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I Orszak Œwiêtych w Sanoku

Procesja z udzia³em relikwii i osób przebranych za naszych œwiêtych przesz³a przez miasto dnia 30.10. 2016 r.,
fot. Ks .Tomasz Grzywna
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

O saduceuszach,
którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie

W NUMERZE

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy siê z saduceuszami. To stronnictwo religijne, które obok faryzeuszów
mia³o bardzo du¿e znaczenie w ¿yciu
religijnym w Izraelu w czasach Chrystusa. „Saduceusze twierdz¹, ¿e nie
ma zmartwychwstania” (£k 20,27) –
przyznam, ¿e przez wiele lat nurtowa³a
mnie ta informacja. Wielu autorów dzisiejszych twierdzi, ¿e saduceusze nie
wierzyli zupe³nie w ¿ycie wieczne,
uwa¿ali, ¿e dusza ginie wraz z cia³em
po œmierci. Saduceusze to wiêc dawni
materialiœci, którzy odrzucali istnienie
¿ycia pozagrobowego, podobni w pogl¹dach do Marksa, Hegla, Nietsche’go czy Lenina. To dziwne, ¿e
wielu z nich by³o kap³anami, sprawuj¹cymi kult, ¿e pos³ugiwali siê Piêcioksiêgiem Moj¿esza. Có¿ to bowiem za
wyznanie religijne, które nie wierzy
w ¿ycie wieczne? Po co jakakolwiek
wiara w Boga, jeœli po œmierci nic nie
ma? Po co kap³añstwo, kult, cytowanie Biblii, jeœli po œmierci ca³y cz³owiek
jest unicestwiony?
Wydaje mi siê, ¿e w tych rozwa¿aniach o saduceuszach tkwi jakiœ b³¹d.
Badaj¹cy dawn¹ eschatologiê o. prof.
Zdzis³aw Kijas twierdzi, ¿e nie mamy
mo¿liwoœci zapoznaæ siê z pe³n¹ nauk¹
ani faryzeuszów, ani saduceuszów.
Pozosta³y po nich tylko krótkie wiadomoœci w ewangelii, nieliczne fragmenty papirusów lub wiadomoœci poœrednie (por. Z. Kijas, Niebo, czyœciec,
piek³o, WAM Kraków 2010, s. 49).
Francesco Palmisano w kazaniu opublikowanym we „Wspó³czesnej Ambonie” (WA 4/2016, s. 122), zaznacza,
¿e saduceusze nie tyle ca³kowicie odrzucali ¿ycie po œmierci, ile opierali siê
na dawniejszej nauce Biblii mówi¹cej
o Szeolu. Szeol by³ „krajem pe³nym
ciemnoœci, krajem cienia chaosu
i œmierci, sk¹d nie ma powrotu” (por.
Hi 10,21). Bytowanie w Szeolu – niezale¿nie od postêpowania cz³owieka
na ziemi – uwa¿ano za ponure i posêpne (por. Koh 9,2.10). Tam dusze
ludzkie trwaj¹ jakby w krainie cieni,
gdzie wêdruj¹ nieustannie snuj¹c siê
po otch³ani, nie posiadaj¹c cia³a. Nikt
tam nie pracuje, ale te¿ nikt nie za¿ywa
¿adnej przyjemnoœci (Syr 14,16). Byæ
mo¿e saduceusze sk³aniali siê do ta-

kiego pojmowania wiecznoœci. To w³aœnie oni, jako bogata czêœæ spo³eczeñstwa, byli ludŸmi „nasyconymi
¿yciem”, œmieræ jawi³a im siê jako utrata bogactwa i przywilejów, bêd¹ca pocz¹tkiem, co najwy¿ej, bezsensownego snucia siê w krainie Szeolu.
Wed³ug nich, nie warto têskniæ za takim ¿yciem, za tak¹ wiecznoœci¹.
Inaczej pojmowali wiecznoœæ faryzeusze, którzy wierzyli w zmartwychwstanie cia³. Ten pogl¹d uformowa³ siê
w narodzie ¿ydowskim póŸniej ni¿
myœli o ciemnoœciach Szeolu. Faryzeusze uwa¿ali, ¿e ¿ycie po œmierci dla
ludzi dobrych, bêdzie nieskoñczone
i radosne, choæ trochê podobne do
ziemskiego. Wydawa³o siê im, ¿e w niebie bêd¹ mo¿liwe rozrywki, podobne
do ziemskich, ¿e bêd¹ istnieæ rodziny,
¿e cz³owiek bêdzie jad³, pi³ i doznawa³
rozkoszy wspó³¿ycia cielesnego. Uwa¿ali te¿, ¿e na tak¹ wieczn¹ nagrodê
trzeba sobie zas³u¿yæ dobrym ¿yciem
ziemskim. Takie pojêcie wiecznoœci
ukazuj¹ najpóŸniejsze ksiêgi Starego
Testamentu, nieuznawane przez saduceuszy, jak Ksiêga M¹droœci czy Ksiêgi Machabejskie.
Saduceusze nie zgadzali z nauk¹
o zmartwychwstaniu cia³, choæ – jak
zaznaczy³em - byæ mo¿e wierzyli w jak¹œ
formê ¿ycia po œmierci. Chc¹c oœmieszyæ Jezusa, faryzeuszów i wszystkich
wierz¹cych w szczêœliwe ¿ycie wieczne, przychodz¹ do Jezusa, stawiaj¹c
Mu bardzo trudne pytanie, problem,
casus. Pan Jezus wychodzi naprzeciw
temu pytaniu, ale nie przyznaje racji ani
jednemu, ani drugiemu sposobowi
myœlenia. Podaje trzeci¹ mo¿liwoœæ widzenia ¿ycia po œmierci (por. Z.Kijas,
„Niebo, czyœciec, piek³o”, s. 60). Mówi
nam, ¿e niebo jest rzeczywistoœci¹
pewn¹, choæ w niebie bêdzie zupe³nie
inaczej ni¿ nam siê wydaje, ni¿ mo¿emy
zrozumieæ. W niebie nie bêdzie pragnieñ
cielesnych i seksualnych – „Nie bêd¹
siê ¿eniæ, ani za m¹¿ wychodziæ”
(£k 20,35). Nie ma ju¿ tam œmierci, czyli
¿ycie naprawdê trwa wieczne. –
„umrzeæ ju¿ nie mog¹” (por.
(£k 20,36). Cia³a po œmierci zmartwychwstaj¹, jakkolwiek trudno opisaæ
ten stan istnienia. „Bóg jest Bogiem
¿ywych”(£k 20,38) – dusze nie snuj¹
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siê bez³adnie w otch³ani, ale raduj¹ siê.
„Wszyscy dla Boga ¿yj¹” (£k 20,38).
Kiedy w listopadzie udajemy siê
na groby naszych bliskich, spróbujmy g³êbiej przemyœleæ naukê Jezusa
o wiecznoœci. Spróbujmy o¿ywiæ
nasz¹ wiarê, która w obliczu przemijalnoœci œwiata, staje siê dla nas oczywistoœci¹. ¯ycie cz³owieka ma sens tylko wtedy, gdy wiecznoœæ istnieje
i tylko wtedy, gdy ta wiecznoœæ jest
„prawdziwym ¿yciem”, a nie tylko jego
namiastk¹. Gdyby marksiœci i inni materialiœci, jak saduceusze, mieli racjê,
to rzeczywiœcie nie ma sensu trudziæ
siê i pracowaæ, kochaæ i cierpieæ. Tymczasem Jezus mówi – „umarli zmartwychwstaj¹!”. „Bóg jest Bogiem
¿ywych!”. U Boga w niebie nic nie
przemija, nic siê nie koñczy, wszystko
trwa, têtni ¿yciem, mi³oœci¹.
Co wiêcej, Jezus mówi w wielu innych miejscach, ¿e los cz³owieka po
œmierci zale¿y od jego ziemskich
uczynków. To prawda, ¿e nikt sam nie
wys³u¿y sobie zbawienia, ale prawda
te¿, ¿e dobre uczynki id¹ wraz z nami
przed Bo¿y tron. Bêdziemy s¹dzeni
z mi³oœci, o czym mówi przypowieœæ
o s¹dzie ostatecznym (Mt 25). Cz³owieka czeka nagroda lub kara wieczna, która jest wyborem straszliwym,
ale realnym. Pan Jezus mówi o dwóch
mo¿liwoœciach, ale w teologii katolickiej, która jest ci¹g³e refleksj¹ nad objawieniem, pojawi³a siê jeszcze nauka
o miejscu poœrednim i przejœciowym
zarazem, jakim jest czyœciec. Jest to
stan poœredni, z jednej strony podobny do nieba (pewnoœæ zbawienia), ale
te¿ posiadaj¹cy elementy piek³a (ból,
cierpienie). Warto to sobie uœwiadomiæ, gdy rozmyœlamy o wiecznoœci.
Otuch¹ dla nas niech bêd¹ s³owa
Jezusa: „Bóg nie jest Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem dla
Niego ¿yj¹” (£k 20,38). ¯yjemy dla
Boga, ka¿da nasza myœl i ka¿de tchnienie jest darem Bo¿ym i ³ask¹, ale te¿
wyzwaniem i zadaniem. Skoro Bóg da³
nam czas, powinniœmy go dobrze wykorzystaæ, pod¹¿aj¹c ku Bogu, sk³aniaj¹c siê ku Niemu, ku mi³oœci prawdziwej.
Warto ¿yæ, warto œniæ, warto kochaæ!
Ks. Tomasz Grzywna
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„Œwiêtymi b¹dŸcie…”
Wiemy, ¿e Pan Bóg stworzy³ nas
na obraz i podobieñstwo swoje. On
te¿ wzywa nas wszystkich: „Œwiêtymi
b¹dŸcie, bo Ja jestem œwiêty”
(1 P 1,16). Powie ktoœ: to niebotyczne
wy¿yny doskona³oœci: „B¹dŸcie wiêc
wy doskonali, jak doskona³y jest Oj-

szukuj¹cym Boga, przynajmniej tak
wynika choæby z tej ksi¹¿ki zatytu³owanej „Jezus oœmieszony”1. Wyznaje: „Myœlê o Jezusie prawdziwym, a to
znaczy: prawdziwie, rzeczywiœcie i niezbywalnie obecnym w naszej historii.
Ta obecnoœæ obejmuje wszystkie Jego

ciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Doskona³oœæ = œwiêtoœæ! Na przyk³adzie powy¿szych œwiêtych, dziœ przytoczonych i Wszystkich Œwiêtych, mo¿emy
powiedzieæ, ¿e wszyscy zostaliœmy
powo³ani do œwiêtoœci. Œwiêtoœæ ¿ycia
mo¿emy porównaæ do zaproszenia na
ucztê, z której jednak nie wszyscy skorzystaj¹. Nie wszyscy w³o¿¹ na siebie
uroczyst¹ szatê, jak na wesele. Mo¿ne o nich powiedzieæ: „Wielu jest powo³anych, lecz ma³o wybranych”
(Mt 22,14). Powo³anie do œwiêtoœci, to
maksymalny program ¿yciowy. To
powinien byæ chleb codzienny. To stawianie sobie i wype³nianie wymogów
na drodze do œwiêtoœci. Œwiêtym mo¿e
zostaæ ka¿dy, kto tylko szuka Boga,
choæby czasem po omacku. Niektórzy
ze œwiêtych byli to ludzie impulsywni,
gwa³towni, jak œw. Hieronim, a nawet
rozpustnicy, jak œw. Augustyn. Przychodzi jednak chwila refleksji, czas na
zastanowienie i mocne postanowienie
poprawy, czas wejœcia na w³aœciw¹
drogê ¿ycia. Trzeba szukaæ Boga, choæ
mo¿e nie ca³kiem mo¿na siê do Niego
zbli¿yæ. Trzeba zawierzyæ Panu Bogu,
przylgn¹æ ca³ym sob¹ do Chrystusa.
Dwa lata temu ukaza³a siê ksi¹¿ka wybitnego polskiego filozofa, Leszka
Ko³akowskiego, który by³ w³aœnie cz³owiekiem poszukuj¹cym Prawdy, po-

s³owa, wszystkie cuda, modlitwy i nauki” – stawia g³êbokie pytania: „Czy
nasza kultura prze¿yje, jeœli zapomni
Jezusa? Czy wierzymy, ¿e jeœli Jezus
zostanie wygnany z naszego œwiata,
ten œwiat przepadnie? Dlaczego potrzebujemy Jezusa? (…) Czy by³ Bogiem? Nie mam pojêcia. Ale jeœli jakiœ
Bo¿y cz³owiek ¿y³ kiedykolwiek na tej
ziemi, to by³ nim On”. Jezus wskaza³
nam drogê do Królestwa niebieskiego. Nasz wybitny filozof, tak podsumowuje: „Wszystkie nasze ziemskie
strapienia, wszystkie pragnienia, namiêtnoœci, wszystko, co mamy, nasze
doczesne nadzieje, wszystko to blaknie, a nawet znika w obliczu tej najwa¿niejszej troski”. Daje wspania³y,
prosty wyk³ad, kim jest Jezus:
„On nie zaleca³ surowej ascezy,
umartwienia, nienawiœci do cia³a i tego, co nale¿y do œwiata. Jada³ zarówno z uczniami, jak z wielkimi grzesznikami, rozdziela³ chleb, ryby, wino,
b³ogos³awi³ goœciom weselnym, chwali³ w swych przypowieœciach ciê¿k¹
pracê rolników i robotników, popiera³
przezornoœæ, uzdrawia³ chorych, pozwala³ oddawaæ cesarzowi, co cesarskie. Ale choæ nie mia³ pogardy czy
nienawiœci do tego, co cielesne, sprowadza³ je na w³aœciwe miejsce: nigdy
nie jest warte tego, by je czciæ czy kul-

tywowaæ dla niego samego. Jest tylko jedna rzecz godna bezwarunkowego pragnienia: to Bóg i Jego Królestwo; jest tylko jedna rzecz, która jest
z³em absolutnym: utrata duszy, jej nieodwracalne zepsucie.
Chrzeœcijañstwo traci ca³y swój
sens historyczny, moralny i religijny
w momencie, gdy zapomni siê o tej
najwa¿niejszej idei: ¿e wszystkie wartoœci doczesne s¹ tylko wzglêdne
i drugorzêdne”. Staje w obronie kap³anów, którym przychodzi nieraz g³osiæ niepopularne nauki: „Mówi¹ to
niektórzy nieliczni ksiê¿a, to prawda
– ale s¹ oœmieszani; to znaczy Jezus
jest oœmieszany”.
Krytycznie ocenia nasz¹ wiarê:
„krótko mówi¹c: w wykszta³conych
lub pó³wykszta³conych klasach naszych spo³eczeñstw byæ chrzeœcijaninem to wstyd – nawet nie dlatego, ¿e
chrzeœcijañstwo nie cieszy siê intelektualnym szacunkiem, lecz dlatego, ¿e
jest to moralnie œmieszne”.
Stawia tak¹ tezê: „Za³amuje siê
wiek oœwiecenia i racjonalizmu, œwiat³a oœwiecenia gasn¹ wszêdzie, ale nie
w Koœcio³ach i u teologów”.
Apeluje o g³êboki namys³ nad
swoim ¿yciem, wo³a o matanojê, przemianê ¿ycia, która „polega (…) na uznaniu, ¿e korzenie z³a s¹ w nas, w ka¿dym z nas, zanim wrosn¹ w instytucje
i doktryny”. To tylko ma³y fragment
wypowiedzi filozofa, który dr¹¿y³ Prawdê i szczerze jej poszukiwa³.
„… Obecnie jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi, ale jeszcze siê nie ujawni³o, czym
bêdziemy”
Przeczyta³em wywiad z ksiêdzem
pochodz¹cym z Chin, gdzie za wiarê
w Chrystusa mo¿na zostaæ skazanym
na œmieræ. Mówi on: „Urodzi³em siê
w rodzinie katolickiej. Pierwszym
ochrzczonym katolikiem by³ pradziadek ze strony taty. W 1974 roku,
w czasie rewolucji kulturalnej, zosta³
zabity przez komunistów za to, ¿e
modli³ siê w domu z rodzin¹. Najpierw
brutalnie go pobito, a gdy zmar³, wrzucono do suchej studni”. Kiedy przygotowywa³ siê do kap³añstwa mama
pyta³a go” „Czy jesteœ gotowy pójœæ
za Chrystusem, byæ mêczennikiem?”
Dla rodziców droga do kap³añstwa to
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droga przeœladowania”2. A jak wygl¹da³a atmosfera religijna w ich domu?
On sam mówi nam: „Bardzo wczeœnie
by³a modlitwa poranna, na któr¹ jako
dziecko nie zawsze wstawa³em, ale
wieczorem by³a ju¿ wspólna modlitwa. W Chinach nie ma w ka¿d¹ niedzielê Mszy œw., dlatego zawsze odmawialiœmy rano Ró¿aniec i litaniê,
a po obiedzie odprawialiœmy Drogê
Krzy¿ow¹. Nie wiem, sk¹d wziê³a siê
taka tradycja. Mo¿e z tego powodu,
¿e Koœció³ jest przeœladowany. Wieczorem odprawialiœmy jeszcze nabo¿eñstwo. Koœció³ katolicki w Chinach
jest bardzo rozmodlony, a wiara bardzo determinuje wybory ludzi”. Klerycy w Chinach ucz¹ siê po domach
prywatnych, a wyk³adowca wszystkich przedmiotów jest tylko jeden kap³an. „Nasz” ksi¹dz studiowa³ u ksiê¿y werbistów, w Polsce. Nie poda³
jednak swojego nazwiska, aby nie byæ
przeœladowanym w Chinach, po powrocie do swojej Ojczyzny.
Czy nas staæ na wyznawanie wiary w ka¿dej sytuacji w jakiej przychodzi nam byæ? Czy mamy odwagê przyznaæ siê do Chrystusa w ka¿dej
okolicznoœci? Jak wygl¹daj¹ nasze
praktyki religijne?
Nie mo¿emy dziœ zapomnieæ o naszych Zmar³ych, których tak licznie
przyszliœmy nawiedziæ. Przyszliœmy,
aby na ich grobach pomodliæ siê, aby
choæ przez chwile pobyæ z nimi. Jesteœmy przy nich, jak bywa³o kiedyœ,
kiedy byliœmy razem. Zapewne powspominamy czas miniony, mo¿e po
policzkach sp³yn¹ ³zy smutku z rozstania. Pomyœlmy, jak kiedyœ, a jak
dziœ patrzy siê na œmieræ, na rozstanie z najbli¿szymi.
Ars moriendi3
Gromadzimy siê wœród grobów
gdzie spoczywaj¹ nasi bliscy. Swoj¹
myœl¹ i ser5cem ogarniamy ich ¿ycie,
nasze z nimi przebywanie, nasze z nimi
spotkania. Zapewne wiele z tych wspomnieñ jest jeszcze œwie¿ych.
Dziœ z pewnoœci¹ niejeden z nas
tu bêd¹c zastanowi siê nad swoim
¿yciem, nad przemijaniem, nad œmierci¹, która czeka ka¿dego z nas. Nikt
nie ujdzie przed œmierci¹. Dziœ w jakiœ
sposób przywykliœmy, a nawet oswoiliœmy siê ze œmierci¹. Media ci¹gle
mówi¹ nam o œmierci: tam wojny, gdzie
gin¹ ludzie, tam trzêsienie ziemi, które

poch³onê³o tak wiele osób, tam wydarzy³ siê wypadek i zginê³o tyle ludzi, tam ktoœ zmar³ niespodziewanie…
Œmieræ jest wszêdzie obecna. S¹ ludzie, którzy chc¹ uciec przed œmierci¹. Nie chc¹ mówiæ o umieraniu, o odchodzeniu z tego œwiata. Na
pogrzebach nie widaæ dzieci, bo po
co straszyæ ich œmierci¹. Ma³ym dzieciom opowiada siê jakieœ zmyœlone
rzeczy… Bywa, ¿e œmieræ jest banalizowana, a przecie¿ to wydarzenie jest
tak wa¿ne. Kiedyœ mówiono i pisano
o tzw. Ars moriendi – O sztuce umierania. Przy tej okazji stawiano sobie
pytania o sens ¿ycia, budzono œwiadomoœæ nietrwa³oœci i przemijania. Dla
nas najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest prawda o nas zapisana w Piœmie Œwiêtym.
Tych odniesieñ jest bardzo wiele, co
œwiadczy o wadze tego zagadnienia.
Psalmista stwierdza: „Pamiêtaj, jak
krótkie jest moje ¿ycie; dlaczego znikomymi stworzy³eœ wszystkich ludzi?
Czy jest ktoœ, kto by ¿y³, a nie zazna³
œmierci, kto by swe ¿ycie wyrwa³ spod
w³adzy Szeolu?” (Ps 89(88),48 n). Piêknie ¿ycie cz³owieka okreœla autor
Pierwszej Ksiêgi Kronik: „Jesteœmy
bowiem pielgrzymami przed twoim
obliczem i przybyszami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni nasze jak
cieñ na ziemi [mijaj¹] bez ¿adnej nadziei” (29,15). Pismo Œwiête ukazuje
realizm ¿ycia: „dni nasze jak cienie na
ziemi” (Hi 8,9). Znane s¹ takie powiedzenia, jak: „Cz³owiek na œwiat wyszed³szy, jako cieñ przemija”. ¯ycie
nasze przemija jak kwiat polny, czy
cieñ, czy ob³ok. Bywa i tak, ¿e ¿ycie
ludzkie jest porównywane do ³odzi czy
strza³y. £ódŸ kiedy p³ynie, to zostawia po sobie œlad, który szybko zanika, trwa tylko chwilê niewielk¹. Podobnie i strza³a wypuszczona z ³uku
leci i nawet nie zostawia ¿adnego widocznego œladu. Podobnie i ¿ycie cz³owieka up³ywa tak szybko. „Jak gdy
siê strza³ê wypuœci do celu, a rozprute powietrze zaraz siê zasklepia, tak ¿e
nie da siê poznaæ jej przejœcia – tak
i my: zniknêliœmy, [ledwie] zrodzeni,
i nie mogliœmy siê wykazaæ ¿adnym
znakiem cnoty, aleœmy zniszczeli w naszej nieprawoœci”. Bo nadzieja bezbo¿nego jak plewa wiatrem miotana
i jak lekka piana rozbita przez burzê.
Jak dym od wiatru siê rozwia³a, zatar³a siê jak pamiêæ goœcia, co zabawi³
chwilê” (Mdr 5,12-14). Œw. Jakub

w swoim Liœcie powie wprost: „par¹
jesteœcie, co siê ukazuje na krótko,
a potem znika” (4,14).
Pismo Œwiête, g³ównie Starego
Testamentu, ukazuje marnoœæ ¿ycia na
tej ziemi. Czytania mszalne za zmar³ych
s¹ bardzo bogate, bo jest ich a¿ czterdzieœci cztery i nios¹ nadziejê na ¿ycie
wieczne w szczêœliwoœci. Podpowiadaj¹ nam, ¿e „nasza ojczyzna jest
w niebie” (Flp 3,20). Bogactwa, honory, zaszczyty, dostojeñstwa przemijaj¹,
podobnie jak i kontakty z rodzin¹ czy
przyjació³mi. Czêsto dopiero na ³o¿u
œmierci cz³owiek uœwiadamia sobie
znikomoœæ wszystkiego o co zabiega³,
o co siê troszczy³. Wielki kaznodzieja
narodowy, ks. Piotr Skarga radzi nam,
aby oswajaæ siê z myœl¹ o œmierci. Sam
Pan Jezus zachêca nas do tego, abyœmy byli przygotowani na œmieræ, bo
ona przychodzi niczym z³odziej, o godzinie, której cz³owiek najmniej siê
spodziewa (£k 12,35-40). Kiedyœ pisano i mówiono o „sztuce umierania”.
To by³ normalny temat dany pod rozwagê, aby swoje ¿ycie prze¿yæ jak najlepiej. St¹d mówiono o dobrej i z³ej
œmierci. Zagadnienie to mo¿na sprowadziæ do takiego wniosku: dobra
œmieræ to taka, kiedy cz³owiek jest przygotowany na spotkanie z Bogiem, kiedy jest wolny od brzemienia grzechów.
Z³a œmieræ jest przeciwieñstwem dobrej œmierci. „Sztukê dobrej œmierci”
poprzedza „sztuka dobrego ¿ycia”
zgodnego z Bo¿ymi przykazaniami.
Œmieræ spotka ka¿dego z nas. Nikt
nie ujdzie jej rêki. Ona mo¿e nas spotkaæ w ka¿dej sytuacji i w ka¿dej chwili. Ile¿ osób spoczywa na tym cmentarzu, po których przysz³a ona
niespodziewanie. Ona nie liczy siê
z naszymi planami, rachubami czy
oczekiwaniami. Jeden z autorów zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ pisze
o œmierci: „Nie ma ona w ¿adnej wadze papieskiej œwiêtoœci, nie boi siê
te¿ królewskiej wielmo¿noœci, nie patrzy na szerok¹ czapkê kardynalsk¹
ani na infu³ê biskupi¹ rogat¹, rada siê
z rycerzem potyka i na s¹dzie przed
sêdzim stawa”. Nas powinna interesowaæ g³ównie sprawa naszego ¿ycia
po œmierci, kiedy to nasz los mo¿e byæ
niepewny. Trzeba wiêc stale byæ
przygotowanym do odejœcia. Sprawa
wiecznego zbawienia winna byæ dla
nas najwa¿niejsza. Bywa i tak, ¿e niektórzy autorzy szczególnie doby œre-
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dniowiecznej ukazuj¹ nasze ¿ycie jako
pobyt w namiocie, który jest przenoœny. Z tego namiotu czy gospody
„przenosimy siê do pa³aców wiecznych”. To obrazowe ukazywanie
tego, co nas czeka, a co spotka³o ju¿
tylu tu spoczywaj¹cych.
Autorzy analizuj¹cy nasze ¿ycie
w perspektywie wiecznoœci, pisz¹c
o œmierci, o dobrym przygotowaniu na
s¹d Bo¿y, mówi¹ tak¿e o „medycynie
duchowej”. Do tej „duchowej medycyny” zalicza siê: spowiedŸ i Komuniê œwiêt¹, a tak¿e sakrament chorych.
Autorzy ci pisz¹ tak¿e o psychomachii, kiedy to „w cz³owieku walcz¹ z³o
i dobro substancjalne, czyli ¿e jest to
walka fizyczna”. Walkê miêdzy sob¹
tocz¹: „Cnota i Wystêpek, Ba³wochwalstwo i Wiara, Gniew i Cierpliwoœæ”, a jest to walka bardzo zaciêta.
Nas te¿ czeka taka walka, bo ci¹gle
doœwiadczamy ró¿nego rodzaju pokus, którym trzeba stawiæ czo³a.
Znaliœmy zapewne wszyscy ks.
Jana Kaczkowskiego, który zmar³ maj¹c 37 lat. W testamencie napisa³:
„Bardzo proszê mnie pochowaæ w sutannie, z humera³em, w albie, z cingulum i stu³¹ na krzy¿, z manipularzem,
takim ³adnym, czarnym ornacie, ¿eby
dzieci mojego rodzeñstwa wiedzia³y,
¿e wujek nie wyparowa³, nie znikn¹³”.
Ciê¿ko chorowa³ na raka. Mówi³ o nim:
„Sza³u nie ma, jest rak”. Mówi³ te¿,
„¿e warto celebrowaæ moment œmierci”. Poprosi³, aby przyszed³ do niego

ksi¹dz i udzieli³ mu sakramentów œwiêtych. By³ przygotowany na œmieræ,
na S¹d Bo¿y. Odwa¿nie mówi³ o swojej chorobie: „Warto ¿yæ na pe³nej petardzie, zw³aszcza wtedy, jeœli to ¿ycie
siê kurczy. Mam glejaka w mózgu
i niedow³ad lewej czêœci cia³a, wiem,
¿e moja choroba jest œmiertelna. Ale
to nie znaczy, ¿e mam siedzieæ i p³akaæ”. Si³ê dawa³a mu Eucharystia,
któr¹ sprawowa³ z wielkim pietyzmem,
czci¹ i wiar¹. To by³ dla niego „przedsmak nieba”. „Proponowa³ ludziom,
by Eucharysti¹ i Komuni¹ œwiêt¹ otaczali tych, których kochaj¹. Tak, ¿eby
poczuli bliskoœæ i czu³oœæ Boga. Bo
Bóg jest czu³y”.
Jak¿e inaczej wygl¹da ars moriendi w przypadku ateistów czy agnostyków. Nie wierz¹ w ¿ycie wieczne, uwa¿aj¹ je za zabobon, a jednak pragn¹
jakiejœ oprawy chrzeœcijañskiej podczas pogrzebu, aby okazaæ szacunek
zmar³emu. Tak t³umacz¹ niektórzy:
„¯ycie przypomina grê na scenie.
Wchodzimy, odgrywamy swoj¹ rolê,
improwizujemy. Sztuka siê koñczy, bisów nie bêdzie. Za kulisami panuje
ciemnoœæ, ale nie jest to istotne”.
Mo¿emy jednak znaleŸæ i takie zdanie:
„liturgia katolicka daje godn¹ oprawê
odejœciu w niebyt. – To co mówi siê
nad grobem podczas œwieckiego pogrzebu, to kazanie bez treœci. Urzêdniczenie niestosowne w takiej sytuacji”,
podkreœla niewierz¹cy filozof. My nie
opowiadamy siê za niebytem! Inni

twierdz¹, ¿e œmieræ to tylko „skreœlenie z ewidencji”. Bywa i tak, ¿e ateiœci,
którzy w swoim ¿yciu odrzucali naukê
katolick¹, nie praktykowali, a nawet
walczyli z Koœcio³em, to jednak w obliczu œmierci siê nawracaj¹, a ich ¿ony
zabiegaj¹ o pogrzeb koœcielny. Pod
koniec swojego ¿ycia niektórzy mówi¹:
„Nie twierdzê ju¿ tak stanowczo, ¿e nic
po œmierci nie ma”.
Pamiêtajmy o tych, którzy od nas
odeszli. Oka¿my im nasze serca, nasz¹
mi³oœæ. W darze nieœmy im nasz¹ modlitwê, a sami uczmy siê dobrego ¿ycia
i dobrego umierania.

Ks. Andrzej Skiba

1

L. Ko³akowski. Esej apologetyczny
i sceptyczny, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2014. Cytaty pochodz¹ od
s. 9-25.
2
Jestem gotowy na mêczeñstwo.
Z ksiêdzem pochodz¹cym z Chin rozmawia Karolina GoŸdziewska, w: Nasz
Dziennik, sobota – niedziela 22 – 23
paŸdziernika 2016, s. M 2 – M3.
3
M. W³odarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Spo³eczny
Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków
1987, s. 68-119.
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Ecclesia in Europa – Koœció³ w Europie
Spójrzmy na Adhortacjê apostolsk¹ ECCLESIA IN EUROPA Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, a która zosta³a wydana 28 czerwca 2003 roku. Siêgam po tê posynodaln¹ adhortacjê,
gdy¿ diagnozy tam zawarte, opatrzone podpisem Jana Paw³a, tak¿e dziœ,
mimo up³ywu trzynastu lat, s¹ nadal
aktualne. Œwiêty Papie¿ bardzo dog³êbnie analizuje sytuacjê w jakiej znajduje siê Europa i stawia œmia³e postulaty na „dziœ”. Polska le¿y tak¿e
w Europie i dziœ te tendencje, o których mówi nasz Rodak na Stolicy Piotrowej, jeszcze bardziej siê wyostrzy³y.
Pierwszy rozdzia³ niniejszej adhortacji, który posiada ró¿ne podtytu³y,
nosi tytu³:
Jezus Chrystus jest nasz¹ nadziej¹
Jaka jest wiêc ta dzisiejsza Europa?
Jan Pawe³ II zwraca siê s³owami
Apokalipsy: Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów
(Ap 2,7). Nastawia nas na uwa¿ne s³uchanie. To s³uchanie ma budziæ nadziejê
ukierunkowan¹ na Jezusa Chrystusa
(n. 5). Tê analizê przeprowadza³ w oparciu o Apokalipsê œw. Jana Aposto³a.
Europa ¿yje w zagubieniu. Wielu
ludzi jest zdezorientowanych, niepewnych, pozbawionych nadziei, duchowo spustoszonych. Europa, co dokonuje siê na naszych oczach, jak choæby
w przypadku preambu³y do europejskiej Konstytucji, traci pamiêæ na dziedzictwo chrzeœcijañskie, swoje chrzeœcijañskie korzenie. Szerzy siê
agnostycyzm, religijna obojêtnoœæ,
daje siê zauwa¿yæ brak duchowego
zaplecza w postaci symboli religijnych.
Zachodzi obawa, ¿e dziedzictwo chrzeœcijañskie Europy stanie siê jedynie
wzmiank¹ historyczn¹, reliktem przesz³oœci. Zauwa¿a Ojciec Œwiêty, ¿e
„wzrasta trudnoœæ prze¿ywania osobistej wiary w Jezusa” (n. 7), ¿e w niektórych krêgach ³atwiej jest przyznaæ siê
do swojej niewiary, agnostycyzmu, ni¿

do wiary. Odnosi siê takie wra¿enie, ¿e
niewiara staje siê czymœ naturalnym.
Charakterystycznym nurtem dzisiejszej Europy jest lêk przed przysz³oœci¹. Obraz jutra jest niepewny, pe³en
obaw o przysz³oœæ (terroryzm). Niepokoj¹cym zjawiskiem jest duchowa
pustka cz³owieka i utrata sensu ¿ycia.
Dramatycznie zmniejsza siê, co widaæ
i w naszych parafiach, przyrost naturalny, maleje iloœæ powo³añ duchownych, zwiêksza siê liczba zwi¹zków
niesakramentalnych, nazywanych nieraz partnerskimi. Osamotnienie, dramatyczny podzia³ na biednych i bogatych, kryzys rodziny, konflikty
etniczne, odradzanie siê postaw rewizjonistycznych, egocentryzm, izolacja od drugich, gor¹czkowe zabieganie o w³asne przywileje i interesy, co
tak wyraŸnie widaæ w naszym kraju.
Zanika ludzka solidarnoœæ, wzrasta poczucie osamotnienia, braku
uczuciowego oparcia. Co jest przyczyn¹ tego stanu rzeczy?
D¹¿enie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa – tak¹
diagnozê stawia Jan Pawe³ II (n. 9).
Wed³ug takiego myœlenia cz³owiek sta³
siê centrum wszystkiego, zaj¹³ miejsce
Pana Boga, zapominaj¹c o tym, ¿e to
w³aœnie on, cz³owiek, wyszed³ z rêki
Boga. Cz³owiek dzisiejszej Europy zapomina o Bogu. Przez to rozwija siê
wszelkiego rodzaju nihilizm, relatywizm, cyniczny hedonizm, „milcz¹ca
apostazja” cz³owieka sytego, który
¿yje tak, jakby Bóg nie istnia³ (n. 9).
Lansuje siê now¹ kulturê pozbawion¹
treœci ewangelicznych, sprzecznych
nawet z godnoœci¹ i natur¹ cz³owieka.
Relatywizm moralny sprawia, ¿e cz³owiek coraz bardziej staje siê zagubiony, ¿e nie ma ¿adnych trwa³ych punktów odniesienia. Staje siê coraz
bardziej zamkniêty na transcendencjê
(por. n. 10). Cz³owiek nie zawsze zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e raju na ziemi
nie mo¿e stworzyæ ani nauka, ani technika, ani ¿adne formy hedonizmu czy
konsumpcjonizmu. Nie dadz¹ cz³owiekowi szczêœcia ¿adne filozofie wschodnie, ezoteryczne formy duchowoœci
czy choæby os³awiony New Age. To

wszystko jest g³êboko z³udne. Wtedy
nie mówiono o takim zagro¿eniu, jakie
niesie ze sob¹ ideologia gender.
Jan Pawe³ II kiedy analizowa³ sytuacjê w Europie dostrzega³ nie tylko
gasn¹c¹ nadziejê, ale mówi o „Nieprzepartej têsknocie za nadziej¹” oraz
o „Znakach nadziei”.
¯ycie bez nadziei sta³oby siê nie
do zniesienia. Cz³owiek potrzebuje
nadziei otwartej na transcendencjê,
bowiem ¿ycia ludzkiego nie mo¿na
sprowadziæ do wymiaru ziemskiego,
przelotnych doznañ czy prze¿yæ. Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ z³ud¹, gdy¿ serce
ludzkie jest ci¹gle nienasycone szczêœcia, o czym mówi³ kiedyœ œw. Augustyn, a który w swoim ¿yciu wiele doœwiadczy³ niepokoju sumienia.
Nadzieja – to perspektywa przysz³oœci. Koœció³ œwiêty g³osi naukê
o Królestwie niebieskim, w czym ukazuje pe³niê nadziei. Znakami nadziei
w dzisiejszym œwiecie s¹: odzyskanie
wolnoœci przez Koœció³ na Wschodzie
Europy, otwarcie nowych mo¿liwoœci
duszpasterskich, mo¿liwoœci nowej
ewangelizacji, pe³niejsza œwiadomoœæ
pos³annictwa wynikaj¹cego z przyjêcia chrztu, pe³niejszy udzia³ kobiet
w ¿yciu Koœcio³a (por. nr 11). Znakami nadziei s¹:
- otwarcie ludów Europy wzajemnie
na siebie;
- pojednanie narodów zwaœnionych;
- rozwijanie wzajemnych kontaktów;
- miêdzynarodowa i wielop³aszczyznowa wspó³praca;
- zbratanie siê m³odzie¿y Europy;
- prze¿ywanie daru wolnoœci;
- poszanowanie praw cz³owieka;
- prawo do godnego ¿ycia;
- d¹¿enie do zagwarantowania prymatu „wartoœci etycznych i duchowych” (n. 12).
Dziœ dodalibyœmy jeszcze „wêdrówki ludów”, które nawiedzaj¹ Europê,
sprawiaj¹c wiele problemów, z którymi
trudno sobie poradziæ. Czêsto z ich strony jest to ucieczka przed wojn¹, przed
przeœladowaniami chrzeœcijan.
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Koœció³ posiada wielki skarb jaki
mo¿e przekazaæ Europie: wiarê w Jezusa Chrystusa, Ÿród³o nadziei. Jest
to orêdzie niezmienne od dwudziestu
wieków, które zawsze jest nowe i stanowi jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko w Nim
jest zbawienie (n. 18). Wiemy, jak
wielk¹ falê krytyki wywo³a³ papieski
dokument mówi¹cy o tym, ¿e Jezus
Chrystus jest jedynym Zbawicielem

dawaæ œwiadectwo, ¿e Jezus Chrystus
jest jedynym, niezbêdnym poœrednikiem zbawienia dla ca³ej ludzkoœci:
jedynie w Nim ludzkoœæ, historia i kosmos znajduj¹ swoje ostateczne uzasadnienie zbawienia; jest On nie tylko poœrednikiem zbawienia, ale
samym Ÿród³em zbawienia (n. 20).
Papie¿ nawo³uje i zachêca kap³anów, aby na nowo g³osiæ ludziom
prawdê o Chrystusie jako jedynym

nowe ws³uchanie siê w g³os Oblubieñca, który wzywa do nawrócenia,
zachêca do œmia³ego podejmowania
rzeczy nowych i do zaanga¿owania
siê w wielkie dzie³o „nowej ewangelizacji” (n. 23).
Dziœ Europa mimo swych chrzeœcijañskich korzeni, wspania³ych
œwiadectw œwiêtych, ogromnego zaanga¿owania siê w dzie³o ewangelizacji poprzednich pokoleñ, kiedy to
chrzeœcijañstwo zdoby³o trwa³¹ pozycjê na naszym kontynencie, to jednak w czasach dzisiejszych coraz
g³oœniej winno siê rozlegaæ wo³anie
o nawrócenie. W tej sytuacji Jan
Pawe³ II apeluje:
Niech ca³y Koœció³ w Europie
przyjmie jako skierowane do niego
nakaz i zachêtê Chrystusa: opamiêtaj siê, nawróæ siê, „stañ siê czujny
i umocnij resztê, która mia³a umrzeæ”
(Ap 3,2) (n. 26).
Co sk³ania Ojca Œwiêtego do tak zdecydowanego wo³ania o nawrócenie?
- wynika ono z wo³ania Chrystusa
i z nauki Koœcio³a, który stale potrzebuje nawrócenia;
- spowodowane jest to niepokoj¹c¹
obojêtnoœci¹ religijn¹;
- postêpuje sekularyzacja rzesz
chrzeœcijan, którzy myœl¹, podejmuj¹
decyzje i ¿yj¹ tak, „jakby Chrystus nie
istnia³” (n. 26);
- wielu wcale nie zna Chrystusa.

œwiata i cz³owieka. Jezus, zauwa¿a
z moc¹ Jan Pawe³ II, jest jedyn¹ i prawdziw¹ nadziej¹ cz³owieka i historii,
w tym ¿yciu i po œmierci. To Jezus umi³owa³ nas a¿ do szaleñstwa krzy¿a, sta³
siê jednym z nas, za wyj¹tkiem grzechu, przyj¹³ nasz¹ ludzk¹ naturê. Jezus wraz ze swoj¹ Ewangeli¹ wywar³
ogromny wp³yw na ¿ycie ludów i narodów Europy, na historiê i kulturê.
Nauka Jezusa przyczyni³a siê do uznania wartoœci osoby i jej niezbywalnej
godnoœci, œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia
i centralnej roli rodziny, znaczenia
oœwiaty i wolnoœci myœli, s³owa, religii, (...) umacnianie solidarnoœci i dobra wspólnego, uznanie godnoœci
pracy (n. 19). To Ewangelia nadaje
sens ¿yciu i historii. Jest to radosne
orêdzie o zbawieniu. Nam pozostaje

poœredniku miêdzy Bogiem a ludŸmi
i jedynym Odkupicielu œwiata. (...)
Styl ¿ycia chrzeœcijan i œwiadectwo
ich s³owa pozwoli mieszkañcom Europy odkryæ, ¿e Chrystus jest przysz³oœci¹ cz³owieka (n. 20).
Ewangelia nadziei powierzona
Koœcio³owi nowego Tysi¹clecia, to
drugi rozdzia³ niniejszej adhortacji.
Zauwa¿a Ojciec Œwiêty, ¿e w dzisiejszym, pluralistycznym œwiecie,
w ¿yciu chrzeœcijan, wystêpuje wiele znaków mówi¹cych o zeœwiecczeniu, utracie pierwotnej wiary, kompromisu ze œwiatem, duchowej
oziêb³oœci. Wystêpuje wiele sprzecznoœci z duchem Ewangelii. W takiej
sytuacji potrzebne jest nawrócenie,

Wydaje siê, ¿e szczególnie niebezpieczna jest owa mentalnoœæ areligijna, brak duchowego g³odu, brak zapotrzebowania na Pana Boga, na sprawy
odnosz¹ce siê do ¿ycia duchowego,
pe³ny liberalizm. W tej sytuacji rodzi
siê pytanie o nasz¹ duchowoœæ, nasze
odniesienie do Pana Boga, a szczególnie koniecznoœæ naszego nawracania
siê, aby byæ bli¿ej Jezusa i Jego Ewangelii. Trzeba nam dokonaæ rachunku
sumienia, aby poznaæ nasze lêki i b³êdy oraz szczerze wyznaæ nasze zaniedbania i ociê¿a³oœæ, nasze niewiernoœci i winy (n. 29).
S³owo do kap³anów:
W omawianym dokumencie Jan
Pawe³ II mówi o zadaniach duchow-
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nych w dzisiejszej Europie. Te zadania
nie ró¿ni¹ siê od naszych codziennych
obowi¹zków czy powinnoœci wynikaj¹cych z przyjêcia œwiêceñ kap³añskich.
Ca³y dokument „nasycony” jest nadziej¹, gdzie nie ma miejsca na pesymizm czy przygnêbienie wynikaj¹ce
z braków ¿ycia duchowego. Kap³anom
Ojciec Œwiêty przypomina, ¿e mamy:
- celebrowaæ Ewangeliê nadziei, g³osiæ j¹ i jej s³u¿yæ;
- swoje ¿ycie upodabniaæ do ¿ycia
Chrystusa przez g³oszenie Ewangelii,
sprawowanie sakramentów i przewodniczenie wspólnocie chrzeœcijañskiej;
- naœladowaæ w sposób przejrzysty
styl ¿ycia Chrystusa;
- ¿yæ na tym œwiecie, ale nie prezentowaæ tego, co œwiat proponuje;
- byæ znakiem sprzeciwu wobec dzisiejszej rzeczywistoœci, aby otwieraæ
siê na Transcendencjê;
- zachowywaæ celibat jako znak nadziei pok³adanej w Panu, a który jest
³ask¹, nieocenionym darem dla Koœcio³a, wartoœci¹ dla œwiata, darem
z samego siebie, Ÿród³em intensywnego ¿ycia duchowego i pasterskiej
owocnoœci, œwiadectwem eschatologicznego Królestwa, znakiem mi³oœci
Boga. Wobec spo³eczeñstwa nastawionego do ¿ycia hedonistycznie, celibat ma szczególn¹ wymowê;
- zachowywaæ go jako cenne dobro
dla Koœcio³a przyczyniaj¹ce siê do
wiêkszego zaanga¿owania w g³oszenie Ewangelii nadziei (n. 34-36).
Zauwa¿a Ojciec Œwiêty, ¿e kap³an
pracuj¹c w dzisiejszym œwiecie obci¹¿ony jest nadmiernie obowi¹zkami, co
powoduje jego zmêczenie. Wobec tej
sytuacji – pisze Jan Pawe³ II – ¿e kap³ani tym bardziej zas³uguj¹ na „szacunek, wdziêcznoœæ i serdecznoœæ”
jeœli „z podziwu godnym oddaniem
i wiernoœci¹ pe³ni¹ powierzon¹ im pos³ugê” (nr 36). Do naszych kap³añskich
serc wlewa nadziejê i podtrzymuje
ducha: „nie traæcie ducha i nie poddawajcie siê zmêczeniu!”.
Rozdzia³ trzeci nosi tytu³:
G³osiæ Ewangeliê nadziei
WeŸ ksiêgê otwart¹ (...) i po³knij
j¹ (Ap 10,8.9).

Czytaj¹c ten rozdzia³ rodzi siê pytanie: jak g³osiæ Ewangeliê nadziei?
Jan Pawe³ II powo³uje siê do apokaliptycznej zapieczêtowanej na siedem pieczêci ksiêgi, gdzie zamkniêta
jest rzeczywistoœæ dotycz¹ca osób
i zdarzeñ, gdzie zawarty jest Bo¿y
plan zbawienia. Nie jest ³atwo poznaæ i zrozumieæ ten plan, jego treœæ.
Pieczêcie tej Ksiêgi mo¿e otworzyæ
jedynie Chrystus, tylko On mo¿e z³amaæ jej pieczêcie. Tê otwart¹ Ksiêgê
otrzyma³ Jan Aposto³ i on przekaza³
j¹ ca³emu Koœcio³owi. Otrzymuje
jednak polecenie, aby po³kn¹³ tê
Ksiêgê. Ojciec Œwiêty t³umaczy ten
gest: Jedynie przyswoiwszy j¹ sobie do g³êbi, bêdzie móg³ odpowiednio przekazywaæ j¹ innym, do
których jest pos³any z rozkazem, by
„znów prorokowaæ o ludach, narodach, jêzykach i o wielu królach”
(Ap 10,11) (nr 44).
Podstawowym warunkiem g³oszenia prawdy Bo¿ej jest koniecznoœæ
przyswojenia sobie jej treœci. Trzeba j¹:
- g³osiæ ka¿dego dnia s³owem i przyk³adem ¿ycia;
- dawaæ o niej œwiadectwo;
- g³osiæ, bo taka jest misja Koœcio³a;
- g³osiæ, aby grzesznicy jednali siê
z Bogiem;
- g³osiæ, aby uobecniaæ Ofiarê krzy¿ow¹;
- g³osiæ z entuzjazmem: umiej odnaleŸæ entuzjazm g³oszenia(45);
- g³osiæ, po tego potrzebuje wspó³czesna Europa;
- g³osiæ jako swoj¹ chlubê i nadziejê, z odnowionym zapa³em (45), jak
czynili to œwiêci;
Trzeba j¹ g³osiæ, bo:
- w ró¿nych czêœciach Europy zachodzi pilna potrzeba;
- wzrasta liczba nie ochrzczonych;
- konieczna jest nowa ewangelizacja;
- wzrasta obojêtnoœæ religijna;
- potrzeba nie nowej, ale nawet
pierwszej ewangelizacji;
- brak podstawowych wiadomoœci
religijnych;
- wielu ¿yje tak, jakby Chrystusa nie
by³o;
- wielu nie akceptuje nauki Koœcio³a;
- wielu przecenia uczucia religijne;

- rodzi siê rozdŸwiêk miêdzy wiar¹
a ¿yciem;
- u wielu nast¹pi³ kryzys sumienia
i moralnoœci chrzeœcijañskiej;
- nast¹pi³o wypaczenie pojêæ moralnych;
- problemem jest doprowadzenie
ochrzczonych do Jezusa;
- trzeba szukaæ sposobów jak trafiæ do
ludzi, którzy odeszli od wiary w Boga.
Co robiæ w takiej sytuacji. Papie¿ daje niezliczon¹ iloœæ sposobów dotarcia do cz³owieka. To ju¿
zale¿eæ bêdzie od okolicznoœci
i sytuacji w jakiej przyjdzie nam
pracowaæ. Ojciec Œwiêty wymienia nastêpuj¹ce:
- trwaæ niez³omnie przy Ewangelii;
- skoncentrowaæ siê na osobie Jezusa Chrystusa;
- Jezusa ukazywaæ w ca³ej pe³ni;
- proklamowaæ Jezusa i Jego
wiarê we wszystkich okolicznoœciach ¿ycia;
- przyci¹gaæ ku wierze przez przyk³ad swojego ¿ycia;
- byæ wiarygodnym ewangelizatorem;
- odpowiednio formowaæ samych
ewangelizatorów;
- do ewangelizowania powo³any
jest ka¿dy ochrzczony;
- byæ œwiadkiem, a nie tylko nauczycielem;
- odznaczaæ siê œwiêtoœci¹ ¿ycia;
- dawaæ wyraziste œwiadectwo
¿ycia;
- formowaæ do wiary dojrza³ej, a nie
tylko do zachowywania religijnej tradycji;
- ukazywaæ wiarê w konfrontacji
z ¿yciem;
- ukazywaæ sposoby walki z dzisiejszymi pokusami œwiata;
- z radoœci¹ przekazywaæ wiarê m³odemu pokoleniu;
- wspó³pracowaæ ze œwieckimi, aby
³atwiej mo¿na by³o trafiæ do dzisiejszego cz³owieka;
- odkrywaæ zobowi¹zania chrzcielne;
- opieraæ siê na Katechizmie Koœcio³a Katolickiego;
- prowadziæ systematyczn¹ katechezê;
- naukê ³¹czyæ z modlitw¹;
- wiernie przyjmowaæ naukê Koœcio³a.
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Trzeba powiedzieæ, ¿e zadania stawiane nam, kap³anom, s¹ bardzo wysokie i wymagaj¹ce. Wczytuj¹c siê
w nie jedno nam pozostaje: prosiæ
o wsparcie duchowe, modlitewne,
abyœmy mogli podo³aæ tym wyzwaniom, trudnym obowi¹zkom.
Ewangelizowaæ ¿ycie spo³eczne
(nr 58 – 60).
Swoje spojrzenie na dzisiejsz¹
Europê i nasze w niej miejsce ukaza³ tak¿e nasz Ksi¹dz Arcybiskup,
Metropolita Józef Michalik, w wywiadzie udzielonym „Niedzieli” 1.
Sam tytu³ wywiadu jest wielce wymowny: „Alarm dla Europy”. Znamy ju¿ opiniê Ojca Œwiêtego w wielu kwestiach. Na co zwraca uwagê
nasz Arcypasterz?
Najpierw odwo³am siê do wielce
mówi¹cego rysunku zwi¹zanego
z tym wywiadem. Widniej¹ na nim
flagi dziewiêciu pañstw europejskich, które maj¹ krzy¿e. S¹ to: Grecja, Szwajcaria, Wielka Brytania,
Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia,
Norwegia i Malta. Na powy¿szym
obrazku widnieje te¿ sylwetka Europejczyka, ojca z synkiem, który pyta:
Tato, co to za dziwne znaki na tych
chor¹gwiach? – Nie wiem, ale zajrzê w domu do encyklopedii.
Niestety, to smutny obraz dzisiejszego Europejczyka. Wspomina
Ksi¹dz Arcybiskup o preambule do
Konstytucji europejskiej i samej Konstytucji. Jego ocena jest zdecydowanie jasna: Mówi: Jeœli chodzi o preambu³ê, to osobiœcie oceniam
nastêpuj¹co: Dziêki Ci, Panie, ¿eœmy
odkryli k³amców i manipulatorów.
Wiemy ju¿, ¿e nie wolno im ufaæ, bowiem kto k³amie w jednym, bêdzie
k³ama³ i w drugim. Bêdzie rzuca³
obietnice nic niewarte. Dlatego trzeba patrzeæ na rêce tym, którzy przygotowuj¹ siê do przeprowadzenia
reformy Europy.
Zachêca³ nas wtedy Ksi¹dz Arcybiskup, abyœmy mocno trzymali siê
Ewangelii, prawdy, bo Ewangelia jest
prze¿yciem wiary, spotkaniem z Bogiem
przez wiarê, spotkaniem z Chrystusem
przez wiarê, który wskazuje cel i sens

naszego ¿ycia. Bóg stawia nam pewne wymogi ujête w Przykazania.
Dociekliwy dziennikarz, Ryszard
Rêdzioch, postawi³ takie pytanie: ...
Ksi¹dz Arcybiskup powiedzia³, ¿e
„Koœció³ bêdzie siê miesza³ do polityki”. Jak nale¿y rozumieæ te s³owa?
Nie ma ¿adnej dziedziny ¿ycia, która jest wy³¹czona od os¹du moralnego. Dotyczy to tak¿e polityki. (...)
Mamy oto liczne afery, które bardzo
czêsto nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnych
konsekwencji prawnych. W zamian –
w celu odwrócenia uwagi spo³eczeñstwa – szuka siê tematów zastêpczych,
np. o niemoralnym ksiêdzu.
I tu dochodzimy do tego, co Papie¿ nazywa ewangelizowaniem ¿ycia
spo³ecznego. Europie potrzebna jest
Ewangelia, która poka¿e sens istnienia, wska¿e drogê ¿ycia. Naszym powo³aniem jest kszta³towanie mentalnoœci chrzeœcijañskiej w zwyczajnym
¿yciu: w szkole, w rodzinie, w pracy,
w mass mediach, ekonomii, w polityce, w dobrym wykorzystywaniu czasu, w zdrowiu i w chorobie. Wspó³czesnemu cz³owiekowi trzeba
ukazywaæ, ¿e sama wiedza nie wystarcza, nie rozwi¹¿e wszystkich problemów. Europa ma przecie¿ korzenie
chrzeœcijañskie, co widaæ m. in. przez
sztukê czy malarstwo. Europa odczuwa g³ód Absolutu i trzeba odnajdywaæ spopielon¹ wiarê, dzieliæ siê
wiar¹, do wiary wychowywaæ m³odych cierpliwie ich wys³uchuj¹c. Tym
samym trzeba stwarzaæ odpowiednie
okazje do tego typu spotkañ. Zachêca Jan Pawe³ II do tego, aby umieæ
s³uchaæ m³odych ludzi, modliæ siê z nimi, nie baæ siê stawiania m³odym wymagañ, zachêcaæ
do ¿ycia sakramentalnego,
ukazywaæ to, co
jest tylko przelotne, niebezpieczne.
Wo³a Jan
Pawe³ II: Koœciele w Europie,
wejdŸ w nowe
tysi¹clecie
z ksiêg¹ Ewan-

gelii! Niech wszyscy wierni odpowiedz¹ na soborow¹ zachêtê, „aby
przez czêste czytanie pism Bo¿ych
osi¹gali najwy¿sz¹ wartoœæ poznania
Jezusa Chrystusa (Flp 3,8): Nieznajomoœæ Pisma Œwiêtego jest bowiem
nieznajomoœci¹ Chrystusa”. Niech
Biblia nadal bêdzie skarbem dla
Koœcio³a i dla ka¿dego chrzeœcijanina; w uwa¿nym zg³êbianiu S³owa
znajdziemy pokarm i moc, by wype³niaæ codziennie sw¹ misjê.
WeŸmy do r¹k tê Ksiêgê! Przyjmijmy j¹ od Pana, który stale nam j¹
przekazuje za poœrednictwem swojego Koœcio³a (por. Ap 10.8). Po³ykajmy j¹ (por. Ap 10,9), aby sta³a siê
¿yciem naszego ¿ycia. Zasmakujmy
w niej a¿ do koñca; nie bêdzie nam
szczêdziæ trudu, ale da nam radoœæ,
bo jest s³odka jak miód (por.
Ap 10,9-10). Bêdziemy pe³ni nadziei
i zdolni przekazywaæ j¹ ka¿demu mê¿czyŸnie i ka¿dej kobiecie, których
spotkamy na naszej drodze (65).
Warto zapamiêtaæ to przes³anie
w przededniu Przyjêcia Aktu Jezusa
Chrystusa za Króla i Zbawiciela. To
tylko niektóre wskazania z tej adhortacji. Niech one nam wystarcz¹, gdy¿
nios¹ i tak ogromny ³adunek ewangelicznego i papieskiego przes³ania dany
nam pod rozwagê. Naszym zadaniem
jest szeroko otworzyæ Chrystusowi
drzwi swojego serca.
Ks. Andrzej Skiba
1

Alarm dla Europy, Z abp. Józefem
Michalikiem – przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski – rozmawia
Ryszard T³uczek, nr 32, z dnia
08.08.2004 r., s. 12.
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I Orszak Œwiêtych w Sanoku
Dnia 30 paŸdziernika, z inicjatywy
duszpasterzy parafii NSPJ na Posadzie
odby³ siê I Orszak Œwiêtych w Sanoku.
W ten sposób gród Grzegorza do³¹czy³
do miast organizuj¹cych korowody
œwiêtych, bêd¹ce swoist¹ odtrutk¹ na
pojawiaj¹ce siê od pewnego czasu, bardzo odleg³e tradycji chrzeœcijañskiej,
obchody pogañskiego Halloween.
Przedsiêwziêcie rozpoczê³o siê
o godzinie 14 Msz¹ œwiêt¹ w koœciele
relikwie œwiêtych ustawione na stoliku w koœciele

harcerze bior¹ udzia³ we mszy œw., potem ponios¹
tabliczki z imionami œwiêtych

osoby przebrane za œwiêtych duchownych

NSPJ. Po Eucharystii wyruszy³ Orszak
Œwiêtych, czyli osób ucharakteryzowanych na wielu znanych i mniej znanych œwiêtych pañskich. Odtwarzali
je zarówno kap³ani, jak i osoby œwieckie. W procesji niesiono tak¿e chor¹gwie, feretrony oraz relikwie œwiêtych
sprowadzone z parafii naszego miasta.
W czasie drogi odmawialiœmy ró¿aniec, Litaniê do Wszystkich Œwiêtych
oraz œpiewaliœmy piosenki pod kierunkiem oazy z parafii na Posadzie.
Po przybyciu do koœcio³a farnego
wszyscy ucharakteryzowani na postaci œwiêtych i nios¹cy relikwie ustawili
siê w prezbiterium koœcio³a. Ks. Dziekan Andrzej Skiba podziêkowa³
wszystkim z udzia³ i za wspólne œwiadectwo wiary. Mamy nadziejê, ¿e I Orszak Œwiêtych bêdzie zacz¹tkiem nowej, piêknej, chrzeœcijañskiej tradycji
w naszym mieœcie.

Msza œwiêta

Ks. Tomasz Grzywna

pocz¹tek procesji – sztandary
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ks. Piotr Buk, proboszcz na Posadzie, g³ówny
pomys³odawca, oraz postaæ œw. Jana Vianney’a

œwiête dzieci

ks. Bartosz Rakoczy odtwarza postaæ œw. papie¿a
Piusa X, na g³owie niesie dawne nakrycie g³owy dla
papie¿a – tiarê

œwiête dzieci

oaza z Posady prowadzi œpiew

pochód na schodach farnych, w g³êbi – ks. Dziekan
Andrzej Skiba

w prezbiterium ustawili siê œwiêci

œwiêci – ks. Jerzy Popie³uszko, ks. Jan Balicki
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Œladami œw. Kingi
W dniu 25 paŸdziernika 49 dzieci
z naszej szko³y, wraz z opiekunami,
uda³o siê na pielgrzymkê œladami œw.
Kingi. G³ównym celem naszego wyjazdu by³ Stary S¹cz i klasztor sióstr
klarysek, w którym przez ponad 700
laty modli³a siê i przebywa³a œw. Kinga, nasza Patronka.
Wyjechaliœmy spod szko³y z lekkim
opóŸnieniem, oko³o godziny 7.20. Przed
godzin¹ 10.00 dotarliœmy do Nowego
S¹cza, gdzie na przystanku autobusowym czeka³ na nas przewodnik, pan
Wies³aw. Zaproponowa³ on najpierw
krótki objazd po Nowym S¹czu, co
uczyniliœmy, kr¹¿¹c autobusem dooko³a Rynku. Potem ju¿ skierowaliœmy siê
do starszego wiekiem miasta œw. Kingi,
czyli Starego S¹cza. Przybyliœmy na
Rynek, który jest swoist¹ enklaw¹ budowli z XVIII wieku, a potem poszliœmy pieszo w kierunku koœcio³a i klasztoru sióstr klarysek. Œwiêta Kinga
przyby³a tu oko³o roku 1280 i bêd¹c ju¿
wdow¹ ufundowa³a koœció³ i klasztor,
do którego sprowadzi³a mniszki i sama
sta³¹ siê jedn¹ z nich. ¯y³a tu oko³o 12
lat, do œmierci w roku 1292. Obecny
koœció³ i klasztor nie pochodz¹ z XIII

wieku, lecz z póŸniejszych czasów, choæ
zachowa³y siê w nich fragmenty gotyckie. Najcenniejsze w koœciele s¹ o³tarz
g³ówny w stylu barokowym, autorstwa
Baltazara Fontany z roku 1699, o³tarze
boczne oraz ambona w kszta³cie drzewa Jessego. Do dziœ w klasztorze przebywaj¹ mniszki – klaryski, które ca³y
dzieñ pracuj¹ i modl¹ siê w intencjach
ca³ego Koœcio³a.
Po zwiedzeniu œwi¹tyni weszliœmy
jeszcze do muzeum zwanego „domem
œw. Kingi”. W pobliskim sklepiku dzieci zakupi³y pami¹tki, a wszyscy zrobiliœmy sobie pami¹tkowe zdjêcie przy
polowym o³tarzu. Potem udaliœmy siê
jeszcze w kierunku Ÿróde³ka, które
wed³ug tradycji wytrysnê³o w miejscu
dotkniêcia ska³y przez laskê spaceruj¹cej tu œw. Kingi. Nastêpnie podjechaliœmy kilkaset metrów w kierunku
tzw. o³tarza papieskiego. Przy tym, zachowanym do dziœ o³tarzu sprawowa³
Mszê œw. Jan Pawe³ II, gdy w roku 1999
przyby³ tutaj, aby og³osiæ dekret o kanonizacji œw. Kingi. Obecnie przy tym
o³tarzu jest ma³e muzeum papieskie
i dom rekolekcyjny. W kaplicy tego
domu odprawi³em Mszê œwiêt¹, w któ-

rej modliliœmy siê za ca³¹ spo³ecznoœæ
naszej szko³y. Dzieci uczestnicz¹ce
w pielgrzymce prowadzi³y piêknie
œpiew i asystowa³y przy o³tarzu.
Po Mszy œwiêtej udaliœmy siê autobusem, piêkn¹ dolin¹ rzeki Poprad,
w kierunku Muszyny. Ostatnim punktem pielgrzymki by³o zwiedzanie ogrodu biblijnego przy koœciele w Muszynie. Znajduje siê tam wiele roœlin z Ziemi
Œwiêtej, które w odpowiedniej aran¿acji przybli¿aj¹ wydarzenia biblijne i sceny z Pisma Œwiêtego. Poznaliœmy m. in.
jak wygl¹da pustynia w Izraelu czy te¿
jak zbudowana jest tamtejsza zagroda
dla owiec. Po zwiedzeniu tego miejsca
wyruszyliœmy w powrotn¹ drogê.
W Krynicy po¿egnaliœmy pana przewodnika, i nie wysiadaj¹c z autobusu,
pojechaliœmy dalej, bo by³o ju¿ póŸno.
Dotarliœmy do Sanoka oko³o godziny
19.30. Wszystkie dzieci radoœnie wita³y siê z czekaj¹cymi na nich rodzicami.
Mam nadziejê, ¿e udzia³ w pielgrzymce
pozwoli³ wszystkim dzieciom jeszcze
lepiej poznaæ ¿ycie œw. Kingi i zaprzyjaŸniæ siê z nasz¹ Patronk¹.
Ks. Tomasz Grzywna

spotkanie na rynku w Starym S¹czu z panem
przewodnikiem

idziemy w kierunku klasztoru

pomnik œw. Kingi na dziedziñcu

o³tarz g³ówny koœcio³a – dzie³o Baltazara Fontany

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 44 (688) 6 listopada 2016 r.

13

wspólne zdjêcie przy polowym o³tarzu

dzieci przy kracie do kaplicy, gdzie spoczywaj¹
szcz¹tki œw. Kingi

przy o³tarzu papieskim na polach ko³o Starego S¹cza

przy bramie ogrodów biblijnych w Muszynie

kapliczka œ. Kingi i Ÿróde³ko, przy którym t³ocz¹ siê dzieci
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Pielgrzymka do Przemyœla
i Kalwarii Pac³awskiej

Podziemia katedry
Wraz z otwarciem Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia abp Józef Michalik ustanowi³ Bramy Mi³osierdzia na
Brama Mi³osierdzia katedry przemyskiej terenie Archidiecezji Przemyskiej w koœcio³ach podniesioOd 8 grudnia 2015 r. do 20 listo- nych do rangi bazyliki mniejszej
pada 2016 r. trwa w Koœciele katolic- i w sanktuariach.
W Sanoku, Brama Mi³osierdzia,
kim Nadzwyczajny Jubileusz Mi³oustanowiona przez arcybiskupa, jest
sierdzia Bo¿ego.
Zapowiedzia³ to Ojciec Œwiêty w koœciele oo. Franciszkanów.
Franciszek w trakcie nabo¿eñstwa
W minion¹ sobotê tj.29 paŸdzierpokutnego, któremu przewodniczy³ 13
marca 2015 r. w Bazylice œw. Piotra nika 2016 r. grupa, zorganizowana
w Watykanie. - Drodzy bracia i siostry, przez Parafialny Oddzia³ Akcji Katoczêsto myœla³em o tym, jak Koœció³ lickiej naszej parafii, licz¹ca 44 pielmo¿e uczyniæ jeszcze bardziej oczywi- grzymów, uda³a siê do Drzwi Œwiêstym swe pos³annictwo bycia œwiad- tych/Bramy Mi³osierdzia Bazyliki
kiem mi³osierdzia. Jest to droga, która Archikatedralnej w Przemyœlu.
Brama Mi³osierdzia - to wejœcie
rozpoczyna siê od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowi³em og³o- g³ówne do Koœcio³a, zaznaczone odsiæ Jubileusz Nadzwyczajny, którego powiedni¹ dekoracj¹. Przekroczenie
oœrodkiem bêdzie Mi³osierdzie Bo¿e. Bramy Mi³osierdzia nie jest zwyk³ym
Bêdzie to Rok Œwiêty Mi³osierdzia. przejœciem przez drzwi. Przejœcie
Chcemy prze¿ywaæ go w œwietle s³ów przez nie ma charakter symboliczny
Pana: «B¹dŸcie mi³osierni jak Ojciec i wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ uzyskania
wasz jest mi³osierny» (£k 6, 36) - po- odpustu Roku Jubileuszowego, jeœli
tylko wierni s¹ w stanie ³aski uœwiêwiedzia³ papie¿.
Rok Mi³osierdzia rozpocz¹³ siê caj¹cej, przyjm¹ Komuniê œw. i pootwarciem Drzwi Œwiêtych w Bazylice modl¹ siê w intencjach Ojca Œwiêteœw. Piotra w uroczystoœæ Niepokala- go. Mieliœmy w œwiadomoœci, ¿e do
nego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi pielgrzymowania do koœcio³ów,
Panny (8 grudnia 2015 r.), a zakoñczy w których s¹ Bramy Mi³osierdzia wew Niedzielê Chrystusa Króla Wszech- zwa³ nas papie¿ Franciszek, og³aszaj¹c nadzwyczajny jubileusz.
œwiata (20 listopada 2016 r.).

Pierwszym punktem, nawiedzenia
bazyliki, by³a stosowna modlitwa,
któr¹ poprowadzi³ ks. proboszcz Andrzej Skiba, nasz duchowy przewodnik. O historii, architekturze i wystroju œwi¹tyni opowiedzia³ nam
przewodnik turystyczny p. Jakub. Prezbiterium zastawione by³o rusztowaniami z powodu trwaj¹cego remontu,
a w bocznym o³tarzu pusta nisza, bo
cudowna figura Matki Bo¿ej Jackowej
znajduje siê w renowacji. Ale mimo to
œwi¹tynia jest piêkna. Pierwotnie wybudowana w stylu gotyckim, póŸniej
barokowym. Pod Prezbiterium znajduj¹
siê fundamenty póŸnoromañskiej kamiennej rotundy z pierwszej po³owy
XIII w. Podziemia archikatedry to jeden z najciekawszych zabytków
w Podkarpackiem. Jest to historyczna
nekropolia biskupów przemyskich
i wielu innych osób duchownych
i œwieckich, którzy przez stulecia byli
w tym miejscu chowani. Jest tam pochowany równie¿, wielu z nas dobrze
znany, bardzo odwa¿ny i zacny kap³an
abp Ignacy Tokarczuk.
Nastêpnym punktem naszej pielgrzymki by³o Wy¿sze Seminarium Duchowne, które liczy sobie 328 lat.
Przyj¹³ nas diakon i najpierw wprowadzi³ nas do Sali Misyjnej potem do
kaplicy b³. ks. Jana Wojciecha Balickiego, gdzie mieliœmy mo¿liwoœæ uca-
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³owania jego relikwii. Byliœmy w kaplicy seminaryjnej i w auli. Mieliœmy
okazjê podziwiaæ równie¿ tamtejsze
ogrody. W du¿ej mierze informacji
o seminarium udziela³ nam ks. proboszcz gdy¿ jak sam powiedzia³ „czujê
siê tu jak u siebie w domu”. I nie ma
siê czemu dziwiæ, przez 21 lat ks. proboszcz by³ wyk³adowc¹ tego seminarium. Przez to i my czuliœmy siê jak
byœmy przyjechali w odwiedziny do
kogoœ bliskiego.
Potem udaliœmy siê na Zamek
Kazimierzowski, po którym oprowadza³ nas przewodnik p. Jakub. Przedstawi³ pokrótce historiê miasta Przemyœla, którego pocz¹tki siêgaj¹ 981
roku, i ziem wschodnich nale¿¹cych
do Polski. O warowni zlokalizowanej
na wzgórzu zamkowym ju¿ u zarania
pañstwowoœci polskiej wspominaj¹
Ÿród³a historyczne, a badania archeologiczne potwierdzaj¹ istnienie
przedromañskich budowli o cechach
charakterystycznych dla monarchii
wczesnopiastowskiej – zespó³ rotunda –palatium. (przyp. Palatia
wczesnopiastowskie mieliœmy okazjê ogl¹daæ podczas tegorocznej

pielgrzymki w Poznaniu
i Ostrowie Lednickim).
W œwietle przedstawionej historii, szczególnie podkreœla³, abyœmy
mieli œwiadomoœæ naszej
to¿samoœci.
Muzeum Archidiecezjalne im. œw. ks. Józefa
Sebastiana Pelczara, które powsta³o w1902 roku
(najstarsze muzeum
w Przemyœlu) by³o kolejnym punktem naszego
programu. Zbiory muzeum obejmuj¹ sztukê
sakraln¹, malarstwo, rzeŸbê, rzemios³o artystyczne, tkaniny, pami¹tki papieskie. Z wielk¹ pasj¹,
przepiêknie po muzeum
oprowadza s. Floriana.
Dalsze zwiedzanie
Przemyœla, ze wzglêdu na
ograniczony czas, kontynuowaliœmy
autobusem. Wyjechaliœmy na wzgórze Zniesienie sk¹d roztacza siê rozleg³y widok na miasto. Na Zniesieniu,

Grób abp Ignacego Tokarczuka
w podziemiach katedry
nieopodal Kopca Tatarskiego, góruje
nad miastem pomnik krzy¿a, który powsta³ w roku 2000 dla upamiêtnienia
Roku Wielkiego Jubileuszu Chrzeœci-

Panorama Przemyœla z baszty zamku
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jañstwa w po³¹czeniu z aktem zawierzenia miasta Bo¿emu Mi³osierdziu.
Krzy¿ ma 22 metry wysokoœci, a figura Jezusa Chrystusa Mi³osiernego
4 metry. Potem udaliœmy siê na dzielnicê Zasanie i w dalsz¹ trasê naszej
pielgrzymki do Kalwarii Pac³awskiej.
Mówi¹c Kalwaria Pac³awska mamy
na myœli klasztor franciszkanów, koœció³/sanktuarium, dom pielgrzyma
i 42 kaplice kalwaryjskie.
Sanktuarium kalwaryjskie to tak¿e
miejsce, w którym, wraz z kultem Mêki
Pañskiej, w klasztornym koœciele odbiera swój kult cudowny obraz Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej.
Przy o³tarzu z cudownym obrazem, uczestniczyliœmy w Najœwiêtszej Eucharystii, któr¹ sprawowa³
nasz ks. proboszcz Andrzej, ofiaruj¹c na o³tarzu Pañskim intencje
wszystkich uczestników pielgrzymki. Po mszy œw. wys³uchaliœmy informacji na temat tego œwiêtego miejsca, której udzieli³ nam miejscowy
pracownik. Koronk¹ do Mi³osierdzia
Bo¿ego zakoñczyliœmy nasze modlitwy w sanktuarium kalwaryjskim po
czym udaliœmy siê na posi³ek do sto³ówki przy domu pielgrzyma.
W drodze powrotnej wst¹piliœmy
do Ar³amowa. Choæ nie ma tam ¿adnego obiektu kultu religijnego to warto
przypomnieæ, ¿e pod koniec lat 60.
XX wieku utworzono tam Oœrodek
Wypoczynkowy Urzêdu Rady Ministrów oznaczonego w czasach PRL
kryptonimem W-2. Teren oœrodka obejmowa³ obszar o powierzchni oko³o
30 tys. hektarów i w jego sk³ad wchodzi³y nastêpuj¹ce wsie: Ar³amów, Borys³awka, Sopotnik, Paportno, Trójca,
£omna, Krajna, Jamna Górna, Jamna
Dolna, Gr¹ziowa, Kwaszenina, Trzcianiec. W czasie istnienia Oœrodka zniszczono i zaorano prawie wszystkie
cmentarze. Zlikwidowano prawie
wszystkie znajduj¹ce siê na jego terenie cerkwie. Tylko cerkiew z Gr¹ziowej
przeniesiono w roku 1968 do Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku.
W okresie stanu wojennego przebywa³ tu od maja do listopada 1982 roku
internowany Lech Wa³êsa. Pañstwo

ar³amowskie (popularna nazwa tego
oœrodka) upad³o w wyniku transformacji systemowej w Polsce w 1989
roku. Obecnie „Hotel Ar³amów” jest
w³asnoœci¹ prywatn¹. Jako Wschodnioeuropejskie Centrum SportowoKongresowe, po modernizacji i rozbudowie zosta³o oddane do u¿ytkowania
na pocz¹tku 2014 roku z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym (miêdzy innymi pole golfowe, oœrodek jeŸdziecki, kompleks narciarski, boiska
wielofunkcyjne, park linowy).
Serdeczne dziêki sk³adamy Panu
Bogu za szczêœliwy przebieg naszej
pielgrzymki i za duchowe ubogacenie
ka¿dego z nas. Otó¿, przed pielgrzymk¹, najwiêksze obawy by³y
wzglêdem pogody gdy¿ prognozy

wskazywa³y, na ca³ej trasie, deszcz.
Ale, ku naszej radoœci, prognoza nie
sprawdzi³a siê, parasole nie by³y potrzebne. Bywa³o nawet, ¿e zza chmur
wygl¹da³o s³oneczko, które piêknie
oœwietla³o drzewa w jesiennej, kolorowej szacie, a nam wszystkim dostarczy³o niepowtarzalnych widoków z³otej, polskiej jesieni. I te dywany ¿ó³tych
liœci na poboczach…

tekst: Teresa Stareñczak
foto: Krystyna Konik,
Beata Micha³owicz

Muzeum Diecezjalne – podziêkowanie dla siostry
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Nawrót do grzechu £k (11, 24-26)
Od samego pocz¹tku istnienia, cz³owiek jest nara¿ony na dzia³anie z³ego
ducha. Jego podstêpne i przewrotne
dzia³anie doprowadzi³o do upadku
pierwszych rodziców i zerwania ich przyjaŸni z Bogiem. W znanej nam historii
Starego i Nowego Przymierza najdotkliwiej odczuwaj¹ to ci którzy zapominaj¹
o swoich s³aboœciach i we w³asnych
si³ach upatruj¹ mo¿liwoœæ u³o¿enia sobie ¿ycia, co staje siê prost¹ drog¹ do
upadku. Tak by³o chocia¿by z królem
Dawidem, jego synem królem Salomonem, czy aposto³em Piotrem który na
kilka godzin przed zaparciem siê Jezusa
mówi³ „Choæby wszyscy zw¹tpili w Ciebie, ja nigdy nie zw¹tpiê” (Mt 26, 33),
i upad³ gdy¿ by³ zbyt pewny siebie. Œw.
Pawe³ bardziej doœwiadczony w walce
ze z³ymi sk³onnoœciami trzeŸwiej ocenia
swoj¹ sytuacjê, „Nie czyniê bowiem
dobra, którego chcê, ale czyniê w³aœnie z³o, którego nie chcê... Nieszczêsny ja cz³owiek!(Rz 7.19,24). I ostrzega Koryntian „Niech przeto ten,
któremu zdaje siê ¿e stoi, baczy aby
nie upad³”(1Kor 10. 12).
Lectio (Czytanie i zrozumienie
Pisma)
Gdy duch nieczysty opuœci cz³owieka, b³¹ka siê po miejscach bezwodnych, szukaj¹c spoczynku. A gdy go nie
znajduje , mówi: „Wrócê do swego
domu, sk¹d wyszed³em”. Przychodzi
zastaje go i wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu
innych duchów, z³oœliwszych ni¿ on
sam; wchodz¹ i mieszkaj¹ tam. I stan
póŸniejszy owego cz³owieka staje siê
gorszy ni¿ poprzednio.
Miejsca bezwodne, czyli pustynie
by³y w Biblii zawsze przedstawiane jako
siedlisko z³ych duchów. Dla Izraelitów,
czasem uwolnienia od grzechów by³
Dzieñ Pojednana, kiedy w koñcowej
czêœci obrzêdu przeb³agania, arcykap³an na g³owê koz³a nak³ada³ wszystkie grzechy Izraela, i ten¿e kozio³ by³

wypêdzany na pustyniê zabieraj¹c
z sob¹ ich winy. (Kp³ 16, 20-22). To symboliczne uwolnienie od grzechów jak
i oczyszczenie siê w Sakramencie Pokuty wcale nie oznacza ¿e szatan rezygnuje ze swojego dzia³ania i ma zamiar
siê poddaæ. Drêczy go niezaspokojona
chêæ szkodzenia ludziom i doprowadzenia ich do duchowej ruiny. Szczególnie zale¿y mu na osobach które nawróci³y siê, wyrzuci³y go ze swego serca
i staraj¹ siê ¿yæ szlachetnie. Zepsutego cz³owieka z³e duchy nie musz¹ ju¿
atakowaæ, bo on ju¿ znajduje siê w ich
rêkach. I tu nale¿y szukaæ odpowiedzi
dlaczego spotykamy ludzi dobrych,
szlachetnych i uœwiêconych którzy
nagle upadaj¹. Zapewne dom swojego serca maj¹ wymieciony i przyozdobiony, ale zdarza siê ¿e jest on w œrodku pusty, a potrzeba tylko aby na sta³e
zamieszka³ w nim Jezus i Jego Matka
a wtedy zabraknie miejsca dla innych
nieproszonych goœci.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle S³owa Bo¿ego)
Na pewno ka¿dy z nas pamiêta
radoœæ i spokój ducha jaki ogarnia nas
po dobrze odbytej Spowiedzi Œw. jednak jakimœ dziwnym trafem, wkrótce,
na naszej drodze pojawiaj¹ siê pokusy i trudnoœci które na ró¿ne sposoby
staraj¹ siê odci¹gn¹æ nas od Boga.
Czêsto zapominamy ¿e naszym duchowym wrogiem jest istota bardzo inteligentna, przebieg³a i bezwzglêdna, nienawidz¹ca tych którzy zmienili swoje
¿ycie i wyrzucili z³ego ducha ze swego serca. NajgroŸniejszym sposobem
zniewolenia cz³owieka jest wymazanie
z jego œwiadomoœci poczucia grzechu
a je¿eli ju¿ jest, to przedstawienie go
jako coœ dobrego, po¿ytecznego i przyjemnego, coœ co nas „uszczêœliwi”,
najlepiej wtedy gdy bêdziemy chodziæ
w³asnymi œcie¿kami. Tak dzieje siê
z pojedynczym cz³owiekiem, ale
i z wiêkszymi spo³ecznoœciami. Starsze

pokolenie dobrze pamiêta nasz¹ dumê
i euforiê po wyborze kard. Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Pamiêtamy
Jego pielgrzymki do ojczyzny, podczas
których byliœmy uczestnikami swoistych rekolekcji narodowych. Ale czy
dobrze je prze¿yliœmy? Mo¿e utwierdziliœmy siê w przekonaniu ¿e skoro
rodaka mamy za papie¿a,. to ze strony
z³ego ducha nic nam ju¿ nie grozi. Wydarzenia ostatnich dni i lat w naszej
ojczyŸnie temu zaprzeczaj¹ i wskazuj¹,
jak wiele z³ego mo¿e zrobiæ ojciec k³amstwa, gdy uœpiona zostaje nasza wiara i czujnoœæ. A œw. Piotr ostrzega;
Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe³,
jak lew rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c kogo
po¿reæ.(1 P 5,8)
Oratio/contemplatio (zwrócenie siê
do Boga i czas bycia z Nim sam na sam)
Panie, wielokrotnie w swoim S³owie zwracasz siê do nas; Czuwajcie!
Tylko Ty Panie znasz metody jakimi
z³y duch próbuje dom naszego serca,
uprz¹tniêty i przyozdobiony, zamieniæ
w gruzowisko. Panie ja tak jak inni
potrzebujê Bo¿ej opieki przed atakami z³ych duchów, dlatego ¿e przez lenistwo, czy te¿ przez uleganie urokom
tego œwiata czêsto zatracam dar czujnoœci czy nawet zwyk³ej ostro¿noœci,
chocia¿ wiem ¿e Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi poprzez najwiêksze dzie³o Mi³osierdzia, jakim by³a
œmieræ Pana Jezusa na krzy¿u dla zbawienia wszystkich dusz. Wiem równie¿
¿e pomimo wszelkich trudnoœci, œwiadomie muszê dbaæ o czystoœæ w³asnego serca i prosiæ Ducha Œw. o ³askê
wytrwania w dobrym, tak jak to przekaza³a siostra Faustyna „Od nas zale¿y’ czy chcemy przyj¹æ ³askê Bo¿¹,czy nie; czy chcemy z ni¹
wspó³pracowaæ, czy te¿ j¹ zmarnujemy”(Dz 1107). Panie przymnó¿ mi wiary, nadziei i mi³oœci!
Adam Zubik Grupa biblijna
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Intencje w tygodniu
Od 7.11 do 13.11.2016 r.
Poniedzia³ek – 7.11
6.30 + Stanis³aw
7.00 o b³. Bo¿e i zdrowie dla Huberta
i Sylwii
7.30 ++ Rodzice chrzestni: Barbara
i Micha³
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f),
Maria (greg.)
2. + Iwona (greg.)
3. + Aniela i Józef Kardasz
4. + Mieczys³aw Indyk int. od syna
Czes³awa
Wtorek – 8.11
6.30 + Aniela i Józef Kardasz
7.00 + Antonina Bia³as
7.30 + Lucyna i Renata oraz wszyscy
zmarli z rodziny
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria (greg.)
2. + Iwona (greg.)
3. ++ Siostry z Ró¿y nr 7 œw. Cecylii
4. + ks. Adam Sudo³
5. + Ferdynand Oleniacz 6 r. œm.
6. za ++ polecanych w wypominkach
Œroda – 9.11
6.30 + Mieczys³aw Indyk int. od kolegów
syna Czes³awa z Zak³adu Gazowniczego

7.00 + Bo¿ena, Józef, Krzysztof
7.30 + Józef Soko³owski 10 r. œm.
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f),
Maria (greg.)
2. + Iwona (greg.)
3. + Aniela i Józef Kardasz
4. + Katarzyna Tworzydlak
Czwartek – 10.11
6.30 + Konstanty Polit 3 r. œm.
7.00 + Bronis³awa (f-24 r. œm.)
7.30 + Aniela i Józef Kardasz
18.00 1. w intencji Ojca œw., biskupów,
kap³anów, Ojczyzny, pokoju na œwiecie oraz dzie³ Radia Maryja
2. + Józef, Bronis³awa (f), Maria (greg.)
3. + Iwona (greg.)
4. + Bartosz Parucha 2 r. œm. int. od
mamy i siostry Karoliny z dzieæmi
Pi¹tek – 11.11
6.30 + Mieczys³aw Indyk int. od Stanis³awa Lechwara z Sowiny z rodzin¹
7.00 + Julian Sternik 22 r. œm.
7.30 + Andrzej Jakiel int. od wdziêcznych pacjentek
11.00 Msza œwiêta za Ojczyznê
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f),
Maria (greg.)

2. + Iwona (greg.)
3. + Aniela i Józef Kardasz
Sobota – 12.11
6.30 + Mieczys³aw Indyk int. od
Krzysztofa Lechwara z Sowiny
z rodzin¹
7.00 + Ryszard i W³odzimierz
7.30 + Witold, Grzegorz, Józef, Janina,
Wanda, Kazimierz
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f),
Maria (greg.)
2. + Iwona (greg.)
3. + Urszula Harajda
4. + Helena i ++ z rodziny
Niedziela – 13.11
6.30 za parafian
8.00 + Józef, Bronis³awa (f),
Maria (greg.)
9.30 + Iwona (greg.)
11.00 + Stanis³aw Kornecki – int. od
s¹siadów
12.30 + Kazimierz i Irena
16.00 + Aniela i Józef Kardasz
18.00 + Bronis³awa (f), Stefan, Ryszard,
Jerzy
Stró¿e: int.
P³owce: int.
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32 Niedziela zwyk³a – 06.11.2016.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ pierwsza niedziela miesi¹ca
po³¹czona ze zmian¹ tajemnic ró¿añcowych. Zapraszamy na modlitwê,
któr¹ ofiarujemy za zmar³ych.
2. W najbli¿szy pi¹tek, we wspomnienie œw. Marcina z Tours, prze¿ywaæ bêdziemy 98. Rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci. Warto nabyæ
„Niedzielê”, która sporo miejsca poœwiêca tej tematyce, przedstawiaj¹c
m. in. Ojców Za³o¿ycieli Polski Niepodleg³ej. Z tej okazji, w naszym koœciele, jak to bywa ka¿dego roku, rozpoczn¹ siê Miejsko – Powiatowo –
Gminne uroczystoœci. Mszê œwiêt¹
rozpoczniemy o godzinie 11.00, a po
niej, uczestnicy uroczystoœci
przejd¹ na cmentarz przy ul. Ryma-

nowskiej, by w kwaterze ¿o³nierzy
polskich oddaæ ho³d i pomodliæ siê
za poleg³ych za nasz raj. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na
te uroczystoœci. Poczujmy siê zobowi¹zani do wdziêcznoœci i krzewienia ducha patriotyzmu.
3. Od dziœ zbieraæ bêdziemy podpisy pod inicjatyw¹ Mama, Tata i Dzieci. Jest to Europejska Inicjatywa
Obywatelska s³u¿¹ca obronie to¿samoœci Ma³¿eñstwa i Rodziny. Celem
inicjatywy jest zebranie do 10 grudnia 2016 roku jednego miliona podpisów popieraj¹cych projekt prawa
gwarantuj¹cego, ¿e w prawie Unii
Europejskiej ma³¿eñstwo bêdzie rozumiane jako zwi¹zek kobiety i mê¿-

czyzny i odpowiednio do tego rozumiane bêdzie pojêcie rodziny. Projekt
zawiera gwarancje, ¿e UE nie bêdzie
wp³ywaæ na rozumienie ma³¿eñstw
w prawie wewnêtrznym pañstw
cz³onkowskich. Zachêcamy do podpisania, a tak¿e w³¹czenia siê w zbieranie podpisów na papierze i w Internecie
przez stronê www.mamatataidzieci.pl.
Prosimy powa¿nie i odpowiedzialnie potraktowaæ tê inicjatywê.
Mamy do tego odpowiednie formularze, na których mo¿na bêdzie sk³adaæ podpisy. Potrzebny bêdzie osobisty numer identyfikacyjny.
4. K a ¿ d e g o d n i a n a g o d z i n ê
17.30 zapraszamy na nabo¿eñstwa wypominkowe.
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