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Jezu, Królu Ukrzy¿owany
b¹dŸ Panem i Królem mojego ¿ycia!
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

O królowaniu z Jezusem,
do którego trzeba iœæ przez ciernie
Dobiega koñca Rok Mi³osierdzia,
a tak¿e Rok Jubileuszu 1050-lecia
chrztu Polski. Jednoczeœnie prze¿ywamy dzieñ, w którym zostanie z³o¿ony
Akt przyjêcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana. Jak prze¿ywaæ ten dzieñ?
Spróbujmy zag³êbiæ siê w wymowê liturgii s³owa dzisiejszego dnia, która
nam dopomo¿e w
odnalezieniu
prawdziwych rysów Jezusa Chrystusa – Króla.
W dzisiejszej
Ewangelii widzimy Jezusa Chrystusa, który rozpoœciera swe
ramiona na drzewie krzy¿a. „Jaki
to Król?” – naœmiewaj¹ siê
z niego gapie,
¿o³nierze i z³y ³otr
(por. £k 23,37).
„Jaki to Król?”
–szydzi i dzisiaj
niejeden z ludzi.
Tymczasem Jezus móg³by jednym tchnieniem
powaliæ nie tylko
otaczaj¹cy Go
t³um, ale i ca³y
ziemski œwiat, zarówno wtedy, jak
i dzisiaj. Dlaczego
wiêc tego nie
robi? Bo nie jest królem, który pos³uguje siê si³¹ i przemoc¹. Jest Królem
Mi³oœci. Jest obrazem Boga niewidzialnego (por. Kol 1,15 – I czyt.). On
przyszed³ nie po to, aby mu s³u¿ono,
ale po to, aby s³u¿yæ. Ten, kto s³u¿y,
jest najwiêkszy w Jego Królestwie.
A poniewa¿ On sam jest najwiêkszy,
to s³u¿y totalnie. Taka s³u¿ba nie jest
mile widziana w naszym ziemskim
œwiecie – zostaje wiêc odrzucony

i ukrzy¿owany. Jest skazany na pohañbienie przez ludzi i, mierz¹c ludzk¹
miar¹, przegrywa.
Tymczasem wszystko to siê spe³ni³o, aby dokona³o siê zbawienie.
„W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kol 1,14). „W jego
ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5).

Przyjmuj¹c Jezusa za Króla i Pana ¿ycia
wiemy, ¿e nie ochroni nas to przed niebezpieczeñstwami i nie da nam przywilejów ziemskich. Raczej narazi na
kpiny i szyderstwa, bo „kto chce iœæ
za Nim, ten musi co dnia wzi¹æ swój
krzy¿” (por. £k 9,23). Ale bêdzie to
krok ku wiecznoœci, ku niebu. Jezuso-

To zdrowie naszej duszy, która jest poraniona przez grzech i tylko krew tryskaj¹ca z serca Jezusa mo¿e j¹ obmyæ.
Taki jest Król niebieski, Król udowadniaj¹cy, ¿e cierpienie dla Bo¿ej sprawy jest najwiêksz¹ zas³ug¹. Odt¹d ka¿dy, kto cierpi dla sprawiedliwoœci, jest
b³ogos³awiony i nale¿y do niego królestwo niebieskie (por. Mt 5,10).
Maj¹c na uwadze te treœci nale¿y
prze¿ywaæ dzisiejsze wydarzenia.

wi po œmierci zdjêto cierniow¹ koronê, a po zmartwychwstaniu otrzyma³
now¹, prawdziw¹, choæ niewidzialn¹,
w królestwie Bo¿ym. Tak samo jest
i z ludŸmi; w chwili œmierci koñczy siê
cierñ ¿ycia i zaczyna królowanie z Jezusem. Nie ma innej drogi do Jego
Królestwa, wiêc idŸmy ni¹ z cierpliwoœci¹ i pokojem w sercu
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WIECZORY ¯YCIA
Staroœæ w optyce interdyscyplinarnej
Koñczymy Rok Mi³osierdzia. Wielokrotnie mogliœmy przechodziæ przez
Bramê Mi³osierdzia, tak w katedrze, jak
i wyznaczonych koœcio³ach czy sanktuariach. Przez rok czasu poznawaliœmy czym jest mi³osierdzie i jak powinno przejawiaæ siê w naszym ¿yciu.
Mi³osierdzie ró¿ne ma imiê, ró¿ne barwy i odcienie, jak kolory poszczególnych pór roku. Kiedy rozpoczynaliœmy
Rok Mi³osierdzia, to wczytywaliœmy
siê w Bullê papie¿a Franciszka rozpoczynaj¹c¹ siê od s³ów „Misericordiae
Vultus”, og³aszaj¹c¹ Nadzwyczajny
Jubileusz Mi³osierdzia. Papie¿ obok
teologicznego spojrzenia na mi³osierdzie, wskaza³ nam konkretne pola pe³nienia dobrych uczynków czyli okazywania mi³osierdzia.
Szczególne pola do œwiadczenia
mi³osierdzia stanowi¹ ludzie starsi,
prze¿ywaj¹cy swoje wieczory ¿ycia. Im
bêdzie poœwiêcone sympozjum, które
rozpoczyna siê ta Msz¹ œwiêt¹. Patrz¹c
na dzisiejszy program zatytu³owany
„Wieczory ¿ycia. Staroœæ w optyce
interdyscyplinarnej”, mo¿na siê zorientowaæ jak wiele mo¿na powiedzieæ
o staroœci, a której nie wszyscy do¿ywaj¹. To tak¿e wielki dzieñ dziêkczynienia za dar ¿ycia.
1. Staroœæ w Piœmie Œwiêtym na
podstawie wybranych fragmentów
Pismo Œwiête wiele razy mówi
o staroœci, o starszyŸnie, o staruszkach, o starszych, o starcach, a tak¿e
o starzeniu siê. Okreœleñ tych u¿ywa
zamiennie, w zale¿noœci od okolicznoœci. Czytamy o „szczêœliwej staroœci”
(Rdz 15,15), jak w przypadku Izaaka,
który „doszed³szy do kresu swego
¿ycia, zmar³ w póŸnej staroœci”
(Rdz 35,29), a Dawid „umar³ w póŸnej
staroœci, syty dni, bogactwa i chwa³y” 1 Krn 29,28). Znajdujemy teksty
mówi¹ce o „szczêœliwej staroœci”
(Sdz 8,32), czy o „podesz³ym wieku”
(2 Mch 6,18). Druga Ksiêga Machabejska wychwala Eleazara za wiernoœæ
przepisom Prawa, który nie splami³ siê
zjedzeniem miêsa zakazanego dla
¯ydów: „On jednak powzi¹³ szlachetne postanowienie, godne jego wieku,
powagi jego staroœci, okrytych zas³ug¹ siwych w³osów i postêpowania

doskona³ego od dzieciñstwa, przede
wszystkim zaœ œwiêtego i od Boga pochodz¹cego prawodawstwa. Da³ im
jasn¹ odpowiedŸ, mówi¹c, aby go zaraz pos³ali do Hadesu. „Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi.
Wielu m³odych by³oby przekonanych,
¿e Eleazar, który ju¿ ma dziewiêædziesi¹t lat, przyj¹³ pogañskie obyczaje”
(6,23-24). W tym fragmencie ten „mêczennik epoki przedchrzeœcijañskiej”
jak oceniaj¹ go Ojcowie Koœcio³a, jest
przyk³adem wiernoœci dla m³odych,
wzorem postêpowania w przeciwnoœciach ¿ycia, kiedy wiara wystawiona
jest na wielk¹ próbê: wiernoœæ zasadom wiary nawet za cenê œmierci. To
wielki œwiadek wiary i wiernoœci Bo¿ym przykazaniom.
Cz³owiek starszy zdaje sobie sprawê ze swoich s³aboœci, s³abego zdrowia, ró¿nych dolegliwoœci, „bo wszelkie cia³o starzeje siê jak odzienie”
(Syr 14,17), wiêc wo³a do Boga: „Nie
odtr¹caj mnie w czasie staroœci; gdy
si³y ustan¹, nie opuszczaj mnie!”
(Ps 71,9). To ludzie starsi najczêœciej s¹
w koœciele. Ich nieraz mo¿na spotkaæ
modl¹cych siê, przystêpuj¹cych do sakramentów œwiêtych. To ludzie najczêœciej starsi szukaj¹ oparcia i zrozumienia u Pana Boga, szczególnie kiedy s¹
osamotnieni, gdy nikt o nich nie pamiêta, kiedy dzieci s¹ daleko, albo maj¹
swoje sprawy do za³atwienia i tylko
czas od czasu przypominaj¹ sobie o rodzicach. Cz³owiek zawsze potrzebuje
wsparcia ze strony Pana Boga, ale
w wieku starszym wyj¹tkowo, wiêc
modli siê za Psalmist¹: „Lecz i w staroœci, i w wieku sêdziwym nie opuszczaj
mnie, Bo¿e” (71,18). W wielu miejscach
mo¿emy znaleŸæ pochwa³ê staroœci,
a nawet jakby jej definicjê: „Staroœæ
jest czcigodna nie przez d³ugowiecznoœæ i liczb¹ lat siê jej nie mierzy; sêdziwoœci¹ u ludzi jest m¹droœæ, a miar¹
staroœci – ¿ycie nieskalane” (Mdr 4,89). Bywa i tak, ¿e staroœæ jest niechlubna (por. Mdr 3,17). Staroœæ czêsto jest
uto¿samiana z m¹droœci¹ ¿ycia, z bogactwem doœwiadczenia, które w ró¿ny sposób mo¿e zaowocowaæ.
Wiemy te¿ jak wielkie znaczenie
w Izraelu mia³a starszyzna, która cie-

szy³a siê wysokim autorytetem, która
zabiera³a g³os w sprawach wa¿nych
dotycz¹cych lokalnej spo³ecznoœci
czy ca³ego pañstwa. Ona mia³a nawet
g³os decyduj¹cy w sprawach wagi
pañstwowej. To „starszyzna Izraela”
uda³a siê do Samuela, aby ustanowi³
nad nimi króla: „Zebra³a siê wiêc ca³a
starszyzna izraelska i uda³a siê do Samuela do Rama. Odezwali siê do niego: „Oto ty siê zestarza³eœ, a synowie
twoi nie postêpuj¹ twoimi drogami;
ustanów raczej nad nami króla, aby
nami rz¹dzi³, tak jak to jest u innych
narodów” (1 Sm 8,4-5). Saul, ów wyproszony król, nie sprosta³ wymaganiom mu postawionym, wiêc prosi, aby
oszczêdziæ go wobec starszyzny:
„Zgrzeszy³em. B¹dŸ jednak ³askaw teraz uszanowaæ mnie wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela”
(1 Sm 15,30). Nastêpc¹ jego by³ Dawid,
do którego przyby³a „ca³a starszyzna
Izraela” (2 Sm 5,3), aby namaœciæ go
na króla. „Starszyzna” Izraela towarzyszy³a tak¿e królowi Salomonowi. To
„starszyzna” czêsto decydowa³a o losach pañstwa. Król Dariusz wydaje
rozporz¹dzenie co do budowy œwi¹tyni (520-515; ju¿ po powrocie z niewoli babiloñskiej za króla perskiego
Cyrusa) oraz jak nale¿y siê odnosiæ
do starszyzny: „Pozwólcie namiestnikowi ¯ydów i starszyŸnie ¿ydowskiej
pracowaæ nad tym domem Bo¿ym.
Niech odbuduj¹ ten dom Bo¿y na dawnym miejscu. Wydajê rozporz¹dzenie,
jak macie siê odnosiæ do owej starszyzny ¿ydowskiej przy budowie tego
domu Bo¿ego” (Ezd 6,7-8). To ze starszymi naradzali siê królowie przy podejmowaniu bitew (2 Mch 13,13).
W „Zbiorach Mêdrców” mo¿na
znaleŸæ uwagi i wskazania co do szacunku swoich rodziców: „S³uchaj ojca,
który ciê zrodzi³, i ni gardŸ sw¹ matk¹,
bo jest staruszk¹” (Prz 23,22). Tu
mamy podan¹ motywacjê co do szacunku dla rodziców.
Tych tekstów o ludziach starszych,
ich zas³ugach dla kraju, dla kultu Bo¿ego, dla swoich rodzin, jest ogromna
iloœæ. Pozostañmy przy tych powy¿szych, które zosta³y nam przed³o¿one
pod rozwagê.
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2. Staroœæ w wybranej literaturze: „Anio³em cz³owieka jest czas”
(Friedrich Schiller)
Któ¿ z nas nie zna Koncertu Jankiela z Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza (1798 – 1855)?! Jankiel, ¯yd,
mia³ d³ug¹ siw¹ brodê i doskonale
wygrywa³ melodie na cymba³ach. Zosia uprosi³a go, aby zagra³. Pocz¹tkowo siê wzbrania³. Wreszcie:
Brzmi Polonez Trzeciego Maja!
– Skoczne dŸwiêki
radoœci¹ oddychaj¹, radoœci¹
s³uch poj¹ (…)
Lecz starców myœli z dŸwiêkiem
w przesz³oœæ siê unios³y,
W owe lata szczêœliwe, gdy senat
i pos³y
Po dniu Trzeciego Maja
w ratuszowej Sali
Zgodzonego z narodem króla
fetowali;
Gdy przy tañcu œpiewano:
„Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród,
wiwat wszystkie Stany!”
Starsi ludzie w swoim ¿yciu wiele
prze¿yli, maj¹ wiele wspomnieñ o ró¿nej barwie i ró¿nym natê¿eniu duchowym czy intelektualnym. Mo¿na powiedzieæ, ¿e „historia to dziœ, tylko
nieco dalej”. Starsi czêsto ¿yj¹ przesz³oœci¹, latami swojej m³odoœci, ich
urokiem i piêknem, a mo¿e i bólem
i smutkiem.
Nie zawsze staroœæ jest pogodna,
nie zawsze ¿ycie spe³nione, czêsto nie
z w³asnej woli. Czêsto decydowa³y
o tym okolicznoœci historyczne. Umiejêtnie wyrazi³ to Juliusz S³owacki
(1809-1849) w Balladynie:
„O! ci m³odzi ludzie
Odchodz¹ od nas i wo³aj¹
g³oœno:
Idziemy szukaæ szczêœcia. Wiêc
my, starce,
Coœmy przebiegli po tej biednej
ziemi,
A nigdy szczêœcia w ¿yciu nie
spotkali –
Mo¿eœmy tylko szukaæ nie
umieli”
Tu kryje siê jakaœ gorycz, niespe³nienie marzeñ i celów, têsknota za woln¹
Ojczyzn¹, za rodzinnym gniazdem.
Narcyza ¯michowska (1819-1876)
zwraca³a siê do m³odych z apelem:
„Uszanuj starców, bo oni kiedyœ m³odymi byli, lecz ¿yj godzin¹ wiosny
¿ycia twojego, by ciebie kiedyœ uszanowano za to. radŸ siê ludzi doœwiadczonych, lecz pamiêtaj, ¿e doœwiadcze-

nie jest zbiorow¹ m¹droœci¹ ca³ej przesz³oœci z wy³¹czeniem teraŸniejszego
momentu; pamiêtaj, ¿e doœwiadczenie
ma s¹d i pojêcie na wszystko, co siê
sta³o, tylko nie ma pojêcia na to, co
siê w tobie dzieje” (Poganka, Wstêpny obrazek).
Czasem na staroœæ trzeba spojrzeæ
z przymró¿eniem oka:
„Biedna staroœci, wszyscy ciê
¿¹damy
A kiedy przyjdziesz, to zaœ
narzekamy”– napisa³ mistrz
fraszek, Jan Kochanowski
(1530-1584).
Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916),
doœwiadczony ¿yciem, zapisa³:
„Na staroœæ kochaj¹ce serce tak
cz³eku mi³e, jako ciep³y przypiecek” –
(Pan Wo³odyjowski). Jego bohater ciszy siê zdrowiem: „Bom w modestii ¿y³
zawsze, przeto mi w koœciach nie strzyka!” Owa „modestia” to ¿yciowa powœci¹gliwoœæ, opanowanie.
Czasem w literaturze mo¿emy spotkaæ
narzekania na staroœæ, jak to wyra¿a Tomasz Kajetan Wêgierski (1755-1787):
„M³odoœæ p³ocha, ³atwowierna,
Staroœæ jest niemi³osierna”
(M³oda mysz i kot stary)
Ma³o znany pisarz Ignacy ChodŸko
(1794 – 1861), stwierdzi³, ¿e „¿ycie ludzkie ubiega miêdzy wspomnieniem a nadziej¹”, a kiedy indziej podsumowa³:
„Mniemaæ by mo¿na, ¿e staroœæ ma
uzbierane zapasy ¿ycia i najtajemniej
w rozmaitych kryjówkach, jak skarby
u sk¹pca, ukryte, które na ostatni¹ chowa potrzebê i które wydaje powoli i najoszczêdniej, otwieraj¹c po jednej, a¿ póki
najtajemniejsz¹ wyczerpie… natenczas
koniec!” (Œmieræ mojego dziadka).
Mo¿na spotkaæ i ciekawe przys³owia – powiedzenia: „Pod starym kapeluszem kryje siê czêsto dobra g³owa”
(przys³owie norweskie), albo: „Staroœæ
jest wie¿¹ z rozleg³ym widokiem na okolice” (Hans Kasper), a polskie przys³owie powiada: „Poznaæ ³atwo w staroœci, jaki kto by³ w m³odoœci”. Poeci
niekiedy przemawiaj¹ w sposób ewangeliczny, jak William Szekspir: „Ludzie
musz¹ siê nauczyæ odchodziæ, tak jak
przyszli. Byæ gotowym, to wszystko”.
Czasem z literatury przebija jakieœ
przygnêbienie, a mo¿e realizm ¿ycia,
przekonanie, ¿e coœ siê koñczy, czego
nie mo¿na ju¿ o¿ywiæ. Smutny jest niekiedy czas odchodzenia:
„Godzina pcha godzinê, dzieñ
dnia w kark potr¹ca,
Tydzieñ tygodnia œciga,
a miesi¹c miesi¹ca.

Lecz i po nocy czarnej dzieñ
kolej¹ chodzi,
I ksiê¿yc przytêpione rogi
znowu m³odzi;
I po zimie przyjœæ znowu
kwiatop³odnej wioœnie,
I na drzewie opad³y znowu liœæ
uroœnie;
I po wodzie nadp³ynie znowu
druga woda,
I po szarudze z³ota nast¹pi
pogoda.
Lecz nam, kiedy raz s³oñce
staroœci zapad³o,
Nie przyda nic do twarzy
misterne zwierciad³o;
Ani cofnie czas nazad
z nieœcig³ej pogoni
Upierzonych lotnymi godzinami
koni” (Adam Naruszewicz
(1733 – 1796), Narcyz).
3. Staroœæ w nauczaniu œw. Jana
Paw³a II
Na temat staroœci, a dok³adniej,
ludzi w podesz³ym wieku, wypowiada³ siê Jan Pawe³ II. Pisa³ List do ludzi
w podesz³ym wieku, w którym mówi³
o jesieni ¿ycia, o ludziach starych
w Piœmie Œwiêtym jako stra¿nikach
pamiêci zbiorowej, o szacunku do rodziców, o oswajaniu siê ze „zmierzchem” ¿ycia. Przes³a³ tak¿e ¿yczenia
na dalsze lata ¿ycia1. Na temat staroœci mówi³ i pisa³ przy ró¿nych okazjach.
O osobach starszych w rodzinie mo¿na przeczytaæ w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (n. 27),
w adhortacji Christifideles laici
(n. 48), gdzie ludziom starszym przypisuje „dar m¹droœci”. O ostatnich
chwilach ¿ycia mówi tak¿e w encyklice Evangelium witae (n. 46-47.94).
w jednej z katechez (7.09.1994) mówi³
o „cennej roli osób starszych w Koœciele”. Starszy wiek czêsto bywa nazywany „z³otym wiekiem”.
W swoich wypowiedziach nawi¹zuje m. in. do zrobienia rachunku sumienia i pojednania siê z Bogiem:
„Koœció³ wie dobrze, ¿e wiele
osób zbli¿a siê do Boga zw³aszcza
w tak zwanym „z³otym wieku” i ¿e w³aœnie w tym okresie mo¿na im pomóc
w odnowie duchowej poprzez refleksjê i ¿ycie sakramentalne. Zdobyte
przez lata doœwiadczenia pomagaj¹
osobie starszej dostrzegaæ ograniczenie spraw tego œwiata i g³êbiej odczuwaæ potrzebê obecnoœci Boga
w ¿yciu doczesnym. Rozczarowania
doznane w ró¿nych okolicznoœciach,
ucz¹ pok³adaæ nadziejê w Bogu. Zdo-
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byta m¹droœæ mo¿e s³u¿yæ nie tylko
krewnym, lecz równie¿ ca³ej wspólnocie chrzeœcijañskiej”2.
O „jesieni ¿ycia”, o staroœci, pisa³
ju¿ Cyceron. Jan Pawe³ II rozwin¹³ tê
myœl, pytaj¹c: „Czym jest staroœæ?
Czasem mówi siê o niej jako o jesieni
¿ycia – tak pisa³ ju¿ Cyceron – przez
analogiê do pór roku, nastêpuj¹cych
kolejno po sobie w ¿yciu przyrody.
Widzimy, jak w ci¹gu roku zmienia siê
otaczaj¹cy nas œwiat, gdy patrzymy
na góry i równiny, pola i doliny, lasy,
roœliny i drzewa. Istnieje bliskie podobieñstwo miêdzy rytmami biologicznymi cz³owieka a cyklami ¿ycia przyrody, której i on jest czêœci¹”.
Bardzo ciekawe s¹ refleksje œw.
Jana Paw³a II okreœlaj¹ce ludzi starszych jako stra¿ników pamiêci zbiorowej. W tej refleksji odwo³uje siê nie
tylko do Pisma Œwiêtego czy do Ojców Koœcio³a, ale chêtnie siêga do
³aciñskich poetów, jak choæby Owidiusza, który pisa³ o szacunku do ludzi
starszych: „wielka by³a niegdyœ czeœæ
dla siwej g³owy”. Grecki poeta Fokilides napomina³: „Szanuj siwe w³osy,
a m¹drego starca otaczaj czci¹ jak w³asnego ojca”. Pyta³: jak pod tym wzglêdem jest dzisiaj? Ró¿nie – mo¿na odpowiedzieæ najkrócej. Bywa, ¿e staroœæ
jest nadal wielce szanowana, powa¿na, ale zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy
cz³owiek starszy jest lekcewa¿ony,
upokarzany, a bywa i tak, ¿ proponuje
mu siê eutanazjê, tzw. „³agodn¹
œmieræ”. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wszystkich nas czeka wiecznoœæ, oby szczêœliwa. Cz³owiek dojrzewa do wiecznoœci. „Ludzie starzy pomagaj¹ nam
m¹drzej patrzeæ na ziemskie wydarzenia, poniewa¿ dziêki ¿yciowym doœwiadczeniom zyskali wiedzê i dojrza³oœæ. S¹ stra¿nikami pamiêci zbiorowej,
a wiêc maj¹ szczególny tytu³, aby byæ
wyrazicielami wspólnych idea³ów
i wartoœci, które s¹ podstaw¹ i regu³¹
¿ycia spo³ecznego. Wykluczyæ ich ze
spo³eczeñstwa znaczy w imiê nowoczesnoœci pozbawionej pamiêci odrzuciæ przesz³oœæ, w której zakorzeniona
jest teraŸniejszoœæ. Ludzie starsi dziêki swej dojrza³oœci i doœwiadczeniu
mog¹ udzielaæ m³odym rad i cennych
pouczeñ”3. Nauka Jana Paw³a II, to
nieprzebrany skarbiec m¹droœci jako
wskazówek na ¿ycie. Trzy lata przed
œmierci¹ napisa³ „Tryptyk rzymski”,
w którym snuje refleksjê modlitewn¹
nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹, nad wspania³ym dzie³em „S¹du” Micha³a Anio³a”. Napisa³ m. in.:

„Non omnis moriar –
To co we mnie niezniszczalne,
Teraz staje twarz¹ w twarz
z Tym, który Jest!”
4. Mi³osierdzie œwiadczone przez
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Papie¿ Franciszek og³aszaj¹c Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia przy
ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji mówi³
i zachêca³ do uczynków mi³osierdzia
chrzeœcijañskiego. Podczas kanonizacji œw. Matki Teresy z Kalkuty okreœli³
j¹ jako „niestrudzon¹ pracownicê mi³osierdzia”4. Przemawiaj¹c do uczestników Jubileuszu Pracowników i Wolontariuszy Dzie³ Mi³osierdzia nazwa³
ich „wyci¹gniêt¹ rêk¹ Chrystusa”.
Apelowa³ o „nowe znaki mi³osierdzia.
Nie przestane mówiæ, ¿e Bo¿e mi³osierdzie nie jest piêkn¹ ide¹, ale konkretnym dzia³aniem. Nie ma mi³osierdzia
bez konkretów. Mi³osierdzie nie jest
czynieniem dobra „przejœciowo”, jest
anga¿owaniem siê tam, gdzie jest z³o,
gdzie jest choroba, gdzie jest g³ód,
gdzie s¹ ludzie tak czêsto wykorzystywani. Równie¿ ludzkie mi³osierdzie nie
staje siê nim – to jest ludzkim mi³osierdziem – dopóki nie stanie siê konkretne w codziennym dzia³aniu. Wci¹¿
aktualne jest napomnienie œw. Jana
aposto³a: „Dzieci, nie mi³ujmy s³owem
i jêzykiem, ale czynem i prawd¹”
(1 J 3,18). Prawdê mi³osierdzia widaæ
bowiem w naszych codziennych czynach, które sprawiaj¹, ¿e jest widzialne dzia³anie Boga poœród nas (…) Wy
jesteœcie rzemieœlnikami mi³osierdzia: przez wasze rêce, wasze oczy,
wasze ws³uchiwanie siê, wasz¹ bliskoœæ, wasz¹ czu³oœæ..., rzemieœlnikami! Wyra¿acie jedno z najpiêkniejszych pragnieñ serca ludzkiego: aby
cz³owiek cierpi¹cy odczu³, ¿e jest kochany. W ró¿nych sytuacjach potrzeby i niedostatku wielu osób wasza
obecnoœæ jest wyci¹gniêt¹ rêk¹ Chrystusa, która dosiêga wszystkich. Wy
jesteœcie wyci¹gniêt¹ rêk¹ Chrystusa:
czy pomyœleliœcie o tym?”5. Podczas
audiencji generalnej 10 sierpnia papie¿
Franciszek stwierdzi³ znowu dobitnie:
„Droga mi³osierdzia prowadzi od serca do r¹k”6. Poda³ te¿ taki przyk³ad:
„Powiedzia³ mi któregoœ dnia pewien
biskup, ¿e w swojej katedrze i w innych koœcio³ach ZROBI£ Drzwi Mi³osierdzia wejœciowe i wyjœciowe. Zapyta³em: „Dlaczego to zrobi³eœ?” –
„Poniewa¿ jedne drzwi SA po to, ¿eby
wchodziæ, prosiæ o przebaczenie i uzyskiwaæ mi³osierdzie Jezusa; drugie to

Drzwi Mi³osierdzia wyjœciowe, aby
nieœæ mi³osierdzie innym – poprzez
nasze uczynki mi³osierdzia”. Ale¿ ten
biskup jest m¹dry!”7.
Do pe³nienia uczynków chrzeœcijañskiego mi³osierdzia zachêca³ nas
Franciszek. Dziœ nasta³ czas rozrachunku. Caritas „nazbiera³a” tych
uczynków bardzo du¿o.
5. Zakoñczenie
Na zakoñczenie tego kazania zacytujê s³owa Lucjusza Anneusza Seneki
(4 r. przed Chr. – 65 r. po Chr.), z jego
„Listów moralnych do Lucyliusza”.
„Jeœli Bóg dorzuci nam jeszcze
dzieñ jutrzejszy, przyjmijmy go z zadowoleniem. Beztroskim i najszczêœliwszym panem siebie jest ten, kto wygl¹da jutra bez niepokoju. Kto
powiedzia³ sobie swojem ju¿ prze¿y³,
codziennie wstajê po nowy zysk”.
Ten uczony Hiszpan pisz¹c o staroœci, a co do nas wielu ju¿ siê to odnosi, radzi: „Powitajmy wiêc j¹ ¿yczliwie i pokochajmy. Bo i ona jest pe³na
uroku, jeœli potrafisz z niej korzystaæ.
Owoce najlepiej smakuj¹ wtedy, gdy
przemijaj¹” – pisze w „Liœcie XII”.
Sympozjum naukowe zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej na zakoñczenie Roku Mi³osierdzia, 17 listopada 2016 roku. Kazanie
ks. proboszcza wyg³oszone w archikatedrze przemyskiej podczas Mszy
œwiêtej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala.

Ks. Andrzej Skiba

1

List Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, do
moich Braci i Sióstr - ludzi w podesz³ym wieku, Wydawnictwo M, Kraków 1999.
2
Cenna rola osób starszych w Koœciele, n. 1.
3
List Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, Do
moich braci i sióstr – ludzi w podesz³ym wieku, dz. cyt., n. 10.
4
Kanonizacja b³. Matki Teresy z Kalkuty 4 wrzeœnia 2016. Niestrudzona
pracownica mi³osierdzia, w: L’Osservatore Romano, nr 9(2016), s. 9-11.
5
Jesteœcie wyci¹gniêt¹ rêk¹ Chrystusa, w: tam¿e, s. 12-13; tu: 13.
6
Audiencje generalne. Droga mi³osierdzia prowadzi od serca do r¹k, w: tam¿e, s. 27-28.
7
Tam¿e, s. 28.
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Chrystus Królem naszych serc i naszego ¿ycia
Pierwszy dzieñ triduum (17 listopada)
Wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej: Ap 5,1-10; Ps 95; £k 19,41-44.
1. Jakie s¹, a jakie powinny byæ
nasze serca?
2. Króluj nam Chryste! Zawsze
i wszêdzie!
3. „Otwórzcie, otwórzcie na
oœcie¿ drzwi Chrystusowi!”
4. D¹¿ymy do odmiany oblicza
naszej Ojczyzny i Koœcio³a
Wstêp
Rozpoczynamy triduum przed
Uroczystoœci¹ Chrystusa Króla poprzez Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana. To triduum ma charakter ogólnopolski. Ma nam uœwiadomiæ, ¿e Chrystus Pan winien byæ obecny w naszych umys³ach i sercach,
w ca³ym naszym ¿yciu. Mamy przejœæ
wszystkie zobowi¹zania jakie wynikaj¹ z Jasnogórskich Œlubów Narodu,
które nadal s¹ aktualne. Bêdzie to
wgl¹d w nasze serca, w nasze rodziny,
w nasz¹ Ojczyznê. Ten dzieñ ma mocne usadowienie historyczne, bowiem
prze¿ywamy ju¿ koñcówkê 1050-lecia
Chrztu Polski, co by³o i naszym udzia³em, tu, w Sanoku, kiedy goœciliœmy
znamienitych goœci i swoich przedstawicieli, którzy przybli¿yli nam to, czym
¿yliœmy przez ten czas od chwili przyjêcia Chrztu przez Mieszka I, po dzieñ
dzisiejszy. Ku koñcowi zbli¿a siê Rok
Mi³osierdzia1, prze¿yliœmy Œwiatowe
Dni M³odzie¿y w Krakowie po³¹czone
z pielgrzymk¹ papie¿a Franciszka do
naszego kraju. Zwieñczeniem tych
uroczystoœci bêdzie akt uroczystego
przyjêcia królowania Chrystusa w naszych sercach i w naszym ¿yciu. Ten
dzieñ poprzedziliœmy tak¿e aktem Wielkiej Pokuty Narodowej.
1. Jakie s¹, a jakie powinny byæ
nasze serca?
Skoro Jezus ma zamieszkaæ w naszym sercu, to trzeba postawiæ sobie
pytanie: co Pismo Œwiête mówi o sercu? Jakie jest to nasze serce?
a) Biblijne ujêcie serca
SERCE – to ulubiony temat biblijny. Serce w ujêciu biblijnym ma podwójne znaczenie, bowiem oznacza tak
organ wewnêtrzny decyduj¹cy o ¿yciu cz³owieka, jak równie¿ zawiera
w sobie ca³¹ sferê ludzkiego, wewnêtrznego ¿ycia, jego osobowoœæ,

zdolnoœci intelektualne, duchowe, ca³e
wnêtrze cz³owieka. Serce jest siedliskiem uczuæ. Mo¿e byæ „serce dobre”
(Pwt 28,47, „serce wzburzone” (Jr 4,19)
nape³nione bólem, „serce spokojne”
(Prz 14,30) „serce m¹dre i rozs¹dne”
(1 Krl 3,12), ale równoczeœnie sk³onne
do urojeñ (Jr 14,14), a „serce z³ych
ma³o co warte” (Prz 10,20). Bywa serce zdradliwe i niepoprawne: „Serce jest
zdradliwsze ni¿ wszystko inne i niepoprawne – któ¿ je zg³êbi?” (Jr 17,9).
To Pan Bóg obdarza ludzkie serca
m¹droœci¹ (Wj 36,2), a tak¿e wymaga,
aby kochaæ Go „z ca³ego swego serca”. To w sercu maj¹ pozostaæ s³owa
Bo¿ych wymagañ (Pwt 6,5 n), aby s³u¿yæ Mu „ca³ym (…) sercem” (Joz 22,5.
S¹ te¿ apele: „s³u¿cie Mu w prawdzie
z ca³ego serca: spójrzcie, jak wiele wam
wyœwiadczy³” (1 Sm 12,24). Tu jest podana motywacja, dlaczego trzeba s³u¿yæ Panu Bogu. Zapowiadaj¹c zaœ
nowe przymierze Pan Bóg zapowiada:
„Dam im jedno serce i jedn¹ zasadê
postêpowania, by siê Mnie zawsze bali
dla swego dobra i swych potomków.
(…) Nape³niê ich serce moj¹ bojaŸni¹,
by siê ju¿ nie odwracali ode Mnie”
(Jr 32,39 n). Prawo Bo¿e trzeba wzi¹æ
sobie do serca (Iz 51,7). S¹ serca wierne, ale te¿ s¹ serca bezbo¿ne, zatwardzia³e, dalekie od Pana Boga: „Poniewa¿ ten lud zbli¿a siê do Mnie tylko
w s³owach, i s³awi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala
ode Mnie, poniewa¿ czeœæ jego jest
dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem” (Iz 29,13). Z tego mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e s¹ serca wierne Bogu z pozoru, bez wewnêtrznego
zaanga¿owania, duchowego ognia,
który zapala do Jego mi³oœci.
W sercu dokonuje siê nawrócenie
do Pana Boga: „Stwórz, o Bo¿e, we mnie
serce czyste” (Ps 51,12). bo Pan Bóg
nie gardzi sercem pokornym i skruszonym (w. 19). Warunkiem przebaczenia
jest pokuta, st¹d prorok Joel wo³a: „…
wyrocznia Pana: Nawróæcie siê do
Mnie ca³ym swym serce, przez post
i p³acz, i lament”. Rozdzierajcie jednak
serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,12 n).
G³êbia ludzkiego jestestwa ukazywana jest te¿ przez okreœlenie „nerki”.

„które w sensie metaforycznym stanowi¹ miejsce najg³êbszych emocji,
poruszeñ sumienia oraz motywów dzia³ania, czêsto ukrytych przed samym
cz³owiekiem, st¹d tylko Bóg bada,
przenika serce i nerki”2.
Oto niektóre teksty:
„Niechaj ustanie nieprawoœæ wystêpnych, a sprawiedliwego umocnij,
Bo¿e sprawiedliwy, Ty, co przenikasz
serca i nerki. Tarcz¹ jest dla mnie Bóg,
co zbawia prawych sercem” (Ps 7,10).
„Doœwiadcz mnie, Panie, wystaw mnie
na próbê, wybadaj moje nerki i serce”
(Ps 26,2). „Pan Zastêpów jest sprawiedliwym sêdzi¹, bada nerki i serce”
(Jr 12,20). „Ja, Pan, badam serce i doœwiadczam nerki, bym móg³ ka¿demu
oddaæ stosownie do jego postêpowania, wed³ug owoców jego uczynków”
(Jr 17,10). Bóg patrzy na nerki i serce
(Jr 20,12). Nerki najczêœciej s¹ uto¿samiane z sumieniem.
Swoje wielkie Serce pe³ne mi³oœci
okazywa³ Jezus w czasie swojej ziemskiej wêdrówki, ziemskiego ewangelizowania czyli g³oszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Siêgnijmy do
dzisiejszej Ewangelii, aby ods³oniæ
choæby r¹bek Jezusowego Serca.
Na krótko przed mêk¹, bo w Niedzielê Palmow¹, popatrzy³ ma miasto,
œwiête Jeruzalem i … zap³aka³, bo wiedzia³, ¿e nadejd¹ takie dni, kiedy zostanie oblê¿one przez nieprzyjació³
i okrutnie zniszczone: „Przyjd¹ na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otocz¹
ciê wa³em, oblegn¹ siê i œcisn¹ zewsz¹d. Powal¹ na ziemiê ciebie i twoje
dzieci z tob¹ i nie zostawi¹ w tobie
kamienia na kamieniu za to, ¿eœ nie
rozpozna³o czasu twojego nawiedzenie”. Zgin¹ ludzie! Jezus wzrusza siê,
wspó³czuje i boleje, ¿e Jego nauka nie
trafia do przekonania wielu.
Odnoœnie co do w³asnego serca,
to Jezus przestrzega³: „Uwa¿ajcie na
siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa
i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie
przypad³ na was znienacka” (£k 21,34).
Serce w ujêciu nowotestamentalnym mo¿e oznaczaæ „sferê si³ duchowych, rozumu i woli, duchowego ¿ycia,
(…) wyra¿a te¿ ró¿ne aspekty relacji do
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Pana Boga: wiarê i pos³uszeñstwo, a tak¿e niewiarê i bunt przeciw Niemu; serce
jest niepos³uszne i zatwardzia³e, przewrotne i bezrozumne; z niego pochodz¹
z³e myœli i grzeszne pragnienia”3.
Serca cz³owieka nie mo¿na poznaæ
do koñca, ani zag³êbiæ siê w jego tajemnice. Dopiero uczyniæ to mo¿e sam
Pan Bóg, „który rozjaœni to, co w ciemnoœciach ukryte, i ujawni zamiary
serc” (1 Kor 4,5), bo tylko On „przenika serca” (Rz 8,27), On je bada
(1 Tes 2,4). Nowy Testament przestrzega przed zatwardzia³oœci¹, trwaniem
w grzesznym uporze: „Oto przez swoj¹
zatwardzia³oœæ i serce niesk³onne do
nawrócenia skarbisz sobie gniew na
dzieñ gniewu i objawienia siê sprawiedliwego Boga, który odda ka¿demu
wed³ug uczynków jego” (Rz 2,5 n).
Warunkiem zaœ osi¹gniêcia zbawienia
jest wiara przyjêta w sercu: „Je¿eli wiêc
ustami swoimi wyznasz, ¿e JEZUS
JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg Go wskrzesi³ z martwych
– osi¹gniesz zbawienie. Bo sercem
przyjêta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami –
do zbawienia” (Rz 10,9 n).
Kiedy œw. Piotr g³osi swoj¹
pierwsz¹ katechezê po Zes³aniu Ducha
Œwiêtego, to w Dziejach Apostolskich
czytamy: „Gdy to us³yszeli, przejêli siê
do g³êbi serca: „Có¿ mamy czyniæ, bracia?” – zapytali Piotra i pozosta³ych
Aposto³ów. „Nawróæcie siê – powiedzia³ do nich Piotr – i niech ka¿dy z was
ochrzci siê w imiê Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weŸmiecie w darze Ducha Œwiêtego”
(Dz 2,37-38). Przejêcie siê do g³êbi serca prawd¹ o zmartwychwstaniu Chrystusa zaowocowa³o nawróceniem, odmian¹ ¿ycia. Bóg „wycisn¹³ na nas
pieczêæ i zostawi³ zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,22), a „mi³oœæ
Bo¿a rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Œwiêtego, który zosta³ nam
dany” (Rz 5,5). Owoc zasiewu s³owa
Bo¿ego przynios¹ spodziewane owoce tylko wtedy, kiedy zostan¹ przyjête
„sercem szlachetnym i dobrym”
(£k 8,15), gdzie panuje „pokój Chrystusowy” (Kol 3,15).
b) Serce w ujêciu œw. Stanis³awa
Papczyñskiego
W dzie³ku „Mistyczna œwi¹tynia
Boga” œw. Stanis³aw Papczyñski, omawia m. in. „O³tarz mistycznej œwi¹tyni”4. W tym rozwa¿aniu powo³uje siê

na wielu œwiêtych poczynaj¹c od œw.
Bernarda z Clairvaux, który mówi³:
„Œwiêtym przybytkiem jest dusza oddana Bogu, a najwspanialszym o³tarzem – jej serce”. To zdanie, ¿e „o³tarzem Boga Najwy¿szego jest serce
cz³owieka”, jest wielce zobowi¹zuj¹ce. To oznacza, ¿e Bóg winien stale
zamieszkiwaæ w sercu cz³owieka,
a cz³owiek winien byæ nosicielem
Boga. Serce winno byæ oddane Bogu.
Odwo³uje siê do jednego z prze³o¿onych karmelitañskich i przytacza jego
wypowiedŸ, jakby wo³anie Boga:
„Z ca³ym wewnêtrznym wysi³kiem
przygotujcie mi wasze serca, abym poci¹gniêty wasz¹ mi³oœci¹ spocz¹³
w nich, jak oblubieniec w swojej komnacie, jak Bóg na w³asnym o³tarzu”.
Serce cz³owieka winno byæ mieszkaniem Boga. On pragnie ca³ego serca:
„Daj Mi, synu mój, serce twoje”
(Prz 23,26). „W jakim celu? Aby w nim

zamieszka³, w nim przebywa³, pozostawa³, królowa³, odpoczywa³ na wieki”.
Serce, to najszlachetniejsze miejsce
w cz³owieku, najbardziej godne zamieszkiwania dla Pana Boga. „Skoro
zatem nie ma w cz³owieku nic godniejszego i szlachetniejszego od jego serca, to tutaj Bóg jako na swym o³tarzu
powinien byæ umieszczony, aby jak
najpe³niej cieszy³ siê ca³¹ swoja posiad³oœci¹”. I znowu odwo³uje siê do
œw. Bernarda, mówi¹c: „W ka¿dym
stworzeniu pod s³oñcem (…) nie znajdzie siê nic od serca ludzkiego wspanialszego, nic szlachetniejszego i nic
bardziej do Boga podobnego. Dlatego [Bóg] nie ¿¹da od ciebie niczego
innego, jak tylko twego serca”. Przytacza znane nam dobrze zdanie œw. Augustyna: „Uczyni³eœ nas, Panie, dla
siebie i niespokojne jest nasze serce,
dopóki nie spocznie w Tobie”. Odwo³uje siê równie¿ do mniej znanego nam
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ojca Nieremberga, który plastycznie
unaocznia nam prawdê o naszym sercu: „Ig³a kompasu nie spocznie, dopóki nie zwróci siê ku pó³nocy i nie
wska¿e dok³adnie bieguna pó³nocnego; w jak¹kolwiek zatem stronê by j¹
skierowaæ, nigdy siê nie zatrzyma. Tak
samo nasze serce, które nie dla czegokolwiek innego, lecz dla samego siebie Bóg stworzy³, sk³ania siê i zwraca
do centrum, czyli do naturalnej swej
doskona³oœci i wczeœniej nie mo¿e
osi¹gn¹æ spokoju, zanim nie skieruje
siê do swego Stwórcy”.
Œw. Stanis³aw Papczyñski stawia
wysokie wymagania wyznawcom
Chrystusa. Skoro serce nasze jest o³tarzem œwi¹tyni, to „niech nie ostoi siê
na nim nic ziemskiego, nie mówiê, ju¿
nieczystego. Z jak najwiêksz¹ gorliwoœci¹, jak najbardziej czysty zachowujmy ten o³tarz dla samego Boga. (…)
poza Bogiem nie tolerujmy niczego
innego na o³tarzu naszego serca” bo
„Bóg chce by Jego samego uwa¿ano
za Pana, by w Niego wierzono, Jego
czczono i mi³owano. I jak sam jest naszym Panem, tak te¿ domaga siê, abyœmy wszyscy nale¿eli do Niego”. Apeluje, aby nie dzieliæ swojego serca, ale
oddaæ je Bogu ca³kowicie. Koñczy
zdaniem Tomasza a Kempis „O naœladowaniu Chrystusa”: „On san tylko
chce posiadaæ twoje serce i jako król
zasiadaæ na swym w³asnym tronie,
jako Bóg na swoim o³tarzu. O Bo¿e!
spraw, aby tak by³o na wieki!”.
c) Có¿ nam pozostaje?
OdpowiedŸ znajdziemy choæby
w tej pieœni:
Wszystko Tobie oddaæ pragnê
i dla Ciebie tylko ¿yæ!
Chcê Ciê Jezu kochaæ wiernie,
dzieckiem Twoim zawsze
byæ!
Serce moje weŸ, niech Tw¹
œpiewa czeœæ,
Serce moje, duszê moj¹, Panie
Jezu, weŸ.
Wszystko Tobie oddaæ pragnê
od najm³odszych moich lat.
Pomó¿, Jezu, by mnie nie zwiód³
pokusami swymi œwiat.
A wiêc Serce za serce. Mi³oœæ za
mi³oœæ. Mi³oœæ, jeœli ma byæ prawdziwa, musi byæ wzajemna. Gdy brak wzajemnoœci, tam trwa niepokój, rozdwojenie, niepewnoœæ, stopniowe

oddalanie siê od siebie. W Ksiêdze
Przys³ów (23,26) znajdujemy tak¹ proœbê i przestrogê: „Synu, daj mi swe serce, dróg moich niech strzeg¹ twe oczy”.
Có¿ mo¿emy uczyniæ ze swojej
strony? – pytajmy nadal. Daæ serce! –
to ³atwo powiedzieæ. Czasem trzeba siê
mocno potargowaæ. To ofiarowaæ Mu
ca³ego siebie, to powtórzyæ za œw. Ignacym Loyol¹: „Przyjmij, Panie, ca³¹ moj¹
wolnoœæ; przyjmij pamiêæ, rozum i ca³¹
wolê. Cokolwiek mam i posiadam, Tyœ
mi to da³. Wszystko to zwracam Tobie
i ca³kowicie poddajê panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko mi³oœæ ku Tobie
i Twoj¹ ³askê, a bêdê doœæ bogaty; niczego wiêcej nie pragnê”.
2. Króluj nam Chryste! Zawsze
i wszêdzie
Papie¿ Benedykt XVI, zajmowa³ siê
tak¿e protestantyzmem, w tym jedn¹
z jego zasad, któr¹ g³osi³ Luter, ¿e do
zbawienia wystarczy sama wiara (sola
fides). Trzeba „po prostu byæ z Chrystusem i w Chrystusie. (…) Wiar¹ jest
wpatrywanie siê w Chrystusa, powierzenie siê Chrystusowi, upodabnianie
siê do Chrystusa, do Jego ¿ycia.
A form¹, ¿yciem Chrystusa jest mi³oœæ.
Tak wiêc wierzyæ to znaczy upodobniæ siê do Chrystusa i zag³êbiæ siê w Jego mi³oœci”5. Trzeba wielkiego wysi³ku, wielkiej starannoœci, aby rozwijaæ
swoj¹ wiarê, która sprowadzi siê do
oddania serca Chrystusowi. Trzeba
prosiæ o mi³oœæ, która by³aby zdolna
do czynu, a nie ogranicza³aby siê do
piêknych, wzruszaj¹cych s³ów, a czasem mo¿e pustych obietnic czy frazesów. Chodzi o mi³oœæ, która by³aby
zdolna do ofiary, bo nie ma mi³oœci bez
ofiary: „Jeœli bêdziecie zachowywaæ
moje przykazania, bêdziecie trwaæ w mi³oœci mojej” (J 15,10). A wiêc, dowodem – znakiem mi³oœci z naszej strony
bêdzie zachowywanie Dekalogu i tego
wszystkiego, co wynika z Ewangelii
i z nauki Koœcio³a.
A wiêc kochaæ Boga, to:
- wiernie zachowywaæ Jego naukê;
- wstêpowaæ w œlady Jezusa, naœladuj¹c Go;
- kochaæ drugiego cz³owieka, bo
to jest sprawdzian mi³oœci Boga.
Sprawdzianem naszej przynale¿noœci do Chrystusa jest nasze odniesienie do ¿ycia, do aborcji, do eutanazji,
do zap³odnienia in vitro, do nagrody

i kary po œmierci, do wiary w piek³o,
stan wiecznego potêpienia. Mo¿emy
zadaæ sobie pytanie: czy wszyscy pójdziemy do nieba, jak chcielibyœmy?
Nie mamy prawa nikogo skazywaæ na
piek³o, ale ono istnieje. Mamy czyniæ
wszystko, aby siê zbawiæ. Zbawienia
nie otrzymamy za darmo, ale trzeba
podj¹æ pokutê za swoje grzechy. Czytam w jednym z opracowañ: „Obrazy
piekielnych m¹k, które widniej¹ na
obrazach, freskach w starych koœcio³ach, dziœ ju¿ nikogo nie przera¿aj¹,
wywo³uj¹ raczej uœmieszki. G³ównie
dlatego, ¿e os³ab³a w ogóle wiara w ¿ycie wieczne, w s¹d Bo¿y, w to, ¿e istnieje inny œwiat, który jest ostatecznym celem ¿ycia tu, na ziemi. (…) Jeœli
jednak dla dobrego samopoczucia
wmawiamy sobie, ¿e nie ma ¿adnej
przepaœci, to prêdzej czy póŸniej zlekcewa¿ymy Tego, który chce nas uratowaæ od zguby wiecznej. Jeœli pozbawimy piek³o jego grozy, nie znaczy to,
¿e bêdziemy wolni od lêku. Przecie¿
wci¹¿ jesteœmy straszeni… Putinem,
globalnym ociepleniem, uderzeniem
asteroidy, terrorystami, uk¹szeniem
kleszcza, ³upie¿em, cellulitem, staroœci¹, inflacj¹, faszyzmem itd.”6. Tomasz
Merton, amerykañski trapista, nawróci³ siê pod wp³ywem kazania o piekle.
Ci, którzy tam id¹, id¹ z w³asnego wyboru. Wszyscy odpowiadaæ bêdziemy za nasze ¿yciowe wybory: dobre
lub z³e. O tej wolnoœci wyboru mówi³
Jan Pawe³ II podczas swojej Pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny, w roku 1979:
„Czy mo¿na odrzuciæ Chrystusa
i wszystko to, co On wniós³ w dzieje
cz³owieka? Oczywiœcie, ¿e mo¿na. Cz³owiek jest wolny. Cz³owiek mo¿e powiedzieæ Chrystusowi: nie. Ale – pytanie
zasadnicze: czy wolno? I w imiê czego
„wolno”? Jaki argument rozumu, jak¹
wartoœæ woli i serca mo¿na przed³o¿yæ sobie samemu i bliŸnim, i rodakom,
i narodowi, a¿eby odrzuciæ, a¿eby powiedzieæ „nie” temu, czym wszyscy
¿yliœmy przez tysi¹c lat?! Temu, co
stworzy³o podstawê naszej to¿samoœci i zawsze j¹ stanowi³o”7.
3. Otwórzcie, otwórzcie na
oœcie¿ drzwi Chrystusowi!
I znowu warto odnieœæ siê do nauczania œw. Jana Paw³a II i to do samego pocz¹tku jego pontyfikatu, do dnia
22 paŸdziernika 1978 roku. Mówi³: „Nie

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 46 (690) 20 listopada 2016 r.

9
lêkajcie siê! Otwórzcie, otwórzcie na
oœcie¿ drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej w³adzy otwórzcie granice pañstw,
ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lêkajcie siê!”8. Ostatnio, choæ to ju¿ dwa lata temu, ukaza³a
siê ksi¹¿ka znanego, ju¿ nie¿yj¹cego
polskiego filozofa, Leszka Ko³akowskiego, pt. „Jezus oœmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny”. Obserwacje
autora mo¿na odnieœæ do czasów dzisiejszych, kiedy to religia katolicka jest
czêsto wyœmiewana, krytykowana, kontestowana. Autor zastanawia siê nad
osoba Jezusa Chrystusa i nad tym
wszystkim, co Jezus wniós³ w dzieje cz³owieka i naszej kultury oraz cywilizacji.
Nadmieniê, ¿e L. Ko³akowski nie uwa¿a³ siê za cz³owieka wiary nadprzyrodzonej. By³ jednak cz³owiekiem poszukuj¹cym Boga i byæ mo¿e, mo¿na go
nazwaæ cz³owiekiem swoiœcie religijnym. Pisze on m. in.:
„Myœlê o Jezusie prawdziwym,
a to znaczy: prawdziwie, rzeczywiœcie
i niezbywalnie obecnym w naszej historii. Ta obecnoœæ obejmuje wszystkie Jego 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, spro-

wadza³ je na w³aœciwe miejsce: nigdy
nie jest warte tego, by je czciæ czy kultywowaæ 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.
„Kiedyœ siê otworz¹ karty, gdzie
spis grzechów jest zawarty” – tak nam
przypomina Koœció³ œwiêty, nasza
matka. Nadejdzie czas s¹du, o którym
mówi nam fragment z Ksiêgi Apokalipsy, który dziœ us³yszeliœmy: „Ja,
Jan, ujrza³em na prawej rêce Zasiadaj¹cego na tronie ksiêgê zapisan¹ wewn¹trz i na odwrocie zapieczêtowan¹
na siedem pieczêci”. Nasze ¿ycie jest
tajemnic¹ dla naszego otoczenia. Tylko Bóg zna nasze wnêtrze. Kiedyœ
otworzy On ksiêgê naszego ¿ycia, kiedyœ z³amie jej pieczêcie i „wszystko
tajne, jawnym bêdzie”.
4. D¹¿ymy do odmiany oblicza
naszej Ojczyzny i Koœcio³a
Zdajemy sobie sprawê z tego, jak
wygl¹da stan duchowy i moralny na-

szego Narodu. Ile w nas niepokojów,
niezgody, braku zwyczajnej, ludzkiej
¿yczliwoœci, przyjaznego odnoszenia
siê do siebie. Patrz¹c na to, co siê dzieje w naszej OjczyŸnie, widaæ jak z³o
zapuœci³o ju¿ g³êbokie korzenie w naszym ¿yciu, w naszych odniesieniach
do drugiego, do wymogów Bo¿ych
przykazañ. Nigdy nie bêdzie lepiej, nigdy nic siê nie zmieni, jeœli my nie bêdziemy lepsi. Bêdzie to tylko wtedy
mo¿liwe, kiedy Chrystus w ¿yciu naszym osobistym i narodowym bêdzie
na pierwszym miejscu. Jesteœmy w tak
dobrej sytuacji, ¿e za patrona mamy
œw. Micha³a Archanio³a, którego samo
imiê znaczy „Któ¿ jak Bóg”. Tylko z Bogiem i tylko z naszym wysi³kiem mo¿emy ogl¹daæ przemienione oblicze naszej Ojczyzny i Koœcio³a, ca³ego
naszego narodu.

Ks. Andrzej Skiba

1

Zob.: Akt poœwiêcenia Polski Mi³osierdziu Bo¿emu b³. Micha³a Sopoæki, w: Nasz Dziennik, pi¹tek, 2 wrzeœnia 2016, s. 17.
2
A. Kiejza, Serce, w: Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin2013, t. 18, k. 6.
3
Tam¿e. W cytowanym fragmencie dla
wiêkszej przejrzystoœci opuszczona
zosta³a cytacja biblijna.
4
Œw. Stanis³aw Papczyñski, Pisma zebrane, PROMIC – Wydawnictwo Ksiê¿y Marianów MIC, Warszawa 2016,
s. 937- 940.
5
A. Sosnowski, Dlaczego katolik
z protestantem pogodziæ siê nie mo¿e,
w: WPIS, nr 10(2016) 22 paŸdziernika
– 22 listopada 2016, s. 70.
6
T. Jaklewicz ks., Kazanie o piekle,
w: Goœæ Niedzielny, nr 35, z 28 sierpnia 2016, s. 19.
7
Jan Pawe³ II w Polsce. Fragmenty
homilii i przemówieñ, Œwiat Ksi¹¿ki,
Warszawa 2006, s. 43.
8
Ze wspomnienia œw. Jana Paw³a II, z dnia 22 paŸdziernika, z Godziny czytañ.
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Uroczystoœci 11 listopada
w koœciele pw. Przemienienia Pañskiego,
pod pomnikiem Tadeusza Koœciuszki i na cmentarzu
fot. Jakub Rado¿ycki
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Koncert patriotyczny
11.11.2016 r.,
koœció³ Przemienienia Pañskiego
zespo³y Sonores, Soul, Souliki
pod batut¹ p dr Moniki Brewczak
fot. Damian Biskup
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Mi³oœæ i Mi³osierdzie
(...) okazujcie sobie mi³oœæ i mi³osierdzie
Za 7,9
Papie¿ Franciszek og³osi³ rok 2016

rialnych, aby czyniæ mi³osierdzie. I ¿e-

zowaæ mi³osierdzie mo¿emy uczyæ siê

- Rokiem Mi³osierdzia. Nadzwyczaj-

by zaradziæ tym obawom Pan Jezus po-

od Œwiêtych, a tak¿e wykorzystuj¹c

ny Jubileusz Mi³osierdzia rozpocz¹³

leci³ siostrze Faustynie: (...) napisz to

dogmat o Œwiêtych Obcowaniu, pro-

siê 8.12.2015 roku a zakoñczy siê

dla dusz wielu, które nieraz siê mar-

siæ ich samych o pomoc. Œw. ks. Zyg-

20.11.2016 r. Warto wiêc podsumowaæ

twi¹, ¿e nie maj¹ rzeczy materialnych,

munt Gorazdowski przyœni³ siê sio-

ten rok, zastanowiæ siê czym jest mi-

aby przez nie czyniæ mi³osierdzie.

strze Józefitce - sta³ przed budynkiem

³osierdzie i w jaki sposób nas doty-

Jednak o wiele wiêksz¹ zas³ugê ma

z napisem Ambasada Bo¿ego Mi³o-

czy. Mi³osierdzie definiuje siê jako

mi³osierdzie ducha, na które nie po-

sierdzia i wyrazi³ ¿al, ¿e tyle móg³by

dobroæ i wspó³czucie. Jest ono przy-

trzeba mieæ ani pozwolenia, ani spi-

zrobiæ, a tak ma³o ludzi prosi go o po-

miotem Boga. Pan jest dobry dla

chlerza, jest ono przystêpne dla wszel-

moc. Ostatnio do grona pracowników

wszystkich i Jego mi³osierdzie ogar-

kiej duszy. Je¿eli dusza nie czyni

Ambasady Bo¿ego Mi³osierdzia do-

nia wszystkie Jego dzie³a (Ps 145, 9)

mi³osierdzia w jakikolwiek sposób,

³¹czy³a Matka Teresa z Kalkuty. Tak

W Piœmie Œwiêtym s³owo mi³osierdzie

nie dost¹pi mi³osierdzia mojego

Matkê Teresê podczas Jubileuszu

jest u¿yte a¿ 157 razy. Wybra³am dwa

1

M³odzie¿owego w Rzymie zaanonso-

w dzieñ s¹du. (Dz. 1317)

fragmenty Pisma Œwiêtego, które s¹

Warto przypomnieæ w tym miejscu

wa³ Prado Flores: „- Teraz przyjdzie

moim zdaniem znakomitym wprowa-

jakie to s¹ uczynki mi³osierne wzglê-

pewna kobieta ma³a, raczej stara, któ-

dzeniem do tematu.

dem duszy i cia³a. Chocia¿ znajduj¹ siê

ra wed³ug wzorców piêknoœci tego

(...) - obleczcie siê w serdeczne

w ka¿dej ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa,

œwiata nie jest ³adna, ale jest to naj-

mi³osierdzie, dobroæ, pokorê, ci-

to wydaje siê, ¿e rzadko odœwie¿amy

piêkniejsza kobieta, jak¹ mo¿na zna-

choœæ, cierpliwoœæ, znosz¹c jedni

swoj¹ pamiêæ o nich.

leŸæ na tej ziemi. Patrzeæ na ni¹, to

drugich i wybaczaj¹c sobie nawza-

Uczynki mi³osierne wzglêdem

kontemplowaæ blask pokoju i dobro-

jem, jeœliby mia³ ktoœ zarzut przeciw

cia³a: 1. G³odnych nakarmiæ 2. Spra-

ci Bo¿ej.”3 Mawia³a ona, ¿e nigdy nie

drugiemu: jak Pan wybaczy³ wam,

gnionych napoiæ 3. Nagich przyodziaæ

poznamy ca³ego dobra, jakie mo¿e daæ

tak i wy! Na to zaœ wszystko przy-

4. Podró¿nych w dom przyj¹æ 5. WiêŸ-

zwyk³y uœmiech i ¿e nie liczy siê, co

obleczcie mi³oœæ, która jest wiêzi¹

niów pocieszaæ 6. Chorych nawiedzaæ

robimy, lecz to, ile mi³oœci wkladamy

doskona³oœci. (Kol 3,12)

7. Umar³ych pogrzebaæ

w dzia³anie. Owocami mi³oœci s¹ ra-

Uczynki mi³osierne wzglêdem

doœæ, pokój i mi³osierdzie. Mi³oœæ

duszy: 1. Grzesz¹cych upomi-

wymaga dobroci i upomnienia bra-

naæ.2. Nieumiejêtnych

po-

terskiego; jest ¿yczliwoœci¹; rodzi

jasn¹ wskazówkê, ¿e mi³oœæ i mi³osier-

uczaæ.3. W¹tpi¹cym dobrze ra-

wzajemnoœæ; trwa bezinteresowna

dzie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Do

dziæ.4. Strapionych

pocieszaæ.

i hojna (KKK 1829) A zatem docho-

siostry Faustyny powiedzia³ Pan Je-

5. Krzywdy cierpliwie znosiæ.6. Urazy

dzimy znowu do pocz¹tku naszych

zus: Podajê ci trzy sposoby czynie-

chêtnie darowaæ.7. Modliæ siê za

rozwa¿añ. Najwa¿niejsza jest mi³oœæ,

nia mi³osierdzia bliŸnim: pierwszy –

¿ywych i umar³ych.

bo jej zawsze towarzyszy mi³osierdzie.

Kto nie mi³uje, nie zna Boga, bo
Bóg jest mi³oœci¹. (1 J 4,8)
Je¿eli Bóg jest mi³oœci¹ to mamy

czyn, drugi – s³owo, trzeci – modli-

Katechizm Koœcio³a Katolickiego

B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem

twa; w tych trzech stopniach zawie-

mówi nam, ¿e Ewangelia jest w Jezu-

oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5,7)

ra siê pe³nia mi³osierdzia i jest nie-

sie Chrystusie objawieniem mi³osier-

Jeœli chcemy dostapiæ mi³osierdzia,

zbitym dowodem mi³oœci ku Mnie.

dzia Bo¿ego dla grzeszników (str. 430,

musimy sami byæ mi³osierni. Proszê,

2

W ten sposób dusza wys³awia i od-

1846) Bóg stworzy³ ciê bez ciebie, ale

dziêkujê, przepraszam czêsto u¿ywa-

daje czeœæ mi³osierdziu Mojemu

nie zbawia ciê bez ciebie. Przyjêcie

ne plus uœmiech i ¿yczliwoœæ le¿¹ na

Jego mi³osierdzia wymaga uznania

pewno u podstaw mi³osierdzia. Od

1

(Dz. 742) Niektórzy usprawiedliwiaj¹
siê, ¿e nie maj¹ doœæ œrodków mate-

2

naszych win.(str. 430, 1847) Jak reali-

tego nale¿a³oby zacz¹æ, a ca³a reszta
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naszego postêpowania bêdzie natu-

aby cz³owieka i dzie³o stworzenia

tego w rzeczywistoœci, gdy¿ naprawdê

raln¹ konsekwencj¹.

przywróciæ Stwórcy. Sentire - przez

nie s¹ takimi za jakich siê uwa¿aj¹.

Co dalej? Nasze pozytywne nasta-

dobre uczestnictwo we Mszy Œwiêtej

Tylko mi³oœæ czyni nas chrzeœcija-

wienie do drugiego cz³owieka sprawi,

prze¿ywaæ tajemnice mi³oœci Chry-

nami i identyfikuje nas jako chrzeœci-

¿e znajdziemy doœæ okazji i mo¿liwo-

stusa do cz³owieka i d¹¿yæ do udzia-

jan. Bóg jest mi³oœci¹. Chrystus jest

œci czynienia mi³osierdzia. Jak by³o

³u przez w³asn¹ ofiarê w niezg³êbio-

Jego widzialnym objawieniem, a my

realizowane mi³osierdzie w ¿yciu jed-

nych skarbach mi³oœci i cierpienia,

jesteœmy cia³em Chrystusa, które roz-

nego z patronów Roku Mi³osierdzia

które Matka Jezusa ofiarowa³a

szerza tê mi³oœæ na ca³y œwiat.

œw o. Pio? Spe³nianie uczynków mi³o-

Panu za zbawienie rodziny ludzkiej.

Na zakoñczenie ¿yczê wszystkim

sierdzia wzglêdem duszy i cia³a znala-

Adorare - trwaæ nieustannie w uwiel-

czytelnikom i sobie, abyœmy z pomoc¹

z³a swoje odzwierciedlenie w dwóch

bianiu Chrystusa w Najœw. Sakra-

³aski Bo¿ej osi¹gnêli pe³niê mi³oœci.

dzie³ach o. Pio, które trwaj¹ do dzisiaj:

mencie, w najwiêkszej tajemnicy

w Grupach Modlitwy i w Domu Ulgi

wiary, w której Bóg Ojciec da³ swe-

w Cierpieniu, otwartym 5 maja 1956 r.

go Syna ludziom, by byli zbawieni.

W ka¿dym cz³owieku cierpi¹cym jest

Vivere - ¿yæ w ³asce Bo¿ej, w œwiado-

Chrystus, który cierpi. W ka¿dym

moœci swego dzieciêctwa Bo¿ego,

ubogim jest Chrystus, który w nim

upodabniaæ siê do Jezusa przez pra-

1. Œw. s. M. Faustyna Kowalska,

znosi swoje umêczenie. A wiêc w cho-

cê nad w³asnym charakterem i stale

„Dzienniczek. Mi³osierdzie Bo¿e w du-

rym i ubogim s¹ jakby dwa oblicza

wspó³pracowaæ z ³ask¹ Bo¿¹ przez

szy mojej”, PROMIC, Warszawa 2011.

Chrystusa. Tak o. Pio uzasadni³ po-

wra¿liwoœæ na dzia³anie natchnieñ

2. Katechizm Koœcio³a Katolickiego,

trzebê budowy szpitala, któremu nada³

Ducha Œwiêtego, jak najwierniejsze

Pallottinum 1994.

nazwê „Casa Sollievo della Sofferen-

wype³nianie woli Bo¿ej. Tak w wiel-

3. Thomas Forrest - Jose H. Prado

za” - Dom Ulgi w Cierpieniu. Program

kim skrócie wygl¹da³ program grup

Flores, „Jezus Chrystus uzdrowiciel

grup modlitewnych zawar³ o. Pio

modlitewnych, zawarty w pierwszych

mojej osoby”, Arch. Wyd. £ódzkie,

w czterech ³aciñskich czasownikach:

wskazaniach Koœcio³a i o. Pio.4

£ódŸ 1993, s.48

El¿bieta Irger

elevare, sentire, adorare, vivere. Ele-

Œwiêty Augustyn ubolewa³, mó-

4. O. Gracjan Franciszek Majka OFM-

vare - wznosiæ modlitwy do Boga

wi¹c do swoich wiernych, ¿e wielu uzna-

Cap., „Z Chrystusem przybity do krzy-

i b³agaæ o mi³osierdzie dla œwiata,

je siê za chrzeœcijan, ale nie ujawnia

¿a”, OO. Kapucyni, Kraków 1992, s.91
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Œwiadectwo Bo¿ego Mi³osierdzia
„O wiele wiêksz¹ ma zas³ugê mi³osierdzie ducha, na które nie potrzeba mieæ ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystêpne dla wszelkiej
duszy. Je¿eli dusza nie czyni mi³osierdzia w jakikolwiek sposób, nie dost¹pi mi³osierdzia Mojego w dzieñ
s¹du. O gdyby dusze umia³y gromadziæ sobie skarby wieczne – nie by³yby s¹dzone, uprzedzaj¹c s¹dy Moje
mi³osierdziem (1317)”.
Grzegorz Górny, polski dziennikarz, publicysta i pisarz. Znany z programu telewizyjnego Fronda. Zrealizowa³ wiele reporta¿y i felietonów,
m.in. „Cywilizacja aborcji”, „Œmieræ na
¿yczenie?” czy „Boskie oblicze”. Wielokrotnie nagradzany za twórczoœæ
i odwagê w mediach. Prywatnie – jest
mê¿em i szczêœliwym ojcem pi¹tki dzieci. O Bo¿ym Mi³osierdziu, mówi, ¿e to
„czwarty sakrament” a swoje œwiadectwo rozpoczyna od przywo³ania Ojców Narodu - Œwiêtego Jana Paw³a II
i Prymasa Tysi¹clecia. „Prymasowi
Stefanowi Wyszyñskiemu bliska by³a
biblijna koncepcja narodu. Zgodnie
z ni¹ naród jest to lud pielgrzymuj¹cy
przez dzieje i zawieraj¹cy podczas tej
wêdrówki przymierza z Bogiem. Pod
duchowym kierownictwem kardyna³a
mia³y miejsce dwa tego typu wydarzenia: Œluby Jasnogórskie Narodu
Polskiego w 1956 roku oraz akt oddania Ojczyzny w macierzyñsk¹ niewolê
Maryi w 1966 r. Pierwszym przymierzem w naszej historii by³ jednak
chrzest, jaki odby³ siê w roku 966. Chocia¿ ochrzczony zosta³ wówczas jedynie w³adca Polan Mieszko, to jednak
dziœ wszyscy w naszym kraju – i to
zarówno wierz¹cy, jak i niewierz¹cy –
uznaj¹, ¿e by³a to data chrztu Polski.
Uczestnikami historii zbawczej s¹ wiêc
nie tylko pojedynczy ludzie, ale tak¿e
wspólnoty. Ojcowie Koœcio³a podkreœlali, ¿e chrzest przynosi wrêcz zmianê
statusu ontologicznego cz³owieka,
który dziêki temu staje siê nowym
stworzeniem. Analogicznie mo¿na powiedzieæ, ¿e chrzest Mieszka doprowadzi³ do ontologicznej zmiany zbiorowoœci, któr¹ rz¹dzi³ pogañski
w³adca, z historycznego niebytu powsta³a Polska. Zamiast zlepka plemion,
pojawi³o siê pañstwo. Pañstwo na
mapie Europy, szczególne w odró¿nieniu od innych nacji – nieposiadaj¹ce

swej historii poza chrzeœcijañstwem.
Wyrazi³ to dobitnie œw. Jan Pawe³ II,
gdy 2 czerwca 1979 r. n placu Zwyciêstwa w Warszawie mówi³: „Nie mo¿na
te¿ bez Chrystusa zrozumieæ dziejów
Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodz¹
przez tê ziemiê (…)”. Papie¿ poprosi³
te¿ swoich rodaków: „Proszê was, abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê Polska, raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹ – tak¹,
jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na
Chrzcie œwiêtym, abyœcie nigdy nie
zw¹tpili i nie znu¿yli siê, i nie zniechêcili, abyœcie nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy. Proszê
was: abyœcie mieli ufnoœæ nawet
wbrew ka¿dej swojej s³aboœci, abyœcie
szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o, abyœcie
od Niego nigdy nie odst¹pili, abyœcie
nigdy nie utracili tej wolnoœci ducha,
do której On wyzwala cz³owieka, abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oœci¹,
która jest najwiêksza, która siê wyrazi³a przez Krzy¿, a bez której ¿ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.
Kiedy papie¿ Jan Pawe³ II po raz ostatni w swym ¿yciu odwiedzi³ Polskê,
wówczas w Sanktuarium w Krakowie
- £agiewnikach 17 sierpnia 2002 r.
dokona³ aktu zawierzenia œwiata Bo¿emu Mi³osierdziu. Zostawi³ wtedy
Polakom swój duchowy testament:
“Trzeba tê iskrê Bo¿ej ³aski rozniecaæ.
Trzeba przekazywaæ œwiatu ogieñ mi³osierdzia. W Mi³osierdziu Boga
œwiat znajdzie pokój, a cz³owiek
szczêœcie! To zadanie powierzam
wam, drodzy bracia i siostry, Koœcio³owi w Krakowie i w Polsce oraz
wszystkim czcicielom Bo¿ego Mi³osierdzia, którzy tutaj przybywaæ
bêd¹ z Polski i z ca³ego œwiata. B¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia!” Œwiêty Jan Pawe³ II postawi³ przed Polakami zadanie, które usytuowa³ w
kontekœcie historyczno-zbawczym:
“Niech to przes³anie rozchodzi siê z
tego miejsca na ca³¹ nasz¹ umi³owan¹ Ojczyznê i na ca³y œwiat. Niech
siê spe³nia zobowi¹zuj¹ca obietnica Pana Jezusa, ¿e st¹d ma wyjœæ
“iskra”, która przygotuje œwiat na
ostateczne Jego przyjœcie” (por.
Dzienniczek, 1732). Jak pisa³a œw.

Faustyna Kowalska, trybuna³em Bo¿ego Mi³osierdzia jest konfesjona³.
Najwiêkszym przejawem mi³osiernego
dzia³ania Boga w ¿yciu ludzi jest sakrament pokuty i pojednania. To w³aœnie tu - poprzez akt skruchy i wyznania win - dokonuje siê oczyszczenie
cz³owieka z grzechów. Jest to sakrament wyzwolenia, przynosz¹cy mu
prawdziw¹ duchow¹ wolnoœæ. Byæ
mo¿e Polacy s¹ narodem szczególnie
predysponowanym do g³oszenia
prawdy o Bo¿ym Mi³osierdziu, gdy¿
praktyka spowiedzi w porównaniu z
innymi krajami Europy jest u nas najbardziej rozpowszechniona. S¹ przecie¿ pañstwa na Starym Kontynencie,
w których sakrament ten zanik³ niemal
ca³kowicie. To, ¿e Polacy czêœciej przystêpuj¹ do spowiedzi, nie oznacza, ¿e
s¹ lepszymi ludŸmi. S¹ takimi samymi
grzesznikami jak pozostali, tyle tylko,
¿e maj¹ œwiadomoœæ, i¿ nie s¹ samowystarczalni i potrzebuj¹ Zbawiciela.
Misja, któr¹ otrzymali Polacy od namiestnika Chrystusowego na ziemi w
2002 r., wydaje siê logicznie wpisywaæ
w ci¹g historii rozumianej jako przestrzeñ spotkania cz³owieka z Bogiem.
Modliæ siê do Boga mo¿emy zarówno
w samotnoœci, jak i we wspólnocie. Ale
praktykowaæ mi³osierdzia nie mo¿emy
samotnie” - tak koñczy swoje rozwa¿anie Grzegorz Górny.
Literatura: Bajor B. i Wikie³ M. Œwiadectwo Bo¿ego Mi³osierdzia.
oprac.
Halina Martowicz
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Œwiadectwo Bo¿ego Mi³osierdzia
„Pozwól mojemu mi³osierdziu dzia³aæ w tobie, w twej biednej duszy; pozwól niech wejd¹ do duszy promienie
³aski, one wprowadz¹ œwiat³o, ciep³o
i ¿ycie”. (Dz. 1486)
O wielkich ³askach i cudzie Bo¿ego
Mi³osierdzia w swoim ¿yciu, opowiedzia³a redakcji „Cuda i £aski Bo¿e”,
Patrycja Hurlak, aktorka i re¿yserka.
Przez d³ugie lata trwa³a w okultyzmie.
Dziœ jasno i wyraŸnie odciê³a siê od
tego i ostrzega nie tylko m³odych przed
magi¹. Wspomina, ¿e magia wesz³a
w jej ¿ycie zaraz po Pierwszej Komunii
Œwiêtej. „- Zaczê³y siê horoskopy, talizmany, wywo³ywanie duchów
dla zabawy, lektura czasopism
w rodzaju „Pobcornu” czy „Bravo Girl”, pism dla pañ z horoskopami i og³oszeniami wró¿ek.
Nie ma znaczenia, czy w to wierzy³am, czy nie. Wa¿ne, ¿e mnie
to wci¹gnê³o jak narkotyk. Pewnego razu dosta³am podrêcznik
czarnej magii. By³am wtedy jeszcze w szkole podstawowej. Ta
ksi¹¿ka spada³a z pó³ki zawsze
wtedy, gdy by³a potrzebna
i otwiera³a siê na odpowiednim
zaklêciu – mówi i dodaje: - Po
maturze tak w to wsi¹k³am, ¿e
w ogóle nie traktowa³am tego,
jako czegoœ nienormalnego.
Wrêcz przeciwnie, to dodawa³o
mi pewnoœci siebie. Dosz³o do
tego, ¿e nie potrafi³am wykonaæ
najprostszej ¿yciowej czynnoœci. Gdy
podoba³ mi siê ch³opak, to potrafi³am
doprowadziæ do tego, ¿e jego dziewczyna w wyniku wypadku nie dotar³a
na dyskotekê; liczy³am wtedy na to, ¿e
dziêki temu on zwróci uwagê na mnie.
Poznawa³am kolejne tajniki czarnej magii – wró¿enie z kart, obrzêdy woodoo.
Maj¹c 19-20 lat rzuca³am wielkie kl¹twy, nadal nie zdaj¹c sobie sprawy, jakie czyni³am z³o. Szatan spe³nia³ wszystkie moje ¿yczenia. Gra³am w serialach,
m.in. w „Klanie”, w bardzo m³odym wieku re¿yserowa³am i produkowa³am filmy. Robi³am karierê, zarabia³am spore
pieni¹dze, ale zauwa¿y³am, ¿e to nie
daje mi szczêœcia”. Na pewien czas Patrycja zwi¹za³a siê z mê¿czyzn¹. Okaza³o siê jednak, ¿e to by³a jej kolejna
ogromna pomy³ka. Wówczas zaczê³a
rozmawiaæ z Panem Bogiem. Zdarzy³o
siê nawet tak, ¿e zniecierpliwiona bra-

kiem reakcji i odpowiedzi, pod wp³ywem emocji zaklê³a i zapyta³a Boga, co
siê z ni¹ dzieje, dlaczego Bóg milczy.
W 2011 roku Bóg odpowiedzia³ na
to wo³anie. Postawi³ na jej drodze ludzi, którzy podsunêli jej modlitwê –
Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. „-Patrycja opowiada wzruszona, modli³am
siê tak, jak potrafi³am. Bez ró¿añca, bo
nie umia³am siê nim pos³ugiwaæ. Ale
Pan Bóg wys³ucha³. Zrobi³a siê „zadyma” w domu, uciek³am stamt¹d. Pan
Bóg wprowadzi³ mnie potem do ró¿nych miejsc. Na przyk³ad raz GPS mi
zwariowa³ i w ten sposób dojecha³am

czaj¹cych go bliŸnich. Dziêki ³asce
Bo¿ej doœwiadczy³ przemiany samego
siebie i chce odt¹d zmieniaæ ca³y œwiat
zgodnie z Chrystusow¹ Ewangeli¹.
I dlatego w³aœnie tak wiele mo¿emy siê
od nawróconych nauczyæ. Nawróceni pomagaj¹ nam samym wci¹¿ na
nowo siê nawracaæ, rozbudzaæ wiarê
w naszych w³asnych sercach - zasta³ych, œpi¹cych i letnich. Pomagaj¹
o¿ywiæ wiarê, nadziejê i mi³oœæ w sercach, w których wprawdzie Jezus od
dawna ju¿ zamieszkuje, ale w których
byæ mo¿e nie czuje siê jak we w³asnym
przytulnym domu, a czêœciej jak

do egzorcysty – wspomina. To spotkanie zaczê³o zmieniaæ moje ¿ycie. Wreszcie zrozumia³am, ¿e Jezus kocha
mnie od zawsze, za darmo, lecz nie móg³
wejœæ w moje ¿ycie, dopóki Go nie zaprosi³am”. Dziœ aktorka dzieli siê swoim œwiadectwem z innymi. Stara siê byæ
blisko Chrystusa, ale ma œwiadomoœæ
swojej s³aboœci. Czêsto prosi wiêc innych o modlitwê w swojej intencji.
Ukaza³a siê nawet ksi¹¿ka pt. „Nawrócona wiedŸma”, historia jej nawrócenia w której szczegó³owo opisuje swoje zniewolenie i daje œwiadectwo
g³êbokiego nawrócenia i zerwania z demonicznymi silami z³a.
Nawrócony to cz³owiek, który
odkry³ Drogê do domu, odnalaz³ Prawdê i stan¹³ po stronie ¯ycia. To cz³owiek, w którym narodzi³ siê Chrystus,
którego serce rozgorza³o mi³oœci¹ do
Boga a teraz promieniuje ni¹ na ota-

w mrocznej suterenie lub w hotelowym
pokoju. Uczymy siê zatem od nawróconych i sami wci¹¿ nawracajmy. Tak
jak oni starajmy siê uczyniæ z samych
siebie Bo¿y Dom. Pamiêtajmy, ¿e - jak
pisa³ papie¿ Benedykt XVI - „bycie
chrzeœcijaninem musi byæ nawróceniem”, bo „chrzeœcijañstwo wymaga
od nas pasji wiary, która odnowi œwiat
w Jezusie Chrystusie”.
Koñczy siê Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Bo¿ego Mi³osierdzia,
ale nie koñczy siê laska p³yn¹ca z Bo¿ego Mi³osierdzia. Tym œwiadectwem,
koñczê rozwa¿ania o nieskoñczonym
Mi³osierdziu Boga. Kolejnymi œwiadectwami zapewne mog³yby byæ nasze osobiste prze¿ycia i doznane ³aski
w tym szczególnym i œwiêtym czasie.
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Nawrót do grzechu Auk (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”(1 Kor 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 za-

bieraj¹c 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 Woj-

ty³y 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.(1P 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!
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Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla i Pana – 20.11.2016.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ w Uroczystoœæ Chrystusa
Króla, zakoñczenie Nadzwyczajnego
Jubileuszu Mi³osierdzia. Po ka¿dej
Mszy œwiêtej odmawiaæ bêdziemy Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
2. Tak¿e dziœ, o godzinie 12.30 Msza
œwiêta, a po niej nabo¿eñstwo do œw.
Rity, patronki spraw trudnych, po ludzku s¹dz¹c nawet beznadziejnych.
3. Dziœ na godzinê 17.00 zapraszamy
na nabo¿eñstwo wspominkowe po³¹czone z modlitw¹ ró¿añcow¹.
4. Od dziœ mo¿na nabywaæ œwiece
Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom
(sugerowana ofiara 5 z³.).
5. W najbli¿szy czwartek o godzinie
10.00 odbêdzie siê Msza œwiêta z okazji patronki górników, œw. Barbary.

Zapraszamy wszystkich goœci, pracowników i ich rodziny, z Sanockiego
Oddzia³u Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
6. W przysz³¹ niedzielê rozpoczyna
siê Adwent oraz Nowy Rok Liturgiczny. Ju¿ dziœ zachêcamy do udzia³u
w roratach, które bêdziemy odprawiaæ
tradycyjnie o godzinie 6.00 rano i o godzinie 18.00 wieczorem (dla dzieci).
W niedziele msze œwiête bez zmian.
7. Ju¿ od dwóch tygodni 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 pro-

jekt 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.

Intencje w tygodniu
Od 21. do 27.11.2016 r.
Poniedzia³ek – 21.11

Œroda – 23.11

6.30 + Mieczys³aw Indyk int. od znajomych z Ko³aczyc rodzin ¯yg³owicz
i Jedziniak
7.00 + Marian i Waleria 15 r. œm.
7.30 + Wiktor i W³adys³aw oraz + Anna
i Józef
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
2. + Iwona D¹browska (greg.)
3. o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks. Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin i czcicieli O. Pio
4. + Zdzis³aw Polewka

6.30 dziêkczynno – b³agalna za 56 lat
ma³¿eñstwa Bronis³awy i Mieczys³awa z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej
7.00 + Mieczys³aw Indyk int. od Jerzego i Edyty Lechwar z rodzin¹
7.30 + Henryk Kowalik int. od rodziny
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
2. + Iwona D¹browska (greg.)
3. + Krzysztof Solon int. od s¹siadów
z Oko³owiczówki

Wtorek – 22.11

6.30 + Mieczys³aw Indyk int. od Kazimierza Zaj¹c z Sowiny z rodzin¹
7.00 ++ Rodzice: Jan i Paulina
7.30 + Tadeusz Wojtowicz 6 r. œm.
10.00 Barbórka Msza œw.
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
2. + Iwona D¹browska (greg.)
3. + Barbara Strigl – Jaksic 3 r. œm.

6.30 + Mieczys³aw Indyk int. od Zenona Lechwar z rodzin¹
7 . 0 0 + S t a n i s ³ a w Wr ó b e l i n t .
o d c h r z e œ n i a k ó w : K r y s t y n y,
Jana, Zbigniewa
7.30 + Adam Chyt³a int. od kolegów
i kole¿anek z lat szkolnych
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria (greg.)
2. + Iwona D¹browska (greg.)
3. + W³adys³aw, Kalikst, Adam
4. + Zdzis³aw Nowak 3 r. œm.
5. o b³. Bo¿e dla Ingi, Gerta, Klaudii
i Mattiasa

Czwartek – 24.11

7.30 ++ Rodzice: Józef i Bronis³awa,
m¹¿ Józef, bracia Zbigniew i Boles³aw
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
2. + Iwona D¹browska (greg.)
3. + Wac³aw Kozerski
4. + Bronis³aw Jaklik 13 r. œm.
Sobota – 26.11
6.30 + Iwona (greg.)
7.00 + Mieczys³aw Indyk int. od rodziny Lechwar z BieŸdziedzy
7.30 + Stefania i W³adys³aw Ma³eccy
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
2. + Zofia, Kazimierz i ++ z rodziny
3. + Stanis³aw Kot 9 r. œm.
Niedziela – 27.11

6.30 za parafian
8.00 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
9.30 dziêkczynna za ³askê zdrowia
Emilii i Eugeniusza za wstawiennictwem NMP Nieustaj¹cej Pomocy
Pi¹tek – 25.11
11.00 + Alfreda (f) S³uszkiewicz
12.30 + Iwona (greg.)
6.30 dziêkczynna z okazji 36 rocznicy œlubu
16.00 + Krzysztof Solon
z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo
18.00 + Pawe³ 27 r. œm.
7.00 + Mieczys³aw Indyk int. od roStró¿e: ++ cz³onkowie Ró¿y
dziny Lechwar z BieŸdziedzy
P³owce: int.
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