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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

O s¹dzie szczegó³owym,
który czeka nas po œmierci

W NUMERZE

„Oto nadchodzi dzieñ, pal¹cy jak
piec” (Ml 3,19) – to s³owa z Ksiêgi
proroka Malachiasza, zapowiadaj¹ce
s¹d ostateczny. Ten s¹d jest tematem
wielu ksi¹g biblijnych, szczególnie
tych, które maj¹ wymiar apokaliptyczny, które zapowiadaj¹ koniec œwiata i
ostateczny rozrachunek. O czasach
ostatecznych mówi tak¿e Pan Jezus w
dzisiejszej Ewangelii. Ale my, chrzeœcijanie, ¿yj¹cy w XXI wieku, wiemy, ¿e
data koñca œwiata i s¹du ostatecznego nigdy nie bêdzie znana i prawdopodobnie jeszcze wiele pokoleñ bêdzie
czekaæ na tê chwilê. Dlatego ka¿dy z
nas powinien raczej zdaæ sobie sprawê, ¿e zanim nast¹pi ostateczny koniec wszystkiego, co ziemskie, ka¿dy
cz³owiek bêdzie musia³ stan¹æ przed
Bogiem na s¹dzie szczegó³owym.
S¹d szczegó³owy to chwila, o której mówi wyraŸnie Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Zaraz po œmierci cz³owieka nast¹pi zap³ata stosownie do
jego czynów i wiary (por. KKK 1021).
Œw. Pawe³ pisze: „Wszyscy musimy
stan¹æ przed trybuna³em Chrystusa,
aby ka¿dy otrzyma³ odp³atê za
uczynki dokonane w ciele – z³e lub
dobre” (2 Kor 5,10). S¹d szczegó³owy
polega na odniesieniu ¿ycia cz³owieka do wymagañ Chrystusa. Katechizm
wymienia trzy mo¿liwoœci, które pojawiaj¹ siê po Bo¿ym os¹dzie: bezpoœrednie wejœcie do szczêœcia nieba,
stan oczyszczenia lub bezpoœrednie
potêpienie na wieki (KKK 1022).
Tylko tyle mówi o s¹dzie szczegó³owym Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Wszystkie pozosta³e dywagacje
pochodz¹ z rozmyœlañ teologicznych
nad s³owem Bo¿ym, objawieniami prywatnymi, psychologi¹ cz³owieka czy
jego natur¹. Niejednokrotnie mówi siê
o tym, ¿e cz³owiek stanie przed Bogiem ogo³ocony ze wszystkiego, co
materialne, aby zdaæ sprawê ze swego

¿ycia. Wtedy przed jego oczami Bóg
przedstawi wszystkie wydarzenia, które siê dokona³y w doczesnoœci, podobnie, jak nastêpuj¹ po sobie kolejne klatki filmowe. Wtedy, staj¹c przed
„Bogiem – Prawd¹” zdamy sobie sprawê ze wszystkiego, co by³o z³e w naszym ¿yciu, ale te¿ ujrzymy lepiej
wszelkie dobro, dokonane przez siebie. W perspektywie nieskoñczonej
mi³oœci Boga dostrze¿emy wszystko
dok³adnie i jasno. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bêdziemy s¹dzeni przede
wszystkim z mi³oœci, bo o tym mówi
wyraŸnie Chrystus w wizji s¹du ostatecznego z Ewangelii Mateusza (Mt
25). Niektórzy teologowie mówi¹ o
tym, ¿e to nie Bóg wyda wyrok na nas,
ale ¿e ka¿dy cz³owiek sam bêdzie musia³ wydaæ wyrok na siebie i zdecydowaæ o swojej przysz³oœci na wieki.
Warto sobie uœwiadomiæ, ¿e Bóg
nie jest okrutnym tyranem, ale kochaj¹cym Ojcem. Dlatego nie bêdzie szuka³ okazji, aby przydeptaæ i st³amsiæ
cz³owieka, ale raczej bêdzie czyni³
wszystko, ¿eby uratowaæ swoje stworzenia od kary i potêpienia. Skoro Bóg
nie oszczêdzi³ w³asnego Syna, aby
nas ratowaæ od œmierci, to tym bardziej znajdzie dla cz³owieka wystarczaj¹co du¿o usprawiedliwieñ, aby go
ocaliæ. Sama nasza ludzka, tak md³a w
codziennoœci, natura ju¿ jest powodem
do usprawiedliwienia. W naszej psychice jest mnóstwo zranieñ, ograniczeñ, dysfunkcji, które sprawiaj¹, ¿e
tak trudno jest nam pod¹¿aæ za œwiêtoœci¹. Dlatego Bóg Mi³oœci bêdzie
mia³ to na uwadze i uratuje niejednego z tych, których my, ludzie, sakazalibyœmy pewnie na potêpienie. Mówi³
o tym Pan Jezus w przenoœni: „Ostatni bêd¹ pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt 20,16). Bóg bêdzie mi³osierny dla wszystkich, a szczególnie
dla tych, którym udzieli³ niewielu ziem-
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skich darów: chorych, niepe³nosprawnych, skrzywdzonych w dzieciñstwie,
porzuconych, s³abych psychicznie,
zranionych zgorszeniem itp. Przecie¿
sam Pan mówi³: „Komu wiele dano,
od tego wiele wymagaæ siê bêdzie”
(£k 12,48). A wiêc analogicznie – kto
ma³o otrzyma³, od tego mniej siê wymaga. Z drugiej strony od tych, którzy wiele otrzymali, wiele siê bêdzie
wymagaæ. Kto otrzyma³ od Boga du¿e
zdolnoœci intelektualne, dobre urodzenie w bogatej rodzinie, wychowanie
w g³êbokiej wierze, dar powodzenia w
¿yciu, ten niech raczej siê nastawi na
bardziej surowy os¹d, choæ te¿ dokonywany w mi³oœci.
Czy mo¿liwe jest potêpienie cz³owieka na wieki? Czy po stokroæ œwiêty i dobry Bóg mo¿e kogoœ tak surowo ukaraæ? OdpowiedŸ jest tajemnic¹,
choæ skoro istniej¹ z³e duchy, to i potêpieni na wieki ludzie te¿ istniej¹. To
mog¹ byæ tylko ci, którzy na s¹dzie
odrzuc¹ wszelk¹ Bo¿¹ mi³oœæ, którzy
bêd¹ tak zawziêci w z³u, nienawiœci,
k³amstwie, ¿e nie bêd¹ potrafili spojrzeæ nigdy w œwiête Oblicze Boga.
Myœlê, ¿e stanie siê tak wtedy, gdy
sami w pe³ni œwiadomie obior¹ odrzucenie. Bóg ju¿ wtedy nie bêdzie móg³
interweniowaæ., bo przecie¿ zbawienie
na si³ê, wbrew woli nie ma sensu, by³oby ca³kowitym zaprzeczeniem wolnoœci osoby ludzkiej.
Pomyœlmy wiec o œmierci, Bo¿ym
s¹dzie i naszym spotkaniu z Najwy¿szym tu¿ po œmierci. Kto kocha Boga
z ca³ego serca, to mo¿e byæ spokojny,
¿e Bóg nie uczyni mu krzywdy. „Dla
was, czcz¹cych moje imiê, wzejdzie
s³oñce sprawiedliwoœci i uzdrowienie w jego promieniach” (Ml 3,20).
Niech te biblijne s³owa otuchy pozostan¹ w naszych sercach.
Ks. Tomasz Grzywna
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Dziewiêædziesi¹ta ósma rocznica
Odzyskania Niepodleg³oœci
11 listopada 2016
1. Ka¿dego roku, 11 listopada, gromadzimy siê w naszym koœciele, aby
œwiêtowaæ kolejne rocznice odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Ka¿dego roku, choæ w ró¿nym kontekœcie,
ukazujemy okolicznoœci, które po 123
latach niewoli doprowadzi³y Polskê do
odzyskania niepodleg³oœci. Jest to
wydarzenie wa¿ne i godne upamiêtniania. Ono ka¿dego roku sk³ania nas,
abyœmy popatrzyli okiem historii,
a bardziej jeszcze okiem wiary, na to,
co Polskê stanowi. Ka¿dego roku Polska jest inna, a jednoczeœnie ta sama.
Dobrze siê sta³o, ¿e powracamy
do najwa¿niejszych wydarzeñ historycznych. One ods³aniaj¹ nam nasze
dzieje, nasze blaski i cienie. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e w sprawach historii
naszej Ojczyzny, powiedziano ju¿
wszystko. Nie powiedziano. Nasza
historia wci¹¿ kryje wiele tajemnic.
Dobrze siê sta³o, ¿e prasa katolicka
i ta, o wydŸwiêku patriotycznym, stale nam przypominaj¹ o naszych najwa¿niejszych wydarzeniach dziejowych. „Niedziela” z ostatniej niedzieli
(6 listopada) ukazuje nam Ojców Za³o¿ycieli Polski Niepodleg³ej. Wymienia ich po kolei, ukazuj¹c krótkie biogramy. Zrêby polskiej pañstwowoœci
tworzyli: Józef Pi³sudski, Roman
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski,
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty,
Ignacy Daszyñski oraz wojskowi: Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz –

Œmig³y, Józef Haller, Józef Dowbor –
Muœnicki, Tadeusz Rozwadowski.
Ka¿dy z tych wymienionych mê¿ów
stanu, polityków, wojskowych, w³o¿y³ swój wk³ad w odzyskanie niepodleg³oœci i budowê nowej Polski na starych fundamentach. Przy okazji
dzisiejszego œwiêta najwiêcej zas³ug
zawsze przypisujemy Józefowi Pi³sudskiemu. Dlatego dziœ pamiêtamy te¿
o innych Ojcach Niepodleg³oœci.
Dzieñ 11 listopada 1918 roku, to
pocz¹tek budowy zrêbów polskiej
pañstwowoœci. To wymienieni wy¿ej
politycy i wojskowi, stoj¹ u pocz¹tków niepodleg³oœci. To byli ludzie
czynu, walki, ludzie o szerokim spojrzeniu historycznym i politycznym.
Pi³sudski by³ tym politykiem, który
potrafi³, choæ z trudem, powi¹zaæ
wszystkie stronnictwa, partyjne interesy, aby na pierwszym miejscu by³a
sprawa odzyskania niepodleg³oœci.
Dzieñ 11 listopada 1918 roku, to dzieñ
po³o¿enia zal¹¿ków fundamentów pod
budowê niepodleg³ej Polski. „Nie powsta³ przecie¿ jeszcze jeden polski
rz¹d, bêd¹cy reprezentacj¹ najwiêkszych si³ politycznych i maj¹cy miêdzynarodowe uznanie, nie by³o jeszcze fundamentów ustrojowych
odradzaj¹cego siê pañstwa, nie obradowa³ jeszcze polski parlament – Polacy kontrolowali jedynie obszar dawnego Królestwa Polskiego i Galicji
Zachodniej, a na wiêkszoœci obszarów

historycznie polskich stacjonowa³y
jeszcze wojska austriackie i niemieckie. Rozstrzygniêcia w sprawie granic
mia³y dopiero nast¹piæ, a od kilku dni
trwa³y ju¿ walki o Lwów. Z tej perspektywy wa¿na jest data 11 listopada 1918
r.”1.
Dlaczego stale odwo³ujemy siê do
odleg³ej przesz³oœci? Odpowiedzi¹
niech bêdzie zdanie J. Pi³sudskiego:
„Kto nie szanuje przesz³oœci, nie jest
godzien teraŸniejszoœci ani prawa do
przysz³oœci”2. To o Pi³sudskim mówi
siê wznioœle, przypisuj¹c najwiêksze
zas³ugi: „By³ twórc¹ ruchu – sternikiem ³odzi p³yn¹cej ku niepodleg³oœci.
Przez swoje pracowite ¿ycie dokona³
tego, o czym marzy³y a¿ cztery pokolenia Polaków. Odrodzenie Polski przebiega³o w bardzo trudnych warunkach. Na naszych terenach trwa³a
okupacja niemiecka, przesuwa³y siê
transporty demobilizuj¹cej siê armii
austriackiej. Ludnoœæ ¿y³a w wielkim
stresie poœród bandyckich szajek. Od
Wschodu byliœmy zagro¿eni rewolucj¹ bolszewick¹. W Ma³opolsce
Ukraiñcy zajêli Lwów. Czesi chcieli
zaj¹æ Cieszyn. Przez czteroletni¹ wojnê miasta i wsie, domy, fabryki zosta³y zburzone, w kraju panowa³y nêdza
i g³ód. Polska Organizacja Wojskowa
zaczê³a rozbrajaæ okupantów – wojska
austriackie. Powsta³a ona w 1914 r.
i mia³a byæ si³¹ zbrojn¹ Polski. Pi³sudski mówi³ do swoich ¿o³nierzy: „Zwyciê¿ymy tylko wiar¹ w nasze w³asne
si³y. Wolnoœæ nasz¹ uzyskamy tylko
w³asnym czynem, za który odpowiedzialnoœæ na siebie wzi¹æ musimy –
kto chce byæ wolnym, musi sam o tê
wolnoœæ walczyæ”3.
Nie by³oby pe³nej prawdy o odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci,
gdyby nie wk³ad Koœcio³a katolickiego. Przywo³am do pamiêci wielkiego
Polaka, i wielkiego pasterza Koœcio³a,
mi³oœnika S³owa Bo¿ego, p³omiennego kaznodziejê, biskupa obrz¹dku
ormiañskiego, g³êbokiego intelektualistê i mistyka, który jest wiekopomnym
wzorem prawdziwej mi³oœci Ojczyzny,
ks. abpa Józefa Teodorowicza
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(1864 – 1938). Przywo³am wyj¹tki z jego
kazania sejmowego jakie wyg³osi³
w katedrze œw. Jana w Warszawie, z
okazji otwarcia pierwszego sejmu polskiego.
Oto nadszed³ pierwszy dzieñ wolnoœci, dzieñ obrad polskiego sejmu.
Autor, niczym prorok Starego Testamentu, przywo³uje wszystkich, którzy
oczekiwali na wolnoœæ, którzy walczyli
o ni¹, którzy zniewolonej wówczas
OjczyŸnie oddali wszystkie swoje
si³y4. Przywo³uje wszystkich, którym
chce obwieœciæ, ¿e Ojczyzna jest wolna! Chcia³by „wskrzesiæ zmar³ych
z grobów i kurhanów”, tych, „którzy
pisali wielk¹ Konstytucjê”, „wojowników za wolnoœæ Ojczyzny, którzy siê
porwali do walki z przemo¿n¹ si³¹ ciemiêzcy”, których koœci s¹ rozrzucone
po ca³ym œwiecie, a którym chcia³by
zapowiedzieæ i zaprosiæ ich: „idziemy
na pierwszy sejm polski!”. Og³asza
wszystkim: „Oto w wielkim znaku sprawiedliwoœci powstaje
Ojczyzna, a¿eby œwiêciæ
pierwszy sejm polski na
wolnej ziemi. Powo³a³bym
koœci owych wszystkich,
którzy porwali siê
w zawody z przemoc¹
i gwa³tem, nie mog¹c
znieœæ krwawi¹cej
obro¿y…”.
Jest to chwila
tak wiekopomna,
¿e kaznodzieja
u¿ywa wszelkich
mo¿liwych porównañ, a tych
mu nie brakuje, aby uka-

zaæ czym jest dzieñ wolnoœci i obrad
pierwszego sejmu w wolnej Polsce.
„Powo³a³bym tych mêczenników,
którzy w zamian za krew i poœwiêcenie
widzieli tylko tym ciê¿sz¹ obro¿ê niewoli pêtaj¹c¹ ich naród. I wo³a³bym
do nich: Ocuæcie siê w grobach waszych i pos³yszcie: Oto dzwon wielki
wydzwania nam dzisiaj. Idziemy na
pierwszy sejm polski ju¿ bez kajdan,
ju¿ bez oków”.
Kogo powo³a³by jeszcze nasz
Kaznodzieja?
Powo³a³by „wieszczów naszych”,
„wszystkich pracowników, co w pocie czo³a i znoju nieœli ciche, bezkrwawe, ale nie mniej warte mêczeñstwo
dla ojczyzny”, „wszystkich pracowników dla polskiej sprawy i jej mêczenników” „m³odzie¿ polsk¹”, „¿o³nierzy
polskich”, „wszystkich Polski przyjació³”, „tych papie¿y, którzy b³ogos³awi¹c na jej twarde ¿ycie, odzywali siê
w chwili rozbioru jedyni przeciwko
gwa³towi, podczas gdy Europa
milcza³a”.
Radoœnie og³asza: „Idziemy na
pierwszy sejm polski. (…) Po co nam
mówiæ o tym? Po to, bracia moi drodzy, po to, a¿eby nie w uszach,
ale w sercu wydzwania³a siê nam ta
wielka chwila. Po to, ¿eby siê ukorzyæ,
aby siê wstrz¹sn¹ i razem przeraziæ tej
wielkiej odpowiedzialnoœci, jakiej brzemiê tkwi w tych s³owach zrodzonych
z mêczeñstwa na ziemi i tajemniczej
pracy w niebie; po to, a¿eby duszê ca³¹
w³o¿yæ w to jedno s³owo: Idê radziæ
na sejmie wolnej, zjednoczonej ojczyzny”.
Ks. abp J. Teodorowicz stawia
retoryczne pytania i sam, zgodnie z zasad¹, odpowiada na nie: „sk¹d siê
to bra³a u was taka niepo¿yta mi³oœæ? Wiem, ¿e z serc, które Polskê kocha³y; ale sk¹d siê wziê³a taka ufna i zawsze ¿ywa
nadzieja, ¿e Polska
powstanie? A oni mi odpowiadaj¹, oczy obracaj¹c ku niebu i wskazuj¹ na nie. Bo tak jak
ig³a magnesowa
w jedn¹ sk³ania siê
stronê; tak i wszystkie ich myœli

i wszystkie nadzieje obróci³y siê ku
jednemu wyrazowi: sprawiedliwoœæ
dziejowa. I nie szukali sprawiedliwoœci jej wymiaru wœród samolubstwa
narodów ani poœród gry œlepej wypadków, ale jedynie ufali Bogu i dlatego
to przed tron i o³tarz Bo¿y zanosili modlitwê: O wojnê ludów prosimy Ciê,
Panie! Do Pana siê modlili, który
przez wojnê karze narody oraz przeprowadza Swe wielkie zamiary. I nam
dziœ, kiedyœmy zeszli na sejm ten polski, a¿eby budowaæ mury Syjonu,
i nam to, co by³o dla nich oœrodkiem
ich nadziei, bêdzie wskaŸnikiem i pionem, pod³ug którego my, architekci
Polski nowej, bêdziemy uk³adali kamieñ na kamieniu, a¿eby wznosiæ jej
fundamenty, jej mury i baszty. I my
chcemy budowaæ Polskê tak¹, o jakiej
oni marzyli i o jakiej œnili, kiedy przez
usta wieszczów wo³ali, ¿e powstanie
dlatego, ¿e ¿y³a zawsze ¿yciem wiary,
nadziei i mi³oœci. Rozpoczniemy wiêc
budowê jej pod znakiem, pod którym
j¹ wieszcze nasi widzieæ chcieli, gdy
marzyli o Polsce Chrystusowej, pod
znakiem krzy¿a i pod znakiem Ewangelii, i pod znakiem Chrystusowego
Koœcio³a”.
Dziœ, kiedy patrzymy na dzieje
Koœcio³a, za tak wielkim Kaznodziej¹
narodowym, mo¿emy stwierdziæ, nasta³ czas, aby „kopaæ ten Koœció³, deptaæ Chrystusowe znamiê, odrzucaæ
precz od siebie Ewangeliê”, a przecie¿
Koœció³ „w stuleciu cierpienia wspiera³ i prowadzi³”, wiêc nie mo¿na go
sprowadziæ do jakiegoœ mauzoleum
narodowego”, bo on „staje siê dla nas
tak¹ sam¹ ostoj¹ na przysz³oœæ, jak¹
by³ w doli naszych ciê¿kich wiekowych cierpieñ w przesz³oœci. (…)
Gdzie¿ znajdzie siê przeciw niej tama,
je¿eli nie w przykazaniach Dekalogu,
który nam wo³a: nie kradnij, nie zabijaj, nie po¿¹daj cudzego! (…) Sk¹d
zaczerpiemy si³y i mocy do zapasów
nadludzkich, jakie nas czekaj¹, je¿eli serc naszych nie nasycimy wiar¹
nadprzyrodzon¹ i zdrojem sakramentalnej ³aski?”
Jak wielk¹ ów Kaznodzieja pok³ada³ nadziejê w obradach sejmu! By³
przekonany, ¿e to kultura chrzeœcijañska uformowa³a dusze narodu. „Dlatego te¿ wo³am: Panie! My idziemy na
sejm ten pierwszy z t¹ myœl¹, a¿eby
w nim dokona³o siê przymierze pomiêdzy Tob¹ a nami. A¿eby w nim
i przez jego prawa Twoje panowanie
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utwierdzi³o siê w narodzie, ¿eby naród nasz jak dawniej, tak i na nowych
swych drogach uzna³ siê byæ s³ug¹
Twoim! My dziœ bierzemy b³ogos³awieñstwo Twoje na pracê naszego
sejmu pierwszego, ale te¿ wi¹¿emy siebie samych przed Tob¹ zobowi¹zaniem, i¿ Twoje prawo bêdzie wskaŸnikiem naszym. Twoja Ewangelia bêdzie
o¿ywia³a ducha naszego. Twój zaœ
Koœció³ ostawimy w wolnoœci i swobodzie takiej, jakiej niezbêdnie potrzebuje, a¿eby rozpoœcieraæ swoj¹
b³og¹ na naród dzia³alnoœæ i u¿yŸniaæ
go zdrojem ¿ycia”.
2. Jaka jest nasza Ojczyzna?
Ró¿nie mo¿na patrzeæ na nasze
„dziœ” ojczyŸniane. Kiedy patrzymy na
dzia³ania opozycji, na traktowanie naszego pañstwa i narodu, na skargi zanoszone do obcych, s³uchaj¹c narzekañ za brak wolnoœci czy demokracji,
to rodzi siê pytanie: czy s¹ jakieœ granice zdrowego rozs¹dku? To œwiadczy, ¿e na Ojczyznê mo¿na patrzeæ „inaczej”: „Ojczyzna inaczej!” Co dziœ jest
modne? Znakomity znawca tkanki narodu polskiego, ks. prof. Czes³aw Stanis³aw Bartnik, patrz¹c na to co siê
dzieje w naszej OjczyŸnie, pisze: „Modne dziœ poni¿anie wartoœci i znaczenia
narodu oraz pañstwa przez ró¿nego
rodzaju socjalistów, marksistów, anarchistów i skrajnego liberalizmu jest
albo majaczeniem utopijnym, albo
przekornym wstecznictwem”5. Jakie¿
to inne traktowanie Ojczyzny, narodu,
który ma tak bogat¹ tradycjê, od tego
spojrzenia jakie zaprezentowa³ nam ks.
abp J. Teodorowicz 97 lat temu, w rok
po odzyskaniu niepodleg³oœci. Czym
jest Ojczyzna, co dziœ rozumiemy pod
pojêciem Ojczyzna? Co dziœ ludzi ze
sob¹ ³¹czy?
Z pewnoœci¹ takim ³¹cznikiem jest
jêzyk, którym siê pos³ugujemy, a którym mo¿emy wszystko wyraziæ, u¿ywaj¹c okreœlonych pojêæ, którymi
mo¿emy opisaæ nasze prze¿ycia, dokonania, wyobra¿enia, uczucia, emocje, g³êbiê naszych myœli. Dziêki jêzykowi komunikujemy siê miêdzy sob¹.
Kolejnym ³¹cznikiem miêdzy nami,
takim ³¹cznikiem miêdzypokoleniowym, jest nasza historia i nasza narodowa tradycja, kultura i religia. To nasz
blaski i cienie. To wszystko czym ¿yliœmy przez wieki, czym ¿y³y nasze pokolenia, na przestrzeni ponad 1050 lat
naszych dziejów. Nie mo¿na zrozumieæ
ojczystych dziejów bez przesz³oœci. To

dobrze,
¿e obecnie
nasta³ czas odk³amywania historii i czas
nowego, pe³niejszego spojrzenia na to, co kiedyœ by³o „œciœle tajne”, a co gorsza zak³amane. Dziêki odk³amywaniu historii mo¿emy
dowiedzieæ siê o ¯o³nierzach Wyklêtych, albo trafniej o ¯o³nierzach
Niez³omnych. S¹ te¿ „Dziewczyny
Wyklête”. Co jakiœ czas s³yszymy
o identyfikacji kolejnych bohaterów
narodowych, jak choæby £ukasz Ciepliñski, choæ wci¹¿ czekamy na znalezienie jego mogi³y, jak Leopold Okulicki „NiedŸwiadek”, jak Zygmunt
Szendzielarz „£upaszko”, jak Danuta
Siedzikówna „Inka”, jak Józef Franczak „Lalek”, jak Franciszek Jaskólski
„Zagoñczyk” i wielu innych6.
Dziœ zadajemy sobie pytanie:
co to jest patriotyzm? Kogo nazwiemy patriot¹? „Na prawdziwy patriotyzm sk³adaj¹ siê: uznanie podstawowej wartoœci ojczyzny, ¿ywienia
do niej mi³oœci i szacunku oraz
uwzglêdniania pracy dla niej i w razie
koniecznoœci zdecydowanej jej obrony” – pisze ks. Cz. Bartnik. Bywa, ¿e
dziœ domaganie siê oddania ¿ycia jest
odrzucane czy nawet oœmieszane.
Dziœ heroizm nie jest tak ceniony jak
kiedyœ. S¹ ludzie nieczuj¹cy wiêzi
z Ojczyn¹.
Przy okazji 1050 rocznicy Chrztu
Polski, ks. prof. Bartnik w mistrzowski
sposób opisa³ czym jest Polska, nasza materialna i duchowa Matka.
„Wspominamy rzewnie naszych praojców: Piasta, Ziemowita, Leszka, Zie-

momys³a, Mieszka I, Boles³awa Wielkiego… Wybuch³y jednoczeœnie zorze narodzinowej samoœwiadomoœci,
mity, legendy, marzenia i nadzieje.
Narodzi³a siê Polska: piêkna, szlachetna, bohaterska, m¹dra, idealizuj¹ca
¿ycie i œwiat. Wzbudzi³ siê nowy wartki nurt dziejowy. Rodzili siê Polacy, nap³ywa³y zdarzenia i sprawy oraz walki
o ¿ycie i przetrwanie. Któ¿ móg³by to
wszystko wypowiedzieæ? Myœli, serca i czyny. Uprawa zbó¿, ³owiectwo
i hodowle. ¯ycie w rodzinach, plemionach, opolach i w pañstwie. Idee
o œwiecie, ludach i bóstwach. Obyczaje, prawa, techniki, sztuki wojenne.
Budowanie, nauka, sztuki. S³owa, jêzyk, literatura. Œwiadomoœæ gminna,
regionalna, krajowa. Poczucie honoru, s³awy, chwa³y i wspania³omyœlnoœci polskiej. Ale i k³ótnie, zatargi, walki. Kataklizmy, zarazy, nieszczêœcia.
Wyprawy wojenne, najazdy, zwyciêstwa i klêski. Okresy wielkiej pracy,
pomyœlnoœci i osi¹gniêæ. Ale i trwonienie, warcholstwo i g³upota niektórych „wielkich”. A¿ do rozk³adu ¿ycia
politycznego, spo³ecznego i pañstwowego. A¿ do d³ugich zaborów, strasznych okupacji, niemieckiej i rosyjskiej,
i dzisiejszego rozk³adu ¿ycia publicznego oraz upadku u wielu samoœwiadomoœci polskiej. Ale dziêki wierze
chrzeœcijañskiej i Koœcio³owi katolic-
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kiemu Polska mia³a zawsze i ma swoj¹
wielk¹ moc duchow¹, to¿samoœæ, wolnoœæ i niezawis³oœæ duchow¹ i w wiêkszoœci ewangeliczny blask ¿ycia i nadziei. I tak polskoœæ to jakiœ niezwyk³y
charyzmat”.
3. Krucjata Ró¿añcowa za Ojczyznê7
My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach Rodziców, w dziatek
snach,
My chcemy Boga w ksi¹¿ce, w szkole
(…)
My chcemy Boga w wojsku, w s¹dzie
W rozkazach królów, w ksiêgach praw,
W s³u¿bie na morzu i na l¹dzie (…)
My chcemy Boga w naszym kraju
Wœród starodawnych polskich
strzech,
W polskim jêzyku i zwyczaju, (…)
My chcemy Boga! Jego prawo
Niech bêdzie naszych czynów tchem!
Byœmy umieli (…) obieraæ dobre, gardziæ z³em!
Pod t¹ pieœni¹ znajduje siê apel:
Otoczmy Sejm Ró¿añcem Œwiêtym!
Ktoœ mo¿e zapytaæ: po co otaczaæ Sejm
Ró¿añcem Œwiêtym? OdpowiedŸ znajduje siê poni¿ej tego plakatu i tak
brzmi:
Z Maryj¹ Królow¹ Polski modlimy siê
o Polskê wiern¹ Bogu, Krzy¿owi
i Ewangelii,
o wype³nienie Jasnogórskich Œlubów
Narodu
Dzieñ dzisiejszy bêdzie jakby dalszym ci¹giem tego, co mówi³ ks. abp
Józef Teodorowicz,i co by³o wielk¹
dum¹ narodu. Chcemy bowiem trwaæ
„w kulturze chrzeœcijañskiej, która nas
wychowa³a i która duszê narodu naszego urobi³a”. Trzeba nam wielkiej
modlitwy za Ojczyznê, abyœmy nie
zdziczeli, nie zachowywali siê jak ob³¹kañcy, abyœmy nie rzucali siê na niezmienne wartoœci, aby je wykorzeniæ,
abyœmy nie kierowali siê zasadami
ob³¹kañczych ideologii liberalistycznych i ateistycznych.
S³yszymy nieraz zarzut, ¿e katolicyzm i patriotyzm „dziel¹ spo³eczeñstwo”. To nonsens. Wiara wyznawana w Koœciele, nape³niaj¹ca serca
ludzi, budzi³a nadziejê na wolnoœæ.
O tym nie wolno zapominaæ. Dziœ nie
brakuje ró¿nego rodzaju burzycieli

porz¹dku spo³ecznego. S¹ ludzie, którzy „chc¹ rozwaliæ Polskê, obaliæ prezydenta, usun¹æ rz¹d, rozwi¹zaæ parlament i zniewoliæ wiele milionów
wyborców, napuœciæ na Polskê czynniki wrogie, i kiedy wa¿ne figury polskie nawo³uj¹ do otwartego buntu
i totalnego sabota¿u przeciwko normalnej wreszcie i prawdziwej Polsce.
Okaza³o siê, ¿e sprzysiêg³y siê wszelkie moce piekielne przeciwko Polsce
katolickiej, patriotycznej, przyjmuj¹cej
Dekalog w ¿yciu publicznym, kontynuuj¹cej najwy¿sze wartoœci ludzkie
i wreszcie niedaj¹cej siê ca³kowicie
kolonizowaæ” – podsumowuje ks. Czes³aw Bartnik, prof. KUL.
Ewangelia, Krzy¿, Koœció³, Jasnogórskie Œluby Narodu wytyczaj¹ nam
drogi postêpowania. To nie jest zaœcianek, ale niezmienne wartoœci, na których trzeba budowaæ swoj¹ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. To nie jest
budowanie pañstwa wyznaniowego,
jak niektórzy twierdz¹ wypowiadaj¹c
takie brednie. Uznaj¹ oni bowiem,
¿e „nowoczesnoœæ” to ¿ycie „na luzie”, bez przykazañ Bo¿ych, bez zasad,
w myœl zasady „róbta co chceta”,
a Koœció³ dla takich ideologów jest tylko przeszkod¹, wiêc trzeba go zwalczaæ na ró¿ne sposoby.
Dziœ wiele siê mówi i pisze o naprawie Narodu, naprawie Rzeczypospolitej. Program naprawy Rzeczypospolitej zawarty jest w Ewangelii,
w Jasnogórskich Œlubach Narodu8
S³ugi Bo¿ego, Prymasa Tysi¹clecia
Stefana kardyna³a Wyszyñskiego,
w przes³aniu do Polaków œw. Jana
Paw³a II, które wyra¿a³ podczas piel-

grzymek do Ojczyzny, które kierowa³
do nas ze Stolicy œw. Piotra. Trzeba
wracaæ do fundamentów, które s¹
niewzruszone i one w du¿ej mierze
decyduj¹ o pomyœlnoœci Narodu.
Ks. Andrzej Skiba
1

B. Kêdziora, Ojcowie Za³o¿yciele
Polski Niepodleg³ej, w: Niedziela, nr45,
z 6 XI 2016, s. 11.
2
J. Ry³ko, Ku wolnoœci, w : tam¿e, s.12.
3
Tam¿e.
4
ks. abp Józef Teodorowicz, Kazania
o Bogu i OjczyŸnie, Biblioteczka Mistrzów Kaznodziejstwa, Warszawa
1999, Oficyna Wydawnicza VIATOR,
s. 227-239; zob. tak¿e: G. Kucharczyk,
Serce w herbie i dla ca³ej Polski. Ks.
abp Józef Teodorowicz spoczywa miêdzy Orlêtami, w: Nasz Dziennik, œroda,
2 listopada 2016, s. 14.
5
Czes³aw S. Bartnik, „Ojczyzno ma…”
, w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela,
30 IV – 1 V 2016, s. M 10
6
Zob.: J. Wieliczka Szarkowa, ¯o³nierze Wyklêci. Niez³omni bohaterowie,
Wydawnictwo AA s.c., Kraków
2013;Sz. Nowak, Oddzia³y Wyklêtych,
Wydawca FRONDA, b.r.w.; Sz. Nowak, Dziwczyny Wyklête, Wydawca
FRONDA, b.r.w.
7
Krucjata Ró¿añcowa za Ojczyznê, w:
Niedziela, nr 45, z 6 XI 2016, s. 13.
8
Odnawiamy Jasnogórskie Œluby Narodu. Nowenna z okazji 50. rocznicy
Jasnogórskich Œlubów Narodu, Wydawnictwo im. Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego „SOLI DEO”, Warszawa 2006, opracowanie redakcyjne Iwona Czarciñska, Anna Rastawicka.
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MI£OSIERDZIE
JAKO BIJ¥CE SERCE EWANGELII

(papie¿ Franciszek)
Zakoñczenie Wieczorów Mi³osierdzia – Zboiska, 11 listopada 2016 roku
Kazanie wyg³oszone podczas Mszy œwiêtej koncelebrowanej
pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala
Powoli koñczy siê Rok Mi³osierdzia, ale nie koñczy siê œwiadczenie
Bo¿ego mi³osierdzia. Ono jest stale
aktualne. W ubieg³ym roku – 2015 w wigiliê II Niedzieli Wielkanocnej,
która wypada³a 11 kwietnia, Papie¿
Franciszek wyda³ Bullê og³aszaj¹c¹
Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia.
Bulla rozpoczyna³a siê od s³ów: „Misericordiae Vultus” co w polskim t³umaczeniu zosta³o oddane jako: „Jezus
Chrystus jest obliczem mi³osierdzia
Ojca”1. Nada³ te¿ odpowiednie odpusty2. Ten Nadzwyczajny Rok Mi³osierdzia Papie¿ Franciszek zainaugurowa³ w katedrze w Bangi
w Republice Œrodkowoafrykañskiej, w dniu 29 listopada
2015 roku, podczas swojej pielgrzymki do Kenii, Ugandy i tej¿e Republiki 3 . Natomiast
w Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 roku,
Papie¿ Franciszek uroczyst¹
Msz¹ œwiêt¹ na placu œw. Piotra rozpocz¹³ obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia wskazuj¹c nam,
¿e mamy byæ „jak mi³osierny
Samarytanin”4, ¿eby nieœæ mi³osierdzie i przebaczenie.
W tej¿e bulli znajdujemy
trafne, powiedzielibyœmy z³ote myœli, g³êbiê teologicznych
rozwa¿añ, dotycz¹cych Bo¿ego mi³osierdzia. Dla nas, nie
jest to temat zupe³nie nowy,
bo œw. Jan Pawe³ II tak¿e wiele
mówi³ i pisa³ o Bo¿ym mi³osierdziu, wydaj¹c choæby znakomit¹ encyklikê pt. „Dives
in misericordia” – „Bogaty
w mi³osierdziu swoim Bóg”,
z 30 listopada 1980 roku.
W bulli Papie¿a Franciszka uderza
trafnoœæ podejmowanej problematyki
i jej praktyczne ukazywanie. Wzrusza
samo okreœlenie Bo¿ego mi³osierdzia
ukazane jako BIJ¥CE SERCE EWAN-

GELII (Misericordiae Vultus, n. 12).
Jezus Chrystus jest obliczem Mi³osierdzia Ojca – takimi s³owami rozpoczyna siê List papie¿a Franciszka
z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu
Mi³osierdzia.
Papie¿ Franciszek otworzy³
Drzwi Œwiête, BRAMÊ MI£OSIERDZIA. DRZWI ŒWIÊTE zosta³y tak¿e
otwarte w naszej bazylice archikatedralnej w Przemyœlu. Otwarcia ich dokona³ ks. abp Józef Michalik.

Siêgnijmy wraz z papie¿em Franciszkiem do Ewangelii œw. £ukasza,
gdzie Ewangelista opowiada o tym, jak
Pan Jezus w szabat wed³ug zwyczaju,
uda³ siê do synagogi, gdzie podano
mu Ksiêgê proroka Izajasza, a gdzie
znajduje siê taki tekst: „Duch Pana

Boga nade mn¹, bo Pan mnie namaœci³. Pos³a³ mnie, ¿ebym g³osi³ dobr¹
nowinê ubogim, bym opatrywa³ rany
serc z³amanych, ¿ebym zapowiada³
wyzwolenie jeñcom i wiêŸniom swobodê; abym obwieszcza³ rok ³aski Pañskiej” (61,1-2).
W Nadzwyczajnym Jubileuszu
Mi³osierdzia, w ROKU ŒWIÊTYM,
Jezus przynosi nam bogactwo swego
mi³osierdzia. Zachêca nas, abyœmy
nieœli s³owo pocieszenia tym, którzy
s¹ smutni czy w ró¿ny sposób zniewoleni. Dziœ tych form zniewolenia
mo¿e byæ bardzo wiele, np.
w formie na³ogów takich jak:
seksualne, nikotynizm, alkoholizm, narkomania (dopalacze),
lekomania, TV, Internet, pornografia… To przecie¿ istna niewola zmys³ów, w której cz³owiek mo¿e byæ pogr¹¿ony.
W tym Nadzwyczajnym Roku
papie¿ prosi, abyœmy byli czytelnymi, wyrazistymi œwiadkami wiary.
Pan Bóg jest Ojcem pe³nym
mi³osierdzia. Któ¿ z nas nie zna
przypowieœci o mi³osiernym
Samarytaninie (£k 10,30-37) czy
zab³¹kanej owcy (15,1-7), zagubionej drachmie (15,8-10),
a nade wszystko o synu marnotrawnym, a mo¿e poprawniej
o mi³osiernym ojcu, przebaczaj¹cym wystêpki swojemu synowi (15,11- 32)? Któ¿ z nas nie
s³ysza³ o nawróconej jawnogrzesznicy, do której zwraca siê
Jezus ku zgorszeniu faryzeuszy: „Odpuszczone s¹ twoje
grzechy” (£k 7,48). W Roku
Nadzwyczajnego Jubileuszu
Mi³osierdzia zosta³o zadane nam zadanie, praca do wykonania: mamy byæ
MI£OSIERNI JAK OJCIEC. O tym
przypomina³o nam logo przygotowane na ten Rok: Ojciec niesie na swoich ramionach marnotrawnego syna,
poranionego przez ¿ycie. Czy dziœ nie
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brakuje ludzi poranionych przez ¿ycie,
zranionych przez grzech?
Do czego zobowi¹zywa³ nas Jubileusz Mi³osierdzia? Papie¿ zachêca³
nas wszystkich, „aby œwiadczyæ
z wiêkszym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze” (4). Nadal trwa
czas, kiedy w obfitoœci mo¿na korzystaæ z lekarstwa mi³osierdzia. Koœció³
bowiem „pragnie okazaæ siê matk¹ mi³uj¹c¹ wszystkich, ³agodn¹, cierpliw¹,
pe³n¹ mi³osierdzia i dobroci” (4). Franciszek pisze, ¿e bêdzie to czas, kiedy
Bo¿e mi³osierdzie wylewaæ siê bêdzie
na wszystkich chêtnych niczym poranna rosa, aby nieœæ dobroæ, która
winna byæ niczym balsam na rany.
Bêdziemy mogli korzystaæ ze skarbca
Bo¿ego mi³osierdzia, bowiem Bóg jest
„cierpliwy i mi³osierny”. Pan Bóg okazuje swoje mi³osierdzie w ró¿nych okolicznoœciach ¿ycia. Pismo Œwiête zapewnia nas: „On odpuszcza wszystkie
twoje winy, On leczy wszystkie twe
niemoce, On ¿ycie twoje wybawia od
zguby, On wieñczy ciê ³ask¹ i zmi³owaniem” (Ps 103(102),3-4). – „On leczy z³amanych na duchu i przewi¹zuje
ich rany. (…) Pan dŸwiga pokornych,
a poni¿a wystêpnych a¿ do ziemi” (Ps
147(146), 3.6). – „Bo Jego £ASKA NA
WIEKI” – wiele razy powtarza siê
w Psalmie (136(135). Nasz¹ codzienn¹
modlitw¹ powinny staæ siê s³owa:
„Bo Jego mi³osierdzie na wieki”.
S³owa te stale s¹ aktualne.
Mi³osierdzie ma ró¿ne odcienie,
jak: wspó³czucie, spojrzenie pe³ne mi³osierdzia, przyjêcie cz³owieka znajduj¹cego siê w trudnej sytuacji, uzdrowienie,
wspania³omyœlne
przebaczenie zniewag, zgoda miêdzyludzka. Pan Jezus mówi: „B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹” (Mt 5,7). Papie¿
Franciszek zachêca: „To b³ogos³awieñstwo powinno staæ siê dla nas inspiracj¹ w tym Roku Œwiêtym” (9). To
powinien byæ program naszego ¿ycia.
Aby to osi¹gn¹æ trzeba ws³uchiwaæ
siê w s³owo Bo¿e. Papie¿ podkreœla:
„To oznacza, ¿e trzeba odkryæ na nowo
wartoœæ ciszy, aby móc medytowaæ
nad s³owem, które jest do nas zwrócone. W ten sposób mo¿liwa jest kontemplacja mi³osierdzia Boga i przyjêcie go jako w³asnego stylu ¿ycia” (13).
Czy tak by³o w mijaj¹cym Roku Mi³osierdzia w naszym ¿yciu? Czy pog³êbialiœmy nasz¹ wiarê, troskê o ¿ycie w
³asce uœwiêcaj¹cej, ws³uchiwanie siê

w g³os Bo¿y prze¿ywany w ciszy i skupieniu?
Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu
Mi³osierdzia, to wielkie wo³anie o nawrócenie. Nie wystarczy tylko przejœæ
przez Drzwi Œwiête, ale trzeba siê nawróciæ. Trzeba stale siê nawracaæ. Papie¿ przypomina naukê Pana Jezusa.
Oto tylko kilka tekstów: „Nie s¹dŸcie,
a nie bêdziecie s¹dzeni; nie potêpiajcie, a nie bêdziecie potêpieni; odpuszczajcie, a bêdzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a bêdzie wam dane; miarê
dobr¹, ubit¹, utrzêsion¹ i wyp³ywaj¹c¹
ponad brzegi wsypi¹ w zanadrza wasze. Odmierz¹ wam bowiem tak¹ miar¹,
jak¹ wy mierzycie” (£k 6,37-38). Mówi
przede wszystkim, by nie s¹dziæ i
nie potêpiaæ. Jeœli cz³owiek nie chce
zostaæ os¹dzony przez Boga, nie powinien stawaæ siê sêdzi¹ swego brata.
Ludzie bowiem w swoim os¹dzie zatrzymuj¹ siê zwykle na powierzchni,
podczas gdy Bóg zagl¹da do wnêtrza.
Jak¹ krzywdê wyrz¹dzaj¹ s³owa,
kiedy rodz¹ je uczucia zazdroœci i zawiœci! Mówienie Ÿle o nieobecnym
bracie jest równoznaczne z przedstawianiem go w z³ym œwietle, szkodzeniem jego reputacji i wystawianiem go
na pastwê plotek. Nie s¹dziæ i nie potêpiaæ znaczy równie¿, w sensie pozytywnym, umieæ dostrzec dobro, które
jest w ka¿dej osobie, i nie pozwoliæ,
by ucierpia³a ona z powodu naszego
stronniczego os¹du i roszczeñ do
wszechwiedzy” (14). Przedstawiam tu
tylko jedn¹ z wielu mo¿liwoœci okazywania mi³osierdzia. Przechodzenie
przez Bramê Mi³osierdzia, wo³a tak¿e
o nasze mi³osierdzie wobec bliŸnich.
Wo³a o nasz¹ przemianê serca, myœli,
pragnieñ, postêpowania. Jezus wyci¹ga pomocn¹ d³oñ w nasz¹ stronê,
aby nam pomóc. Nie odrzucajmy Jego
zbawczej d³oni i Jego Serca wype³nionego mi³oœci¹. Mamy byæ „Mi³osierni
jak Ojciec” – g³osi has³o trwaj¹cego
jeszcze Roku Mi³osierdzia. Ogromne
to wymagania. Trzeba siê z nimi zmierzyæ.
Papie¿ Franciszek podpowiada³
nam jak w praktyce powinien przebiegaæ ten Nadzwyczajny Rok Œwiêty.
Pisa³: „Jest moim gor¹cym ¿yczeniem,
aby chrzeœcijanie zastanowili siê podczas Jubileuszu nad uczynkami mi³osierdzia wzglêdem cia³a i wzglêdem
ducha. Bêdzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, czêsto uœpio-

nego” (15). Papie¿ apeluje o otwarcie
serc. Bêdzie to sprawdzian „czy ¿yjemy jak Jego uczniowie, czy te¿ nie”
(15). Franciszek wymienia je:
UCZYNKI MI£OSIERDZIA WZGLÊDEM CIA£A
1. G³odnych nakarmiæ
2. Spragnionych napoiæ
3. Nagich przyodziaæ
4. Podró¿nych w dom przyj¹æ
5. WiêŸniów pocieszaæ
6. Chorych nawiedzaæ
7. Umar³ych pogrzebaæ
UCZYNKI MI£OSIERDZIA WZGLÊDEM DUSZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grzesz¹cych upominaæ
Nieumiejêtnych pouczaæ
W¹tpi¹cym dobrze radziæ
Strapionych pocieszaæ
Krzywdy cierpliwie znosiæ
Urazy chêtnie darowaæ
Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych

ŒWIÊCI przyk³adem pe³nienia
uczynków mi³osierdzia chrzeœcijañskiego.
W wielkim skrócie przytoczê czterech œwiêtych, którzy mog¹ byæ wzorem mi³osierdzia chrzeœcijañskiego.
Jest ich niezliczona iloœæ, ale przytoczê tylko tych czterech.
Œw. Wincenty a Paulo (1581-1660)
¯y³ w czasach nam bardzo odleg³ych, ale by³ bardzo wyczulony na
ludzka biedê, ludzka niedolê w ka¿dej
postaci. Ujmuje siê za ludŸmi prostymi, niewykszta³conymi, na których
winno patrzeæ siê oczyma wiary. Szczególnie bliscy mu byli ludzie ubodzy,
bo Jezus przyszed³ g³osiæ Ewangeliê
ludziom ubogim. Sam dzieli³ ich po³o¿enie. Zachêca³ do œwiadczenia dobra
i sam to czyni³. Za³o¿y³ zgromadzenie
sióstr mi³osierdzia, aby siostry zajê³y
siê ubogimi. Apelowa³ o to, aby „rozumieæ ubogich i potrzebuj¹cych” i tak
dalece wspó³cierpieæ, abyœmy czuli to
samo, co Aposto³, gdy g³osi³: „Sta³em
siê wszystkim dla wszystkich”. Pe³ni
wspó³czucia z powodu nieszczêœæ
i utrapieñ bliŸnich, proœmy Boga,
aby obdarzy³ nas uczuciem mi³osierdzia i delikatnoœci, nape³ni³ nim serca
nasze, i tak nape³nione zachowa³”5. To
nie by³y tylko s³owa wypowiadane
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prze tego œwiêtego. Za nimi kry³a siê
osobista pos³uga.
Œw. Wac³aw, mêczennik (ok. 907
– 929 lub 935)
To œwiêty, który ¿y³ bardzo dawno, bo jeszcze przed przyjêciem chrztu
przez Polskê. On to „wspiera³ wszystkich ubogich, nagich odziewa³, ³akn¹cych ¿ywi³, podró¿nych przyjmowa³
zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie
dozwala³ wyrz¹dzaæ krzywdy wdowom, mi³owa³ wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomaga³ s³ugi
Bo¿e, uposa¿a³ koœcio³y”6
Œw. Brat Albert (1845-1916)
S¹ ró¿ne kategorie œwiêtych: „cierpliwi, energiczni, ³agodni, nieustraszeni, pogodni, proœci, roztropni, ufni,
wytrwali, ¿arliwi, znani i niej znani”7.
Œw. Brat Albert zosta³ zaliczony do
grona œwiêtych dobrych i nazwany
„Dobrym jak chleb”8. By³ dobrze zapowiadaj¹cym siê malarze. Znamy
jego obraz „Ecce Homo” – „Oto Cz³owiek”. Widzimy go na obrazach jak
przytula do swojego serca ma³ego
ch³opca. Znamy te¿ i taki obraz –
witra¿ w naszym koœciele: Brat Albert
w zgrzebnym habicie, przepasany
sznurem, trzyma w rêkach chleb,
który ³amie. To symbol jego dobrego
serca, troski o g³odnych, bezdomnych,
pogardzanych przez ówczesny œwiat.
To obraz, który zdaje siê mówiæ jego
s³owami: „Trzeba byæ dobrym jak
chleb, który le¿y na stole i do którego
ka¿dy mo¿e podejœæ i ukroiæ tyle ile
sam potrzebuje” (cytat z pamiêci). Jest
tak¿e wzorem patriotyzmu, umi³owania Ojczyzny.
Œw. ks. Zygmunt Gorazdowski
(1845-1920)
To Sanoczanin z urodzenia, z przynale¿noœci do diecezji lwowianin,
wspó³patron Sanoka. To kap³an, który ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ potrzebuj¹cym. On zosta³ niejako „wezwany
do mi³osierdzia”9. To duma i chluba
Sanoka, choæ czêœæ swojego ¿ycia
spêdzi³ tak¿e w Przemyœlu. W koœciele sióstr benedyktynek mia³ prymicje.
Jego Zycie ujmê w wierszu jednej
z sióstr józefoitek:
„Œwiêty Zygmuncie!
Okaza³eœ siê wiernym Przyjacielem
Jezusa,
Odnowi³eœ Jego drogi czyni¹c Mi³o-

sierdzie…
Przeszliœcie:
On po palestyñskich
A Ty po galicyjskich œcie¿kach.
Z pewnoœci¹ nieraz samotnie,
ze ³z¹ w oku,
poprzez gêstwinê problemów,
przeciwnoœci i pytañ!
Nie zgubi³y Ciê ludzkie opinie,
nie z³ama³y ¿adne zarzuty.
Ze zdrowiem na agrafce,
wytartej sutannie,
z projektami bez pokrycia,
z dziurawymi kieszeniami finansów,
z pe³n¹ g³ow¹ ludzkich potrzeb.
Twoje wielkie serce wytrzyma³o wszelkie próby
I odnios³o zwyciêstwo,
bo Mi³oœæ Boga by³a Twym fundamentem”10.

Konfesjona³

Œw. ksi¹dz Zygmunt nie osi¹gn¹³by w ¿yciu takich rezultatów, gdyby
nie mi³oœæ Boga i wyp³ywaj¹ca zeñ
mi³oœæ bliŸniego, którymi ¿y³. Mi³oœæ,
chodzenie w zasiêgu Bo¿ego spojrzenia i gor¹ca modlitwa, by³a owym
„sekretem” owocnego pos³annictwa11,
gdy¿ ks. Zygmunt by³ „zakochany
w Chrystusie”12, który:
„W zwyczajnej codziennoœci
dostrzega³ nadzwyczajne wyzwania,
Bo by³ ZAKOCHANY W CHRYSTUSIE!”

Czêste korzystanie z sakramentu pokuty, to bêdzie dobre prze¿ywanie
Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego.
Ks. Andrzej Skiba

Dzia³aj¹ce przy naszej parafii Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. œw.
ks. Zygmunta Gorazdowskiego na
miarê swoich mo¿liwoœci stara siê
nieœæ pomoc rodzinom najbardziej
potrzebuj¹cym. Fundusze s¹ nad wyraz s³abe, marne, niewystarczaj¹ce dla
potrzeb. Ale ile¿ ludzi otrzyma³o
choæby dary z Caritasu? Ostatnio
ks. bp Adam Szal wspar³ dobroczynn¹
dzia³alnoœæ naszego Stowarzyszenia.
Zachêca te¿ papie¿, aby w centrum
swojego ¿ycia postawiæ sakrament
pojednania, „poniewa¿ pozwala nam
przekonaæ siê namacalnie o wielkoœci
mi³osierdzia. Bêdzie to dla ka¿dego
penitenta Ÿród³em prawdziwego pokoju wewnêtrznego” (17).
Na zakoñczenie zacytujê wiersz
o konfesjonale, autorstwa s. Magdaleny, albertynki:

Niby taki brzydki, staroœwiecki mebel,
stoj¹cy niepotrzebnie w koœcielnej
nawie,
a jednak – bez niego obejœæ siê nie
mogê.
Tu w³aœnie sk³adam brzemiê, które
mnie gnêbi
i wcale s³odkim nie jest.
Odchodzê od konfesjona³u lekka, odœwie¿ona,
m³odzieñczo radosna.
Odchodzê i st¹pam ostro¿nie,
nios¹c w obu d³oniach,
jak drogocenny alabaster,
moj¹ duszê nape³nion¹ £ a s k ¹.
I lêkam siê, aby nic z niego nie uroniæ,
aby zaraz za progiem koœcio³a
nie roztrzaskaæ go w kawa³ki

1

Papieskie dokumenty. Misericordiae
Vultus. Bulla og³aszaj¹ca Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia, w: „L’Osservatore Romano, nr 5(2015).
2
Dope³nieniem tej bulli jest „List Papie¿a Franciszka dotycz¹cy odpustu
z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu
Mi³osierdzia”, w” L’Osservatore Romano, nr 9(2015).
3
Msza œw. w Bangi na rozpoczêcie
Jubileuszu Mi³osierdzia w Republice
Œrodkowoafrykañskiej, w: L’Osservatore Romano, 12(2015), s. 24-26.
4
Tam¿e, s. 4.
5
Wspomnienie œw. Wincentego a
Paulo, Godzina czytañ z dnia 27 wrzeœ
nia.
6
Wspomnienie œw. Wac³awa, mêczennika, Godzina czytañ z dnia 28 wrzeœ
nia.
7
M. Wójtowicz SJ, Œwiêci z charakterem, Wydawnictwo WAM, Ksiê¿a Jezuici, Kraków 2011.
8
Tam¿e, s. 39 – 42.
9
S. Dolores – Danuta Siuta CSSJ,
Wezwany do mi³osierdzia. Zygmunt
Gorazdowski i jego dzie³o, Zgromadzenie Sióstr Œwiêtego Józefa, Kraków
2014.
10
Booogle, Mi³oœæ fundamentem,
s.35.
11
M. ¯yñska, Okruchy sekretu, s. 34.
12
Booogle, Zakochany w Chrystusie,
s. 44.
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„KRÓLUJ NAM CHRYSTE...”
W ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego Koœció³ oddaje czeœæ Chrystusowi Królowi Wszechœwiata. Uroczystoœæ tê ustanowi³ papie¿ Pius XI
encyklik¹ „Quas primas”, wydan¹ 11
grudnia 1925 r. W³¹czona do kalendarza liturgicznego, pocz¹tkowo obchodzona by³a w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika. Po zmianach dokonanych
w kalendarzu liturgicznym w 1969 r.
uroczystoœæ ta zosta³a przeniesiona na
ostatni¹ lub przedostatni¹ niedzielê
listopada. Papie¿ Pius XI ustanowi³ to
œwiêto jako œrodek zaradczy przeciw
„zarazie” laicyzacji ¿ycia. Od samego
pocz¹tku istnienia Koœcio³a, Chrystus
uwa¿any by³ przez swoich wyznawców za Króla. Jego królewska godnoœæ wynika³a z tego, co sam powiedzia³ o sobie kiedy stan¹³ przed

Pi³atem, który zada³ pytanie: „Czy Ty ,
jesteœ królem”, Jezus odpowiedzia³
jednoznacznie: „Tak, jestem królem”
(J 18,37). Równoczeœnie doda³ s³owa
wyjaœnienia, aby rozwiaæ wszelkie
w¹tpliwoœci: „Królestwo moje nie jest
z tego œwiata” (J18,36). Oznacza to,
¿e nie zale¿y ono od ziemskich uk³adów politycznych. To królestwo pochodzi z nieba, od Ojca. Jakiekolwiek
by³yby ludzkie przekonania, On jest
na wieki Królem królów i Panem panuj¹cych (Ap.19,16). Chrystus chcia³
przez to zaznaczyæ, ¿e jest wyj¹tkowym, niezwyk³ym królem. Jest przede
wszystkim Królem uniwersalnym nad
wszystkimi ludŸmi i nad ca³ym œwiatem. Jego królestwo nie ma granic,
ani nie zamyka siê w jakimœ jednym
obszarze ziemskim. Jest wszêdzie tam,

gdzie ¿yj¹ ludzie i wierz¹ w Niego,
i gdzie pragn¹ uczestniczyæ w Jego
Boskim ¿yciu. Œwiadomoœæ królewskiej
godnoœci Chrystusa zawsze by³a
w Koœciele ¿ywa. Zawsze nauczano,
¿e w³adaniu Chrystusa – Króla poddani s¹ odkupieni przez Niego ludzie.
S¹ nimi nie tylko jednostki i rodziny,
ale i wiêksze spo³ecznoœci, ca³e narody, a tak¿e ca³y œwiat. Podobnie jak
królewska godnoœæ Chrystusa, tak te¿
i Jego królowanie jest inne ni¿ królowanie ziemskich w³adców. Wspomina
o tym prefacja mszalna, mówi¹c,
¿e Jego królestwo to królestwo œwiêtoœci i ³aski, królestwo sprawiedliwoœci i pokoju (Pref.nr 49). Wielu królów
ziemskich marzy o tym by za³o¿yæ na
ziemi idealne królestwo, ale marzenia
te nie urzeczywistniaj¹ siê, bo brakuje
w nich Chrystusa – Króla. Tego,
który opar³ swoje królestwo na prawdzie, sprawiedliwoœci i mi³oœci swoich
poddanych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e im
wiêcej w œwiecie tych wartoœci tym
wspanialszy jest ten œwiat, a im mniej
w œwiecie Chrystusowego królowania
przez prawdê, sprawiedliwoœæ i mi³oœæ,
tym mniej w nim uœmiechu i szczêœcia.
Chrzeœcijanin zawsze winien pamiêtaæ
o tej prawdzie i mieæ œwiadomoœæ przynale¿noœci do tego królestwa.
Tegoroczna uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata, bêdzie mia³a
wymiar szczególny i ponadczasowy.
W nadzwyczajnym jubileuszowym
Roku Bo¿ego Mi³osierdzia w Koœciele i naszej OjczyŸnie uroczyœcie zostanie Intronizowany Jezus Chrystus.
Aposto³k¹ Intronizacji Chrystusa
w Narodzie Polskim jest S³u¿ebnica
Bo¿a Rozalia Celakówna. Urodzi³a siê
19 wrzeœnia 1901 r. w podhalañskiej
wsi Jachówka. By³a najstarsz¹
z oœmiorga dzieci Joanny i Tomasza,
którzy gorliwie troszczyli siê o religijne wychowanie swojego potomstwa.
Ma³a Rozalii nie mog³a doczekaæ siê
dnia swej Pierwszej Komunii Œwiêtej,
a kiedy ju¿ nasta³, przyniós³ jej niezapomniane doœwiadczenia obecnoœci
Jezusa w jej sercu. Rozalia czêsto chodzi³a do oddalonego o kilka kilometrów koœcio³a, w którym prowadzi³a
d³ugie duchowe rozmowy z Panem
Jezusem i z Matk¹ Najœwiêtsz¹. Pozo-
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stawa³a w koœciele tak d³ugo, ¿e kole¿anki z którymi tam przychodzi³a, nie
mog³y siê Jej doczekaæ. W 1924 roku
Rozalia przenios³a siê do Krakowa
z myœl¹ o wst¹pieniu do klasztoru.
Jednak placówk¹ w której zrealizowa³a swoje powo³anie ¿yciowe, sta³ siê
oddzia³ skórno-weneryczny w szpitalu œw. £azarza przy ul. Kopernika
w Krakowie. Rozalia pe³ni³a tam najpierw funkcjê sanitariuszki, a potem –
ukoñczywszy stosowne kursy – pielêgniarki. Poœwiêcenie i wielka mi³oœæ
okazywane chorym owocowa³y
wœród nich wieloma nawróceniami.
Codziennie w drodze do pracy mija³a
koœció³ ku czci Najœwiêtszego Serca
Jezusa, który od roku 1960 na mocy
dekretu papie¿a Jana XXIII nosi tytu³
bazyliki. Nic dziwnego, ¿e tu wielka
czcicielka Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, nale¿¹ca do Apostolstwa
Modlitwy i ju¿ w domu rodzinnym czytaj¹ca „Pos³añca Serca Jezusowego”,
czêsto zagl¹da³a do tej œwi¹tyni. Tam
przed Najœwiêtszym Sakramentem prosi³a o si³y do pracy, by wytrzymaæ przeci¹¿enie fizyczne i bez wykrêtów opatrywaæ wydaj¹ce z siebie fetor,
ropiej¹ce rany osób wenerycznie chorych. Tutaj powierza³a Sercu Jezusa
los swoich podopiecznych, którzy tak
czêsto unurzani byli w grzechu. Ukryte przed œwiatem ¿ycie Rozalii wype³nione by³o ¿arliw¹ modlitw¹. Codziennie stara³a siê uczestniczyæ we Mszy
œw. i adorowaæ Najœwiêtszy Sakrament. Z Jej notatek mo¿na siê dowiedzieæ, jak g³êbokie by³o ¿ycie duchowe tej skromnej i cichej pielêgniarki.
Szczególnym nabo¿eñstwem darzy³a
Najœwiêtsze Serce Jezusa. W stanach
mistycznych Rozalia otrzymywa³a
³askê widzenia Pana Jezusa, który ukazywa³ Jej nagl¹c¹ potrzebê dokonania
w Polsce Intronizacji. Oprócz troskliwego i pe³nego poœwiêcenia pielêgnowania swoich podopiecznych w szpitalu, Rozalia pomaga³a innym chorym,
zw³aszcza ubogim, odwiedzaj¹c ich
i przynosz¹c potrzebne lekarstwa. O
Jej heroicznoœci œwiadczy fakt, ¿e na
kilka dni przed swoj¹ œmierci¹, choæ
sama by³a ciê¿ko chora, posz³a postawiæ bañki niedomagaj¹cej kole¿ance.
S³u¿ebnica Bo¿a Rozalia Celakówna
zmar³a 13 wrzeœnia 1944 r. Jej cia³o spoczywa na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie (kwatera XLVIII zach.,
mogi³a 9).
Prostota, dobroæ, pobo¿noœæ

i uczynnoœæ Rozalii sprawi³y, ¿e ludzie
w trudnych sytuacjach ¿yciowych
zaczêli zanosiæ modlitwy do Boga przez
Jej wstawiennictwo. Wiele z tych modlitw zosta³o wys³uchanych. Œwiadcz¹
o tym liczne podziêkowania zamieszczone w Pos³añcu Serca Jezusowego
w rubryce “Przez wstawiennictwo
S³u¿ebnicy Bo¿ej Rozalii Celakówny”
(IX 1988 r.). Wielokrotne starania
o rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego œwi¹tobliwej Rozalii doprowadzi³y do jego otwarcia 5 listopada 1996 r.
przez Ks. Kardyna³a Franciszka
Macharskiego, Metropolitê Krakowskiego. Od tej pory Rozalii Celakównie przys³uguje tytu³ S³u¿ebnicy
Bo¿ej. W 1999 r. w Bazylice Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa stan¹³ sarkofag tej skromnej pielêgniarki, któr¹
Pan Jezus wybra³ sobie, aby przez Ni¹
przypomnieæ œwiatu o koniecznoœci
powierzenia siê Jego Sercu i uznania
Jego królowania.
“Intronizacja to œwiadomy akt
woli, decyzja, przez któr¹ wybieram
Jezusa jako Pana, Zbawiciela i Króla,
jako ostateczny punkt odniesienia
w moim ¿yciu. Ta decyzja dokonywana jest osobiœcie, kiedy mówimy o Intronizacji we w³asnym sercu, osob¹
kompetentn¹ do tego aktu jest osoba
indywidualna. W wymiarze rodzinnym,
osobami kompetentnymi do podjêcia
takiej decyzji jest rodzina. Z kolei Intronizacja w wymiarze spo³ecznym
odbywa siê publicznie w œwi¹tyni,
wobec w³adz koœcielnych, pañstwowych i z ich udzia³em, og³asza siê
i wyznaje jako œwiadectwo wiary,
¿e Jezus jest Królem, ¿e pragnie siê
¿yæ wed³ug Jego serca i poœwiêca siê
Jego Sercu, i zobowi¹zuje siê do realizowania w ¿yciu spo³ecznym zasad
Ewangelii. Taka uroczystoœæ jest publicznym wyznaniem, ¿e Jezus jest
Królem i Panem, mojego serca, mojej
rodziny, naszego Narodu. Intronizacja
tak rozumiana jest jednorazowym
aktem, który mo¿e byæ powtarzany, natomiast poœwiêcenie siê to styl ¿ycia.
Sam Pan Jezus mówi³ o tym, co znaczy
s³owo poœwiêciæ siê - “ A Ja za nich
w ofierze dam samego siebie”. A zatem przez Intronizacjê, akt woli w wymiarze osobistym, rodzinnym i spo³ecznym podejmujemy styl ¿ycia, który
sprowadzi siê do poœwiêcenia swojego ¿ycia dla Boga i ludzi, to realizowanie w ¿yciu spo³ecznym przykazania
mi³oœci. Poœwiêciæ siê, tzn. tak jak

poœwiêca siê matka dziecku, jak ojciec
poœwiêca siê rodzinie. A wiêc Intronizacja - ta decyzja prowadzi mnie do
poœwiêcenia. Przez poœwiêcenie siê
Bo¿emu Sercu, Chrystus Króluje
w moim ¿yciu, dlatego, ¿e na pierwszym miejscu jest On, w ¿yciu osobistym, rodzinnym i spo³ecznym,
a Ewangelia wprowadzona jest w czyn.
Dlatego przez Intronizacjê Bo¿ego
Serca dochodzimy do stylu ¿ycia,
poprzez który Chrystus króluje, dlatego mówimy - Jezu jesteœ Królem,
jesteœ moim Królem, daj mi poznaæ
wolê Twoj¹, oto jestem”.(o. Jan Mikrut, redemptorysta)
“Jeœli chcecie ratowaæ œwiat, trzeba przeprowadziæ intronizacjê Najœwiêtszego Serca Jezusowego we
wszystkich pañstwach i narodach na
ca³ym œwiecie. (...) Polska nie zginie,
o ile przyjmie Chrystusa Króla w ca³ym tego s³owa znaczeniu... Ja chcê
niepodzielnie panowaæ w sercach
ludzkich” - by³y to s³owa, które
w swoim widzeniu mistycznym us³ysza³a od Chrystusa S³u¿ebnica Bo¿a
Rozalia Celakówna, która zmar³a
w opinii œwiêtoœci. By³a aposto³k¹
Intronizacji Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Sta³a siê inspiratork¹ Dzie³a
Osobistego Poœwiêcenia siê Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa, Dzie³a zatwierdzonego przez Kard. Sapiechê.
Ideê Intronizacji NSP Jezusa w 1995
roku podjê³a Krakowska Wspólnota
dla Intronizacji NSPJ. PóŸniej takie
wspólnoty powstawa³y w innych parafiach w Polsce i za granic¹.
Akt intronizacyjny w Krakowie £agiewnikach nie bêdzie zwieñczeniem, lecz pocz¹tkiem dzie³a Intronizacji Jezusa Chrystusa w narodzie
polskim” - zapewni³ w rozmowie z KAI
bp Andrzej Czaja - przewodnicz¹cy
Zespo³u ds. Ruchów Intronizacyjnych. Zapowiadany akt intronizacyjny bêdzie odczytany w Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia 19 listopada 2016
roku, w przededniu uroczystoœci
Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata w obecnoœci w³adz koœcielnych
i pañstwowych oraz wielkiej obecnoœci pielgrzymów.
Literatura:
Wielkie wezwanie Serca Jezusa do
narodu Polskiego. Rozalia Celakówna
i jej misja. Wydaw. WAM.
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Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana
Nieœmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Bo¿e i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050lecia Chrztu Polski, w roku
Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed
Tob¹ [wraz ze swymi w³adzami duchownymi i œwieckimi], by uznaæ Twoje Panowanie, poddaæ siê Twemu Prawu, zawierzyæ i poœwiêciæ Tobie nasz¹
Ojczyznê i ca³y Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi,
¿e Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, ¿e Ty jeden masz do nas
œwiête i nigdy nie wygas³e prawa. Dlatego z pokor¹ chyl¹c swe czo³a przed
Tob¹, Królem Wszechœwiata, uznajemy Twe Panowanie nad Polsk¹ i ca³ym naszym Narodem, ¿yj¹cym w OjczyŸnie i w œwiecie.
Pragn¹c uwielbiæ majestat Twej
potêgi i chwa³y, z wielk¹ wiar¹ i mi³oœci¹ wo³amy: Króluj nam Chryste!
–
W naszych sercach – Króluj
nam Chryste!
–
W naszych rodzinach – Króluj
nam Chryste!
–
W naszych parafiach – Króluj
nam Chryste!
–
W naszych szko³ach i uczelniach
– Króluj nam Chryste!
–
W œrodkach spo³ecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
–
W naszych urzêdach, miejscach
pracy, s³u¿by i odpoczynku – Króluj

nam Chryste!
–
W naszych miastach i wioskach
– Króluj nam Chryste!
–
W ca³ym Narodzie i Pañstwie
Polskim – Króluj nam Chryste!
B³ogos³awimy Ciê i dziêkujemy Ci Panie Jezu Chryste:
–
Za niezg³êbion¹ Mi³oœæ Twojego Najœwiêtszego Serca -– Chryste
nasz Królu, dziêkujemy!
–
Za ³askê chrztu œwiêtego i przymierze z naszym Narodem zawarte
przed wiekami – Chryste nasz Królu,
dziêkujemy!
–
Za macierzyñsk¹ i królewsk¹
obecnoœæ Maryi w naszych dziejach
– Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
–
Za Twoje wielkie Mi³osierdzie
okazywane nam stale – Chryste nasz
Królu, dziêkujemy!
–
Za Tw¹ wiernoœæ mimo naszych
zdrad i s³aboœci – Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
Œwiadomi naszych win i zniewag
zadanych Twemu Sercu przepraszamy
za wszelkie nasze grzechy, a zw³aszcza za odwracanie siê od wiary œwiêtej, za brak mi³oœci wzglêdem Ciebie
i bliŸnich. Przepraszamy Ciê za narodowe grzechy spo³eczne, za wszelkie
wady, na³ogi i zniewolenia. Wyrzekamy siê z³ego ducha i wszystkich jego
spraw.
Pokornie poddajemy siê Twemu
Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowi¹zujemy siê porz¹dkowaæ ca³e nasze
¿ycie osobiste, rodzinne i narodowe
wed³ug Twego prawa:
–
Przyrzekamy broniæ Twej œwiêtej
czci, g³osiæ Tw¹ królewsk¹ chwa³ê –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy pe³niæ Twoj¹ wolê
i strzec prawoœci naszych sumieñ –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy troszczyæ siê
o œwiêtoœæ naszych rodzin i chrzeœcijañskie wychowanie dzieci – Chryste
nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy budowaæ Twoje
królestwo i broniæ go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy czynnie anga¿owaæ
siê w ¿ycie Koœcio³a i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny W³adco pañstw, narodów i ca³ego stworzenia, Królu królów i Panie
panuj¹cych! Zawierzamy Ci Pañstwo
Polskie i rz¹dz¹cych Polsk¹. Spraw,
aby wszystkie podmioty w³adzy sprawowa³y rz¹dy sprawiedliwie i stanowi³y prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnoœci¹ zawierzamy
Twemu Mi³osierdziu wszystko, co
Polskê stanowi, a zw³aszcza tych
cz³onków Narodu, którzy nie pod¹¿aj¹
Twymi drogami. Obdarz ich sw¹ ³ask¹,
oœwieæ moc¹ Ducha Œwiêtego
i wszystkich nas doprowadŸ do wiecznej jednoœci z Ojcem.
W imiê mi³oœci bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody œwiata,
a zw³aszcza te, które sta³y siê sprawcami naszego polskiego krzy¿a. Spraw,
by rozpozna³y w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzysta³y
czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie siê Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych
serc, racz uczyniæ serca nasze na wzór
Najœwiêtszego Serca Twego.
Niech Twój Œwiêty Duch zst¹pi
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech
wspiera nas w realizacji zobowi¹zañ
p³yn¹cych z tego narodowego aktu,
chroni od z³a i dokonuje naszego
uœwiêcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi
sk³adamy nasze postanowienia i zobowi¹zania. Matczynej opiece Królowej
Polski i wstawiennictwu œwiêtych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy siê
powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej OjczyŸnie, króluj w ka¿dym narodzie – na wiêksz¹ chwa³ê Przenajœwiêtszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw,
aby nasz¹ Ojczyznê i œwiat ca³y objê³o Twe Królestwo: królestwo prawdy
i ¿ycia, królestwo œwiêtoœci i ³aski, królestwo sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicê swego
Chrztu
uroczyœcie uzna³a królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi
Œwiêtemu, jak by³a na pocz¹tku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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Zespó³ Wokalny SOUL odniós³ kolejny sukces
na miêdzynarodowym festiwalu chóralnym
I miejsce na XII Warszawskim
Miêdzynarodowym Festiwalu Chóralnym “Varsovia Cantat” w Warszawie
zdoby³ Zespó³ Wokalny SOUL dzia³aj¹cy przy naszej parafii, prowadzony
przez dr Monikê Brewczak.
Odbywaj¹cy siê od 2005r. Warszawski Miêdzynarodowy Festiwal
Chóralny jest organizowany przez
chórzystów Towarzystwa Œpiewaczego LIRA przy wspó³pracy z Agencj¹
Artystyczn¹ MELODY. To jeden z
wysoko ocenianych konkursów chóralnych w Europie o czym œwiadczy
liczna reprezentacja uczestnicz¹cych
w nim chórów, w ci¹gu 12 lat wziê³o
w nim udzia³ ponad 290 chórów z ca³ego œwiata. To jedyny w Polsce festiwal stricte a cappella, czyli bez towarzyszenia fortepianu. W tegorocznej,
jedenastej edycji, która odby³a siê
w dniach 28-30 paŸdziernika wziê³o
udzia³ 12 chórów wy³onionych w drodze eliminacji wstêpnych z 6 krajów
europejskich: Rosji, Chorwacji, S³owenii, Szwecji, Bia³orusi, Polski oraz chór
z Hong Kongu. Uczestników Festiwalu ocenia³o miêdzynarodowe jury
w sk³adzie prof. Romuald Twardowski
(Polska), dyrygent i pedagog Agnes
Gerenday (Wêgry), prof. Bernhard
Gfrerer (Austria), dyrygent i sopranistka Carmen Moreno (Hiszpania)
i Marcin Cmiel (Polska). Przes³uchania konkursowe odbywa³y siê 29 paŸdziernika w Sali Koncertowej Galerii

Porczyñskich a w ich trakcie Zespó³
SOUL wykona³ pieœni: In te Domine
speravi - Jasquin Desprez, Krakowiak - Stanis³aw Moniuszko, Ruby
Baby – Jerry Liber i Mikre Stoller, Otcze
nasz - Romuald Twardowski. Wieczorem w koœciele pw. Œw. Krzy¿a SOUL
da³ koncert z innymi chórami z Polski,
Chorwacji i Bia³orusi. Festiwal zakoñ-

czy³ siê koncertem laureatów i wrêczeniem nagród w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.
Wyjazd do Warszawy i udzia³
w Festiwalu by³ mo¿liwy dziêki pomocy udzielonej przez Samorz¹d Powiatu Sanockiego.
Opracowa³ ks. Tadeusz Bia³y
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Lectio Divina
Lectio (czytanie i zrozumienie
Pisma)
W tym czasie, choæ dziesi¹tki tysiêcy ludzi siê zebra³y, tak ¿e siê wzajemnie tratowali, zacz¹³ mówiæ przede
wszystkim do swoich uczniów:
“Trzymajcie siê daleko od kwasu
faryzeuszów, to jest od ob³udy. Nic,
co jest nawet najlepiej zas³oniête, nie
pozostanie nieodkryte, a tajne nie
pozostanie nieznane. Bo co powiedzieliœcie w ciemnoœci, us³yszy siê w
œwietle, a co po k¹tach szeptaliœcie
do ucha, z dachów g³osem herolda
og³oszone zostanie. Mówiê wam,
swoim przyjacio³om: nie bójcie siê
tych, którzy zabijaj¹ cia³o, a potem
nie potrafi¹ ju¿ nic wiêcej uczyniæ.
Poka¿ê wam, kogo powinniœcie siê
baæ: bójcie siê Tego, który po zabiciu ma w³adzê wrzuciæ do piek³a. O
tak, ostrzegam was, Tego siê bójcie.
Czy¿ piêciu wróbli nie sprzedaj¹ za
dwa asy? A z nich ani jeden nie popada w niepamiêæ u Boga. I nawet
w³osy na waszej g³owie wszystkie s¹
policzone. Nie bójcie siê. Wiêcej jesteœcie warci ni¿ wiele wróbli.
Kwas, to ob³uda, zak³amanie, to
w¹tpliwoœci ws¹czane w nasze serca
przez inne osoby, to niepokoje zasiewane przez otoczenie, czêsto bliskie
osoby. Ten kwas to po prostu z³o, które
za wszelk¹ cenê pragnie wedrzeæ siê
do naszych dusz. Czyni to pos³uguj¹c siê nawet bliskimi nam osobami.
Wykorzystuje s³aboœci ludzkie, wykorzystuje pychê, zawiœæ, podejrzliwoœæ,
nieufnoœæ, po¿¹dliwoœæ serca, wykorzystuje ka¿d¹ najdrobniejsz¹ nawet
nasz¹ i drugiej strony s³aboœæ, aby
tylko wejœæ do serca. Szatan wie, ¿e
jesteœmy podatni na przeró¿ne myœli,
które z powodu naszych licznych s³aboœci, przyjmujemy, otwieramy siê na
nie, a potem rozwa¿amy je w sobie.
Ogl¹damy niejako z ró¿nych stron
pozwalaj¹c, by dalej wyrz¹dza³y szkody naszym sercom. Ka¿da taka niepo-

(£k 12,1-7)

¿¹dana myœl rozpatrywana wielokrotnie, dr¹¿y w nas kana³y, którymi szatan doprowadza nas do s³aboœci. Stajemy siê niczym sito - dziurawi.
Jezus mówi, i¿ wszystko, co ludzie
czynili, mówili, czym ¿yli zostanie
oœwietlone Bo¿ym œwiat³em i w tym
œwietle bêdzie ukazane. W œwietle staje siê jawne to, co by³o niewidoczne w
mroku, w ciemnoœciach. Wszystko,
cokolwiek by³o powiedziane przeniknie Bo¿e œwiat³o. Cokolwiek by³o pomyœlane, uczynione, stanie w Bo¿ej
œwiat³oœci. To oznacza, i¿ wyjdzie ca³a
prawda o ka¿dej myœli, ka¿dym s³owie,
ka¿dej intencji. Bo¿a m¹droœæ, Bo¿a
sprawiedliwoœæ przeniknie wszystko.
To bêdzie poznanie prawdy o ka¿dym
z nas, o ka¿dym naszym s³owie, ka¿dej myœli, o postawach,
o intencjach, o wszystkim. Zobaczymy wtedy jak zajmowanie siê jedn¹
myœl¹ podsuniêt¹ przez szatana zatruwa³o nasze wnêtrze, jak niszczy³o duszê, relacje mi³oœci, zaufania, jednoœci,
bo by³o otwarciem siê na z³o, przyzwoleniem na z³o. Dlatego nale¿y zwracaæ
uwagê na wszystko i badaæ sk¹d pochodzi. Obawiaæ siê tego, co niszczy
duszê. Nie cia³o, a duszê. Có¿ bowiem
znaczy cia³o, skoro po œmierci jest tak
nietrwa³ym. Dusza zaœ nie umiera, ¿yje.
Na ni¹ zatem nale¿y szczególnie zwa¿aæ i o ni¹ dbaæ. Byæ ostro¿nym i czujnym wobec tego, który mo¿e j¹ zniszczyæ. Lecz nie baæ siê tych, co nastaj¹
na cia³o. Có¿ wiêcej uczyniæ mog¹?
Jedynie je zabiæ. Ono przecie¿ i tak nie
jest wiecznym. Dusza zaœ zagubiona,
wiecznie cierpieæ bêdzie. A Bóg nas
kocha nieskoñczenie, to znaczy bardziej ni¿ my sami siebie jesteœmy w
stanie kiedykolwiek pokochaæ.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Czy w mym sercu panuje pokój a mo¿e ob³uda i zak³amanie? Kim
dla mnie jest Jezus gdy opanuje mnie
lêk na skutek reakcji religijnych prze-

ciwników? Jak czêsto dajê przyzwolenie z³ym myœlom, jak czêsto pozwalam
by szatan zaw³adn¹³ mym sercem? Czy
w moim sercu jest miejsce na odrobinê mi³oœci?
Oratio(zwrócenie siê do Boga)
Panie otwórz m¹ duszê na dzia³anie Twej ³aski. Proszê Ciê Panie aby
moje serce przyjê³o z rozwag¹ dzisiejsze pouczenia i rozwa¿anie. Proszê
Panie daj si³ê aby moje serce otworzy³o siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego,
który sprawi, ¿e stanie siê przezorne i
umiejêtnie rozpozna z³o czyhaj¹ce na
moj¹ duszê.
Contemplatio (czas bycia sam na
sam z Bogiem)
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za Tw¹ mi³oœæ, która przygarnia mnie
do Ciebie.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za ka¿de dobro, które z Twojej woli istnieje na ziemi!
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê za
m¹droœæ, która przenika serca wszystkich i prowadzi do Twojej mi³oœci.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za mi³oœæ, która daje œwiatu ¿ycie.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za ciszê, która ka¿e nam Ciebie nas³uchiwaæ.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za piêkno Twojej mi³oœci, która uczy
nas pragn¹æ piêkna
i mi³oœci Twojej.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za mój krzy¿, który mnie z Tob¹ ³¹czy.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za Twoj¹ ¿yw¹ obecnoœæ poœród nas.
Uwielbiam Ciebie Bo¿e i dziêkujê
za cud Eucharystycznej przemiany.
B¹dŸ uwielbiony Bo¿e w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu œwiêty, przez
ka¿de bij¹ce serce, ka¿d¹ duszê wielbi¹c¹ Ciebie w niebie oraz oczekuj¹c¹
Twojego Mi³osierdzia.
Grupa Biblijna
Barbara Æwik-K¹tska
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Wakacyjne wêdrówki...

O historii Belgii s³ów kilka

popiersie Juliusza Cezara, który w I w. przed Chr. zdobywa³ tereny
zamieszka³e przez „odwa¿nych Belgów”.

chrzest Chlodwiga w 476 r. (pomnik w Reims), który by³ wa¿n¹ dat¹
dla ewangelizacji pañstwa Franków, obejmuj¹cego dzisiejsz¹ Belgiê

Tereny dzisiejszej Belgii by³y zamieszkiwane w I tysi¹cleciu przed
Chrystusem przez plemiona celtyckie.
W I wieku przed Chrystusem ziemie te
sta³y siê miejscem najazdu i ekspansji
Cesarstwa Rzymskiego. Broni³y siê tu
plemiona Belgów, Fryzów i Batawów.
Prowincja, któr¹ utworzono póŸniej na
tym terytorium nosi³a nazwê „Galia
Belgica”, a geneza tej nazwy wywodzi
siê od wspomnianych plemion Belgów, podbitych przez Juliusza Cezara.
Ten¿e dowódca legionów rzymskich,
a póŸniej dyktator Imperium, notowa³
w swoich zapiskach z roku 58 przed
Chrystusem, ¿e podbi³ „odwa¿nych
Belgów” – od tego okreœlenia wziê³a
siê w XIX wieku, gdy powstawa³o
pañstwo w mniej wiêcej dzisiejszych
granicach, nazwa „Belgia”.
Okupacja Rzymian trwa³a oko³o
500 lat. Na gruzach Imperium pojawi³a
siê wtedy nowa struktura kierowana
przez Franków – swobodn¹ konfederacjê plemion germañskich. Frankowie
objêli w³adzê tak¿e nad dzisiejsz¹ Belgi¹ i ustanowili swoj¹ stolicê w Tournai (uczyni³ to Childeryk, ojciec s³ynnego Chlodwiga). Jednoczeœnie
Frankowie szerzyli na tym terenie
chrzeœcijañstwo, które sami przyjêli
oficjalnie w 496 roku przez chrzest
Chlodwiga z r¹k œw. Remigiusza. Najwiêkszym w³adc¹ frankoñskim by³
Karol Wielki (742 – 814), który w 800
roku otrzyma³ tytu³ Cesarza Œwiêtego
Cesarstwa Rzymskiego. Karol Wielki
urodzi³ siê prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Belgii, w okolicach Liege, a stolicê sw¹ ustanowi³ w Akwizgranie (Aachen), dziœ tu¿ za granic¹
belgijsk¹ (w Niemczech). W czasie rz¹dów Karola Wielkiego Niderlandy,
czyli obszar dzisiejszych Holandii,
Belgii i Luksemburga prze¿ywa³y okres
prosperity. Po œmierci Karola Wielkiego jego nastêpcy nie radzili sobie z
kontrol¹ nad terytorium kraju, wiêc na
mocy traktatu z Verdun podzielono je
na trzy czêœci: pierwsza pod w³adz¹
Ludwika Niemieckiego to mniej wiêcej teren dzisiejszych Niemiec, druga,
œrodkowa, pod w³adz¹ Lotara, rozci¹gniêta od dzisiejszej Holandii i Belgii,
przez Alzacjê, Burgundiê, Prowansjê,
a¿ po pó³nocne W³ochy, trzecia czêœæ
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zachodnia, w której panowa³ Karol
£ysy, to dalsza czêœæ dzisiejszej Francji. Rzeka Skalda, le¿¹ca pomiêdzy
dzielnic¹ Karola i Lotara, wyznaczy³a
strefy wp³ywów – niemieckich i francuskich, a Niderlandy tkwi³y jakby
pomiêdzy nimi, co wp³ynê³o mocno na
historiê tych terytoriów.
Ze wzglêdu na to, ¿e w³adcy francuscy i germañscy nie mieli pe³nej
kontroli nad tym terytorium, du¿a w³adzê zyskiwali hrabiowie. Jednym z nich
by³ hrabia flandryjski Baldwin ¯elazne Ramiê, który wybudowa³ potê¿n¹
fortecê w Gandawie (867 r.). Przez nastêpne stulecie uda³o siê jego nastêpcom poszerzyæ terytorium Flandrii a¿
do rzeki Sommy (dziœ Francja). Hrabiowie Flandryjscy byli wasalami króla Francji i cesarza Niemiec. Od X wieku zaczê³y rozwijaæ i bogaciæ siê
miasta, kwit³a produkcja sukna i handel –wiod¹c¹ rolê odgrywa³y wtedy
Brugia, Gandawa i Ieper. Na pocz¹tku
XIII wieku kontrolê nad Flandri¹
przej¹³ król Francji Filip II (1214 r.), jednak na skutek buntu Flamandów i powstania rzemieœlników, kilkadziesi¹t lat
póŸniej w 1302 roku, Francuzi musieli
opuœciæ tê krainê i uznaæ niepodleg³oœæ
Flandrii.
W czasie wojny stuletniej miêdzy
Francj¹ a Angli¹ (1336 – 1453) Flandria by³a wmieszana w zamieszki i walki. Na skutek pocz¹tkowego opowiedzenia siê za Francj¹ zamar³ handel z
Angli¹, co sta³o siê powodem kryzysu gospodarczego i wojny domowej.
PóŸniej okresowo mieszkañcy miast,
np. Gandawa, opowiadali siê za królem angielskim. Sama Gandawa w 1340
roku by³a drugim po Pary¿u miastem
w Europie pod wzglêdem liczby nieszkañców. Œwietnie prosperowa³y te¿
w niektórych okresach Brugia, Ieper,
Leuven, Mechelen, Tournai. W 1419
roku królem Flandrii zosta³ ksi¹¿ê Burgundii Filip Dobry
To by³ czas prosperity dla Brugii,
która sta³a siê silnym oœrodkiem administracyjnym i potêg¹ gospodarcz¹.
Po œmierci Filipa Dobrego kraj ogarn¹³
chaos, co sprawi³o, ¿e Francuzi odzyskali czêœæ terytorium Niderlandów.
Wnuczka Filipa Dobrego, Maria, zosta³a wkrótce wydana za Maksymiliana Habsburskiego i wesz³a w kr¹g zale¿noœci od rodu Habsburgów, który
wkrótce mia³ w posiadaniu du¿¹ czêœæ
Europy, a¿ po Hiszpaniê.
Jednym z najwiêkszych w³adców

wie¿e Gandawy, która szczyt swojej potêgi prze¿ywa³a w XIV w.

Rynek Brugii z potê¿n¹ wie¿¹, tzw. „belfroi”

kwiatowy dywan na Rynku w Brukseli, stolicy Niderlandów P³d.od XVI w.
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z rodu Habsburgów sta³ siê Karol V,
urodzony w Gandawie, wychowany w
Mechelen. W 1519 roku zosta³ ostatnim w³adc¹ Cesarstwa Rzymskiego. Za
rz¹dów Karola V szczyt potêgi osi¹gnê³a Antwerpia. Okres ten pokrywa³
siê z czasem reformacji, co sprawi³o,
¿e pó³nocna czêœæ Niderlandów przyjê³a now¹ religiê, a po³udniowa pozosta³a przy katolicyzmie. Król Filip II
wys³a³ do Niderlandów hiszpañskich
najemników w celu obrony katolicyzmu, co spowodowa³o jeszcze wiêksze zamieszki i rozruchy. Po d³ugich
wojnach i krwawych masakrach w
1579 roku uda³o siê podpisaæ w
Utrechcie uniê, której wynikiem by³o
powstanie Zjednoczonych Prowincji
Niderlandów, w których mia³a panowaæ wolnoœæ wyznania. W 1585 roku
czêœæ po³udniow¹ Niderlandów podbi³y po raz kolejny wojska habsburskie, co spowodowa³o ostateczny
podzia³ na wolne Niderlandy Pó³nocne (dziœ Holandia) oraz Niderlandy
Po³udniowe pod w³adz¹ hiszpañsk¹
(dziœ Belgia), Stolic¹ Niderlandów Po³udniowych zosta³a Bruksela.
Od tego czasu, a¿ do powstania
Belgii w XIX w., w³adza w Niderlandach Po³udniowych pozostawa³a w
rêku austriackich Habsburgów, potem
Francuzów (Napoleon), wreszcie Holendrów (Wilhelm I). W 1831 roku
og³oszono niepodleg³oœæ Belgii.
Pierwszym królem zosta³ Leopold z

dynastii sasko – koburskiej. W XIX
wieku rozwija³ siê przemys³, a za d³ugiego panowania Leopolda II Belgia
sta³a siê potêg¹ przemys³ow¹ i kolonialn¹. Narasta³y jednak te¿ animozje
miêdzy pó³nocn¹ czêœci¹ Belgii (Flandria – z jêzykiem niderlandzkim) i po³udniow¹ (Walonia – jêzyk francuski).
Belgia by³a krajem neutralnym, co jednak nie uchroni³o jej od inwazji niemieckiej podczas I i II wojny œwiatowej. Niemcy dwukrotnie zajmowali
Belgiê, aby z jej terytorium atakowaæ
Francjê. Krwawe boje toczy³y siê w
pobli¿u Ieper (I wojna) i w Ardenach
(II wojna œwiatowa). Pozosta³y po nich
cmentarze, muzea i pomniki, w Ardenach czêsto s¹ to stoj¹ce przy muzeach czy placach miast czo³gi amerykañskie.
Dziœ Belgia jest bogatym krajem
nale¿¹cym od pocz¹tku do Unii Europejskiej. W regionie Walonii, w którym przebywaliœmy, to bogactwo nie
jest tak widoczne, jak w czêœci pó³nocnej – Flandrii. Walonia to kraj pagórkowaty, pe³en ³¹k, pól, lasów i zaroœli.
Czêsto mo¿na tu spotkaæ pas¹ce siê
du¿e stada byd³a. Drogi s¹ tu gorszej
jakoœci, ani¿eli w Niemczech, autostrada bywa nierówna, czêsto posiada niewykoszone pobocze. Auta w tej czêœci Belgii s¹ raczej przeciêtne, a to z
powodu wysokiego podatku od luksusowych samochodów. Z tego powodu w pobliskim Luksemburgu jeŸ-

dzi o wiele wiêcej aut z „górnej pó³ki”.
Stan duchowy Belgii te¿ nie jest
najlepszy. Religia sta³a siê tu dla wielu
ludzi ma³o znacz¹cym dodatkiem. Na
Mszy w niedzielê w parafii jest kilkadziesi¹t osób, ale na plenerowym koncercie wieczorem lub w lokalach gastronomicznych gromadz¹ siê setki.
W Belgii dozwolona jest nie tylko
aborcja, ale i eutanazja, nawet wœród
dzieci. Niedawno znalaz³em w prasie
informacjê, ¿e w ubieg³ym roku dokonano w Belgii ponad 2000 uœmierceñ
osób chorych (na razie ponoæ za ich
zgod¹).
Na prowincji w waloñskich Ardenach nie widaæ zbyt wielu obcokrajowców, ale w du¿ych miastach, a
szczególnie w Brukseli jest ich mnóstwo. Koœcio³y (budynki) w Belgii s¹
w³asnoœci¹ gmin i gmina ma je utrzymywaæ, dlatego zauwa¿y³em, ¿e wiele
z nich, szczególnie tych mniejszych,
jest zaniedbanych. Wierni, nawet jeœli
przyjd¹ na Mszê œw., to nie czuj¹ siê
odpowiedzialni za budynek koœcio³a,
na sk³adkê wrzucaj¹ drobniaki. Z tych
kilku euro tygodniowo nie da siê utrzymaæ porz¹dku i czystoœci. Takie to problemy prze¿ywa wiara w tym bogatym
materialnie, ale duchowo coraz bardziej
ubogim, kraju. Obserwuj¹c niemrawe
¿ycie religijne tutejszych mieszkañców
dziêkowa³em Panu Bogu za to, ¿e mogê
pracowaæ w Polsce.
Cdn.

Pa³ac Królewski w Brukseli

œlady historii najnowszej – czo³g z II wojny œwiatowej
w La Roche en Ardenne

mapa dzisiejszej Belgii
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Konkurs biblijny o anio³ach
W miesi¹cu paŸdzierniku w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Œw. Kingi odbywa³ siê konkurs, którego celem by³o
pog³êbienie wiedzy uczniów o Biblii i
o anio³ach. Zadaniem ka¿dego ucznia
by³o wyszukanie w Biblii tekstów
przedstawionych na 10 obrazach w
szkolnej gazetce œciennej i opisanie
tych scen.

Wyniki konkursu s¹ nastêpuj¹ce:
1. m. Mateusz Polañski, kl. 6 c 19 pkt.
2 m. Klaudia Raba, kl. 5 b
18 pkt.
Amelia Suwa³a, kl. 5 c
18 pkt.
3 m. Rafa³ Oleniacz, kl. 4 a 17 pkt.
Wyró¿nienia –
Natalia Kramarczyk, kl. 4 a, 16 pkt.
Jakub Gurgul, kl. 4 c,
16 pkt.
Dawid Michoñ, kl. 4 c,
16 pkt.

Laureaci konkursu – od lewej : Mateusz Polañski,
Klaudia Raba, Amelia Suwa³a, Rafa³ Oleniacz

Micha³ Kopiec, kl. 5 b,
16 pkt.
Alicja Zarzyka, kl. 6 d,
16 pkt.
Gratulujemy laureatom i wszystkim
uczestnikom konkursu. Wyra¿amy
nadziejê, ¿e ka¿dy, kto otworzy³ Bibliê,
zaczerpn¹³ z niej wiele dla swojego
ducha i umocni³ wiarê w dzia³anie anio³ów w œwiecie.
Ks. Tomasz Grzywna

Plansze z obrazami scen biblijnych

Intencje w tygodniu
Od 14. do 20.11.2016 r.
Poniedzia³ek – 14.11
6.30 + Iwona D¹browska (greg.)
7.00 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
7.30 + ks. Adam Sudo³
18.00 1. + ks. Adam Sudo³
2. + Jan Jasiñski 5 r. œm.
3. + Aniela i Józef Kardasz
4. + Zofia i Zbigniew
Wtorek – 15.11
6.30 + Iwona (greg.)
7.00 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
7.30 + Przemys³aw
18.00 1. + Mieczys³aw Indyk int.
od Zbigniewa Lechwara z Ko³aczyc
2. + Tadeusz i ++ z rodziny
3. w intencji cierpi¹cych w czyœæcu
4. + W³odzimierz 26 r. œm., + Kazimierz
i Józefa (f)
5. ++ z rodziny Walciszewskich ,
Olearczyków, Biedków, B¹ków,
Ozieminów
Œroda – 16.11
6.30 + Iwona (greg.)
7.00 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)

7.30 + Wiktoria, Micha³, Edward
18.00 1. + Maria, Zofia
2. + Maria i ++ z rodziny
3. + Marian Kozio³
4. + Jan, Zofia, Maria Urban
Czwartek – 17.11
6.30 + Iwona (greg.)
7.00 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
7.30 + £ucja, Józef, Aniela, Zygmunt
18.00 1. + Bronis³aw i ++ z rodziny
2. + Antoni, Katarzyna, Stefania
Korzeñ
3. + Kazimierz, Marek, Janusz Z¹bkiewicz i ++ z rodziny
4. o zdrowie i b³. Bo¿e dla Patrycji
Pi¹tek – 18.11
6.30 + Iwona (greg.)
7.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
2. + Ludwika (f)
7.30 + £ucja i Mieczys³aw
18.00 1. + W³adys³awa (f), Jan
2. + Krzysztof Solon int. od rodziny
Burnatowskich
3. + Stanis³aw 7 r. œm.; + Zdzis³aw
26 r. œm.

Sobota – 19.11
6.30 + Iwona (greg.)
7.00 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
7.30 + W³adys³aw Zarych 30 r. œm.
18.00 1. + Krzysztof Solon int. od s¹siadów z Oko³owiczówki
2. + Ludmi³a i Stanis³aw
3. + Maria Kêdzior
4. w intencji rodzin Ró¿y Matki Bo¿ej
Fatimskiej, aby Chrystus Król panowa³ w sercach ka¿dej rodziny
Niedziela – 20.11
6.30 za parafian
8.00 + Iwona (greg.)
9.30 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
11.00 + Stanis³aw Kornecki – int. od
s¹siadów
12.30 + Jan Lemko 1 r. œm.
16.00 + Krzysztof Solon
18.00 dziêkczynna za otrzymane ³aski
z okazji 40 rocznicy œlubu Ryszarda
i Urszuli £uszcz z proœb¹ o opiekê
Matki Bo¿ej
Stró¿e: o zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków Ró¿y
P³owce: int.
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33 Niedziela zwyk³a – 13.listopada 2016.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Przypominamy, ¿e od pi¹tku, 11 listopada, trwa Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjêcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. Jest to
wydarzenie wielkiej wagi duszpasterskiej skierowane do ka¿dego z nas,
ludzi ochrzczonych. Bardzo serdecznie zapraszamy, aby ka¿dego dnia by³
ktoœ z rodziny, z domu, na wieczornej
Mszy œwiêtej, a potem na adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu po³¹czonej
z odpowiednimi modlitwami. Dziœ takie nabo¿eñstwo odprawimy o godzinie 17.00 i bêdzie po³¹czone z wypominkami.
2. Ju¿ od tygodnia zbieramy 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.
3. Na jutro, wtorek i œrodê, zapraszamy kolejno: m³odzie¿ gimnazjaln¹ klas
pierwszych, drugich i trzecich, na przygotowania przed bierzmowaniem.
4. Za tydzieñ Uroczystoœæ Chrystusa Króla. Po ka¿dej Mszy œwiêtej bêdziemy odmawiaæ Jubileuszowy Akt

Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana. Bêdzie to uroczyste zwieñczenie trwaj¹cej nowenny tego wielkiego
wydarzenia w dziejach naszej wiary i
w dziejach naszej Ojczyzny. Bêdzie to
uroczyste uznanie Królowania Jezusa
Chrystusa nad nami.
5. Za tydzieñ goœciæ bêdziemy paulistów z III Zakonu, z Czêstochowy, którzy rozprowadzaæ bêd¹ rozwa¿ania na
temat „Ewangelia na ka¿dy dzieñ”. S¹
to pomocne rozwa¿ania na ka¿dy dzieñ,
które pomog¹ prze¿ywaæ owocniej
Mszê œwiêt¹.
6. Od poniedzia³ku, po pierwszej Niedzieli Adwentu, po domach naszej parafii odbywaæ siê bêdzie peregrynacja
relikwii œw. Ojca Pio. Ka¿dy, kto zechcia³y przyj¹æ do swojego domu tego
Œwiêtego, mo¿e siê zapisywaæ na listê. Chcemy, aby ka¿dy osobiœcie, a
nie na polecenie, zechcia³ przyj¹æ œw.
Ojca Pio, który cieszy siê tak wielk¹
czci¹. Bêdzie okazja, aby poszukaæ
wiadomoœci na jego temat, coœ przeczytaæ i w jakiœ sposób zaprzyjaŸniæ
siê z nim. Bêd¹ odpowiednie modlitewniki. Ka¿dego dnia jego relikwie mo¿na bêdzie zabieraæ z koœcio³a po Mszy
œwiêtej wieczornej, czyli: ka¿da rodzina bierze z koœcio³a relikwie i do koœcio³a po jednej dobie odnosi, aby
mog³a zabraæ kolejna rodzina czy osoba. Prosimy, aby ca³e rodziny przychodzi³y, korzysta³y z sakramentu spowiedzi i Komunii œwiêtej, bo Ojciec Pio
by³ wielkim szafarzem Bo¿ego Mi³osierdzia. Skorzystajmy z tak wielkiej
³aski.
7. Zachêcamy do lektury prasy katolickiej, gdzie jest sporo ró¿nego rodzaju materia³ów dotycz¹cych duchowoœci chrzeœcijañskiej. Warto poszerzaæ
swoje horyzonty myœlowe, aby orientowaæ siê co siê dzieje w Koœciele katolickim, w œwiecie, a tym samym ubogacaæ siê duchowo.
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