga. W tym czasie rozwi-

n  si  ju  kult relikwii. Kolorem szat

liturgicznych we wspomnienia czy

wi ta m czenników jest kolor czer-

wony oznaczaj cy przelanie krwi.

Wyznawcy

Wyznawcami s  ci wi ci, którzy

byli prze ladowani za wiar  Chrystu-

sow , ale nie ponie li mierci m cze -

skiej. Nieraz byli oni torturowani, ale

przetrzymali, dzi ki czemu cieszyli si

specjalnymi honorami. By o to tak e

ycie pe ne wyrzecze  i wi to ci,

wierno ci Bogu.

Dziewice

By y to niezam ne dziewczyny,

które pocz tkowo pozostawa y przy

rodzicach, w swoich domach rodzin-

nych, gdzie prowadzi y g bokie

ycie duchowe sp dzaj c czas na mo-

dlitwie, ascezie i codziennych zaj -

ciach. Znane s  ju  od III wieku.

Potem mieszka y we wspólnotach

(C.d. ze s. 7)
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kieruj c si  zasadami ycia wspólne-

go, sk adaj c luby proste. Tak po

latach powsta y zakony e skie. Kie-

rowa y si  oblubie cz  mi o ci  w sto-

sunku do Chrystusa. Chrystus by  ich

Oblubie cem. luby zakonne to za lu-

biny z Chrystusem. W ród tego gro-

na mo na spotka  dziewice m czenni-

ce, jak cho by najbardziej znane:

Agnieszka, Cecylia, Agata, ucja,

Barbara, Katarzyna…

W tym orszaku id  tak e:

Biskupi i Doktorzy Ko cio a

W orszaku przed Bo ym Baran-

kiem id Biskupi i Doktorzy Ko cio-
a. Biskup, to pasterz powierzonej mu

Owczarni Chrystusowej, Ko cio a.

Oni s wiadkami wytrwania Ko cio-

a przez wieki. To ludzie wypróbowa-

nej wiary, gorliwej s u by na niwie

Chrystusowej, który ma zlecon  misj

pastersk : prowadzi  Lud Bo y do

Królestwa Bo ego. Biskup posiada

pe ni  kap a stwa.  Bardzo wiele wia-

t a na pos ug  biskupi  pierwszych

wieków rzucaj  ciekawe Listy w. Igna-

cego. W tym szeregu id  polscy bi-

skupi, a w ród nich w. Józef Seba-

stian Pelczar, nasz wi ty.

Tytu Doktora Ko cio a przys u-

guje niektórym wybitnym teologom

chrze cija skim, którzy odznaczali si

wi to ci ycia. Pocz tkowo za ta-

kich uznawano czterech wybitnych

teologów Zachodu: w. Grzegorza

Wielkiego, w. Ambro ego, w. Au-

gustyna i w. Hieronima. Znamy tak e

Doktorów Ko cio a Wschodniego: w.

Bazylego, w. Grzegorza z Nazjanzu,

w. Jana Chryzostoma i w. Atanaze-

go. Obecnie tytu  ten przys uguje

33 osobom, a w ród nich trzem kobie-

tom: w. Katarzynie ze Sieny, w. Te-

resie z Avila i w. Teresie z Lisieux.

Niektórym to z wymienionych przy-

s uguje tak e tytu  „Ojciec Ko cio a”

(to ju  osobna kwestia)

Kap ani i Zakonnicy

Kap ani i Zakonnicy, to olbrzymia

rzesza wi tych. Wielu kap anów by o

tak e zakonnikami. Id  tam papie e,

id  kap ani jak w. Jan Maria Vianney,

jak w. Ks. Zygmunt Gorazdowski,

wywodz cy si  ze Sanoka, jak

b . ks. Jan Balicki, jak b . ks. W ady-

s aw Findysz… Id wi ci zakonodaw-

cy: Benedykt, w. Franciszek z Asy-

u, w. Dominik, w. Ignacy Loyola,

w. Bernard z Clairvaux, w. Jan

Bosko, b . ks. Bronis aw Markiewicz…

i tysi ce, tysi ce wi tych.

wieccy

W ród wi tych wieckich spo-

tka  mo na królów, królowe, jak króle-

wicz w. Kazimierz, w. Jadwiga,

w. król Ludwik a tak e nasza b ogo-

s awiona, s u ca krakowska Aniela

Salawa. Id  te  inni.

WI CI…

Oni nam pokazuj  jak osi gn  cel

naszego ycia – zbawienie wieczne.

Oni daj  nam przyk ad doskona ej mi-

o ci Boga i bli niego; przyk ad hero-

icznej wiary i nadziei. Oni stanowi

jedno z Chrystusem. Oni pomagaj

nam jak czci  Boga, jak Go uwielbia ,

jak do Niego si  zwraca . Mówimy

przecie  „wierz  w wi tych obcowa-

nie”. Jest takie powiedzenie rosyjskie-

go pisarza, Chomiakowa: „Do zguby

idzie ka dy sam, ale do nieba mo na

i  tylko razem ze wszystkimi innymi

lud mi wierz cymi. To wraz z nami

modl  si  anio owie, patriarchowie,

prorocy, aposto owie, m czennicy,

wyznawcy, dziewice, ludzie wieccy…

Na czele tego orszaku modlitewnego

idzie Matka Bo a. wi ci okazuj  nam

yczliw  pomoc, oni maj  udzia

w losach wiata.

Do wi tych mo emy si  zwraca

w modlitwie, podobnie jak do ka de-

go, kto zmar  w stanie aski u wi caj -

cej. wi ci weszli g boko w nasze co-

dzienne ycie, co uwidacznia si

poprzez przys owia.

Maj c tak pot nych wspomo y-

cieli na naszej drodze do Boga uczmy

si  od nich wytrwa o ci w d eniu do

osi gni cia naszego celu, uczmy si

od nich mi o ci Boga i ludzi, patrz c

na ich ycie umacniajmy nasz  wiar ,

w jej wietle uk adajmy swoje ycie,

ufaj c, e kiedy  spotkamy si  z nimi

w niebie.

Ks. Andrzej Skiba
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W listopadowych zamy leniach

wa ne miejsce zajmuje refleksja nad lo-

sem cz owieka po mierci. Ko ció

wi ty przypomina o rzeczach osta-

tecznych: mierci, s dzie Bo ym oraz

o wiecznej nagrodzie (niebo) lub ka-

rze (piek o). Mówi si  tak e o stanie

po rednim mi dzy niebem i piek em –

o czy cu, cho  nauka Ko cio a o tym

stanie jest stosunkowo ma o znana.

My l , wi c, e warto przybli y  nie-

co podstawy naszej wiary w czy ciec
– ko cowe oczyszczenie.

1. Pismo wi te o czy cu
Termin „czy ciec” nie oznacza

miejsca, lecz form ycia. Nauka Pisma

wi tego o czy cu jest stosunkowo

skromna. W a ciwie s owo Bo e mówi

o nim bardzo niewiele i nigdy w spo-

sób wyra ny. Mo na odnale

jedynie jakie lady dotycz ce

czy ca. Spróbuj  ukaza  kilka

najwa niejszych.

Pan Jezus mówi c o blu nierstwie

przeciwko Duchowi wi temu wska-

zuje, e ten grzech nie mo e by

odpuszczony ani w tym yciu, ani

w przysz ym (Mt 12,32). Z tego mo na

Czy ciec – dojrzewanie do mi o ci

wywnioskowa , jakoby istnia y

grzechy, które mog  by  odpuszczo-

ne ju  po mierci, w yciu przysz ym.

Wskazywa  na to miejsce w Biblii

m. in. w. Grzegorz Wielki w VI w.

Innym miejscem, które mo e by

interpretowane jako aluzja do czy -

ca jest fragment kazania na Górze,

w którym Pan Jezus wyja nia i t uma-

czy przykazanie „nie zabijaj”. Mówi

tam te  o konieczno ci pogodzenia si

z przeciwnikiem i sp acenia d ugów,

albowiem w przeciwnym wypadku

mo na zosta  wrzuconym do wi zie-

nia, z którego si  nie wyjdzie, a  do

oddania ostatniego grosza (por. Mt

5,25-26). Te s owa mo na interpreto-

wa  jako metafor , która ukazuje y-

cie wieczne. Lepiej naprawi  wszyst-

kie krzywdy i winy wobec Boga teraz,

w yciu doczesnym, ani eli po mier-

ci, w czy cu, pokutowa  surowo za

wszystko. „A  do oddania ostatniego
grosza” oznacza sko czono  tej kary,

nie chodzi tu wi c o piek o, które jest

zamkni ciem ”na wieki”.

w. Pawe  Aposto  zawar  w jed-

nym listów tajemnicze zdanie. Pisze,

e przyj cie Pana oka e si  w ogniu,

przez który b d  musieli przej  wszy-

scy ludzie, nawet sprawiedliwi (1 Kor

3,13-15). Niektórzy pisarze chrze ci-

ja scy upatruj  w tym zdaniu aluzji do

p omieni czy cowych, które dotkn

nawet sprawiedliwych, czyli zbawio-

nych, którzy b d  musieli jeszcze oczy-

ci  si  z nalecia o ci grzechu.

Bardzo wa ne wydarzenie,

z którego wynika nauka o czy cu, jest

zawarte Ksi dze Machabejskiej ze

 Starego Testamentu (2 Mch 12,42-45).

Juda Machabeusz, dowódca wojsk

izraelskich w II w. przed Chrystusem,

zbiera sk adk  i wysy a ofiar  do Jero-

zolimy. Ta ofiara b dzie przeb aganiem

za winy jego o nierzy, którzy najpierw

pope nili grzech ba wochwalstwa,

a potem polegli w walce. W przekona-

niu natchnionego autora ksi gi Juda

uczyni  bardzo chwalebnie, albowiem

modlitwa jest bardzo potrzebna zmar-

ym, którzy pope nili grzechy.

2. Tradycja Ko cio a
Dogmat ko cio a katolickiego

opiera si  przede wszystkim na trady-

cji, na powszechnej i od pocz tków

chrze cija stwa si gaj cej praktyce

modlitwy za zmar ych. Ju  Tertulian

(160-240) pisze: „W dzie  rocznicy
sk adamy za zmar ych ofiary”. W ka-

takumbach na grobach chrze cija -

skich spotykamy cz sto napisy, gdzie

w usta zmar ego i jego rodziny k adzie

si  s owa pro by o modlitw  do Boga

w intencji tego, który umar . Nie spo-

tyka si  jednak takiej modlitwy na gro-

bach m czenników, albowiem wierzo-

no, e ofiara krwi zapewni a im ju

zbawienie. O istnieniu czy ca pisz

jasno: w. Cyprian (210-258), w. Efrem

(+373), w. Augustyn (+430),

w. Cezary z Arles (+534) i w. Grze-

gorz Wielki (+604).

Wielu wi tych mistyków, którzy

mieli dar ogl dania Boga i rzeczywi-

sto ci duchowych, widzia o „oczami
duszy” tak e czy ciec, „krain  oczeki-

wania i oczyszczania”. Najtrafniej

ze wszystkich odda a swoj  wizj

w. Katarzyna Genue ska (1447-

1510). Wed ug jej opisu najwi ksz

kar  dla duszy czy cowej b dzie jej

tymczasowa roz ka z Bogiem. Dusza

dopiero po mierci pozna, kim jest Bóg,
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pozna pe ni  Jego mi o ci, pi kna

i wi to ci. A z drugiej strony zauwa-

y, ze nie jest jeszcze godna przeby-

wania w niebie ze wi tymi i samym

Bogiem. Sama wi c b dzie szuka a miej-

sca, gdzie by si  mog a oczy ci . I tym

„miejscem” b dzie czy ciec,

a ogniem, który j  b dzie pali , b dzie

ogie  mi o ci – mi o ci cierpi cej

z powodu roz ki z ukochanym,

którego si  obrazi o i którego jeszcze

nie mo na ogl da .

3. Logika wiary
Nauk  o czy cu stosunkowo

atwo pogodzi  z logik  ludzkiego

my lenia. Zdajemy sobie spraw ,

e ludzie pope niaj  wiele grzechów.

Ka dy grzech niszczy dusz  cz owie-

ka; im wi kszy grzech, tym wi ksze

spustoszenie duszy. Dusza zniszczo-

na przez grzech nie mo e ogl da

Boga. Owszem, mi osierdzie Bo e jest

wielkie, ale taki cz owiek w chwili mier-

ci nie jest jeszcze przygotowany na

wspó istnienie z Bogiem, jego dusza

jest zbyt „zniszczona” przez z o, które

niejednokrotnie go przenika o. Z dru-

giej strony Pan Bóg nie chce pot pie-

nia adnego cz owieka, zbawi  nas

przez Chrystusow  ofiar , obmy  we

„Krwi Baranka”, dlatego nie pot pi

nikogo, kto oka e cho by minimum

dobrej woli. Wydaje si , e cz owiek,

zepsuty przez wiele grzechów, który

jednak za nie a uje, po Bo ym s dzie,

b dzie musia  jeszcze przygotowa  si

do ogl dania oblicza Boga. W jego

sercu nie mo e bowiem pozosta  cho -

by odrobina z a i przywi zania do grze-

chu. Potrzeba przej  przez oczyszcze-

nie, przez proces wewn trznej

przemiany, która dopiero pozwoli prze-

obrazi  si  duchowo i wyzwoli

z wszelkich nalecia o ci grzechu.

Bardzo pi kn  nazw  czy ca jest

przeczytane kiedy  przeze mnie okre-

lenie: „dojrzewanie do mi o ci”.

Rzeczywi cie dusza zmar ego mo e

by  niedojrza a, niegotowa,

aby „ogl da  Boga twarz  w twarz”
(por. 1 Kor 13,12). Ju w. Pawe  pisa

do chrze cijan, aby nie by o w ród

nich niczego, co ma cho by „pozór

z a”. Chodzi tu o ycie ziemskie,

a o ile  bardziej nie mo e by  nawet

odrobiny z a w yciu wiecznym.

W zetkni ciu si  z „po trzykro wi -
tym Bogiem” wszelkie z o musi zosta

„spalone”, musi by  unicestwione.

Je li cz owiek w chwili mierci a uje

za grzechy, Bóg mi osierny daje mu

szans  oczyszczenia, cho  z o niejed-

nokrotnie przybra o w jego yciu ko-

losalne rozmiary. Taki cz owiek musi

„dojrze  do mi o ci”, musi zniszczy

w sobie wszelkie z e pragnienia.

Po odbyciu „czy ca”, gdy wszyst-

ko zostanie przemienione przez mi o ,

b dzie móg  wreszcie ogl da  na

zawsze Boga i dzi kowa  Mu za

ogrom mi osierdzia.

Nasza wiara w czy ciec zach ca

nas do modlitwy za zmar ych. Uczest-

niczymy w tym, co by o ich udzia em,

zmagamy si  na ziemi z pokusami

grzechu. Wiemy, jak trudno jest wy-

trwa  w dobrym i wiemy, e mier

ko czy czas zas ugiwania na ycie

wieczne. Wierzymy w „ wi tych ob-
cowanie” czno wiata ywych ze

wiatem zmar ych. w. Ambro y pisa :

„O tych, których kochali my
za ycia, nie zapominajmy te  po
mierci”. Niech nasza mi o  b dzie

pot niejsza ni mier  i dopomaga

ludziom „po tamtej stronie”, w osi -

gni ciu ostatecznego celu.

Ks. Tomasz Grzywna
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Obrona ycia pocz tego kojarzy

si  zwykle z etyk  chrze cija sk ,

katolick , wspart  przez g osy

prawos awnych i cz ci protestan-

tów. Jednak e zasada nienaruszalno-

ci ycia ludzkiego jest cz ci

etyki po prostu, naturalnych zasad

moralnych, którzy nie b d c chrze ci-

janami, potrafili odrzuci  zabijanie nie-

narodzonych. Tak  postaw  spoty-

kamy ju  w staro ytno ci, mimo

e wiat grecko-rzymski dopuszcza

prawnie aborcj . G osy te by y w ród

pogan inspirowane naturaln

refleksj  moraln , a w ród ydów

zasadami biblijnymi

W wiecie poga skim g osy prze-

ciw aborcji by y znacz ce, cho  mniej

cz ste, natomiast judaizm staro ytny

odrzuci  j  jednoznacznie. Mamy

wprawdzie na ten temat kilka wia-

dectw, ale poniewa  staro ytnych tek-

stów ydowskich zachowa o si

znacznie mniej ni  poga skich

i chrze cija skich, liczba ta nie jest

ma a. Przypomnienie o tym jest tym

bardziej potrzebne, gdy  propagan-

da na rzecz aborcji przemilcza te

g osy albo nawet przeczy ich istnie-

niu. W wiecie grecko-rzymskim

na czo o wysuwa si  niew tpliwie

przysi ga Hipokratesa, okre laj ca

zobowi zanie lekarzy do obrony

ycia ludzkiego. Stwierdza ona:

„Nie podam nikomu, cho by da ,

miertelnego leku, ani nie udziel

mu pomocy w tym wzgl dzie, nie po-

dam  równie  kobiecie tamponu

wywo uj cego poronienie ”. W swo-

im podr czniku ginekologii Hipokra-

tes dopuszcza  tylko rodki poronne

dla usuni cia p odów martwych.

Na Hipokratesa powo uje si  rów-

nie  lekarz Skryboniusz Largus

(I w. po Chr), który pisze, e lekarzowi

nie wolno podawa  ani wskazywa

kobiecie w ci y rodków  aborcyj-

nych, by nie znies awi  medycyny,

która jest wiedz  o uzdrawianiu a nie

o szkodzeniu. Istnia a mowa grecka

po wi cona specjalnie krytyce abor-

cji. Te mow  „De abortu” przypisy-

wano retorowi  Lizjaszowi (V/ IV

w. przed Chr.). Autor mowy zada  py-

tanie. Od kiedy embrion jest cz owie-

kiem, a nast pnie stwierdzi , e abor-

cja jest zabójstwem i powinna by  tak

samo jak ono karana. Autor rozprawy

„Czy p ód jest istot yw ? ” napisa-

nej w II wieku po Chrystusie i przypi-

sywanej pó niej lekarzowi Galenowi,

podaje, e klasyczni prawodawcy grec-

cy, Likurg ze Sparty i Solon z Aten

uwa ali aborcj  za przest pstwo. We-

d ug „ ywotów” Plutarcha (ok. 100 r.

po Chr) za o yciel Rzymu, Romulus,

wyda  prawo przeciw aborcji. Cyce-

ron w mowie „Pro Cluentio Avito ”

(66 r. przed Chr.) wspomina skazanie

na mier  mieszkanki Miletu, która

przez aborcj  pozbawi a ojca dziecka-

oczekiwanego spadkobiercy. Prawo

rzymskie od III w. po Chr. kara o abor-

cj  bez zgody m a kobiety.

Poeta Owidiusz (43 r. przed Chr. –

18 po Chr.) z gorycz  i gniewem pisze

o swej ukochanej, która spowodowa-

a poronienie pocz tego z nim dziecka

i prosi bogów o  darowanie jej ycia.

(„Amores” 2, 13-14). Pot pia te  ko-

biety, które zabijaj  dziecko dla zacho-

wania urody lub ukrycia romansu.

Filozof rzymski Seneka (5-65

po Chr.) tak pisa  do matki ”Nigdy

nie wstydzi a  si  swego licznego

potomstwa, nigdy zwyczajem innych

kobiet, które szukaj  chwa y w swo-

ich kszta tach, nie ukrywa a  ci ar-

nego ona, ani nie udaremni a

pocz tych w swoich wn trzno ciach

nadziei potomstwa ” („O pocieszeniu

dla Helwii’ 16,3).

W skrócie chcia bym napisa

kilka cho by zda  o g osach sprzeci-

wu wobec aborcji w okresie staro yt-

nego judaizmu. Wp ywowy ydowski

apokryf , «1 Ksi ga Henocha, wylicza-

j c dzie a z ych anio ów mówi: „Pi ty

(…) pokaza  ludziom wszystkie z e

ciosy duchów i demonów oraz ciosy

atakuj ce zarodek w onie, tak

e nast puje poronienie” (69,12);

do aborcji nawi zuje te  1 Ksi ga

Henocha 98, 5 i 99, 5 ,  ust p ten

pochodzi zapewne  z I w. po Chr..

`Wyra ne zakazy aborcji znajduje-

my u autorów ydowskich pisz cych

po grecku. Anonimowy pisarz

z I w. po Chr. pisze tak: „Nie pozwól

kobiecie zniszczy  nienarodzone

w onie, ani po urodzeniu wyrzuci  je

jako up dla psów i s pów ”. Uto sa-

mia wi c aborcj  z dzieciobójstwem.

Filon z Aleksandrii, filozof wspó -

czesny Jezusowi w swoim dziele pod

aci skim tytu em „De specialibus le-

gibus” pisze: „ Co ze wzgl du na

wp yw czasu nie jest jeszcze na wiat

wydane , tym konieczne jeszcze jest

zatroszczy  si  w ten sam sposób jak

o dziecko ju  narodzone”. Józef Fla-

wiusz, historyk ydowski z I w. po Chr.

w dziele „Przeciw Apionowi” pisze:

„Prawo nakazuje wychowywa

wszystkie dzieci i zabrania kobietom

poronienia czy innego sposobu

u miercania p odu, kobieta która oka-

za aby si  tego winna, uwa ana jest za

dzieciobójczyni .”

   Zygmunt y ka

ydzi i Poganie przeciw aborcji


