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Adwent 2016
„Panie, naucz nas dróg swoich”
(por. Iz 2,3)

Roraty z ubieg³ego roku, fot. Jakub Rado¿ycki
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Panie, naucz nas dróg swoich”

W NUMERZE

Na pocz¹tku Adwentu rozbrzmiewa w naszych uszach g³os proroka
Izajasza, ukazuj¹cy triumf miasta Jerozolimy. Proroctwo to jest wspania³¹
zapowiedzi¹ koñca czasów, czyli czasów ostatecznych, koñca œwiata i Bo¿ego s¹du. Wed³ug wizji proroka góra
Syjon, na której stoi Jerozolima, zostanie wyniesiona jeszcze wy¿ej, tak,
¿e bêdzie widoczna doskonale dla
wszystkich narodów (Iz 2,2). Wtedy
ju¿ nie tylko Izrael, ale wszystkie narody skieruj¹ siê ku niej, aby oddaæ
pok³on Bogu (Iz 2,2). Co wiêcej,
w owym czasie zniknie wszelki grzech
i wszelka nienawiœæ, a ca³a ludzkoœæ
¿yæ bêdzie w nieustaj¹cym pokoju
(Iz 2,4).
Gdy czytamy i rozwa¿amy to proroctwo przychodzi nam na myœl natychmiast wizja Apokalipsy œw. Jana
Aposto³a. „Oto ujrza³em miasto œwiête, Jeruzalem nowe, przystrojone jak
oblubienica zdobna dla swego
mê¿a” (por. Ap 21,2). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zarówno prorok, jak i autor Apokalipsy ukazuj¹ nam wizjê
¿ycia w niebie, w królestwie Bo¿ym.
Tam nie bêdzie ju¿ z³a, ani grzechu, tam
nie bêdzie cierpienia, bólu, trudu i p³aczu, tylko wieczna radoœæ w pokoju ze
wszystkimi ludŸmi. Tak bêdzie kiedyœ,
ale jak jest teraz? Teraz jest Adwent

i oczekiwanie. Teraz jest czas zas³ugiwania i czuwania, czas pracy i modlitwy. Teraz jest nasz adwent ¿ycia, który rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t lat
ziemskiego pielgrzymowania.
„ChodŸcie, wst¹pmy na górê
Pana” (Iz 2,3)– wzywa prorok.
„ChodŸcie, przyst¹pmy do Boga, do
jego œwi¹tyni” – wo³amy w koœciele,
domu Pana. PrzyjdŸmy do Jezusa, który jest naszym przewodnikiem na drogach ¿ycia. PodejdŸmy do Maryi,
adwentowej przewodniczki i opiekunki dla nas, na adwentowych drogach.
Wst¹pmy i zaczerpnijmy wody ¿ycia
– wiary, która nas o¿ywia w chwilach
zmêczenia i s³aboœci.
„Niech nas nauczy dróg swoich” (Iz 2,3) – wo³a Izajasz. Kto nas
mo¿e nauczyæ swoich dróg? Oczywiœcie Bóg, który oœwietla œcie¿ki naszego ¿ycia. My mo¿emy dodaæ jeszcze,
¿e to Jezus, Œwiat³oœæ œwiata i Duch
Œwiêty, Dawca M¹droœci, ca³a Trójca
Œwiêta. Wo³ajmy wiec na pocz¹tku adwentu – „Panie, naucz nas dróg twoich”, „Panie spraw, abyœmy nie uciekali z dobrej drogi prowadz¹cej do
¿ycia, na b³êdne œcie¿ki grzechu i niesprawiedliwoœci”
Im d³u¿ej ¿yjê, tym bardziej zdajê
sobie sprawê, ¿e ¿ycie ludzkie jest bardzo trudne i skomplikowane. W m³o-
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doœci wydawa³o mi siê, ¿e wszystko
jest ³atwiejsze, ¿e kto wierzy Bogu, to
zawsze idzie dobr¹ drog¹, a kto nie
wierzy, ten jest przewrotnym grzesznikiem. ¯e œwiat ma tylko dwa kolory
– bia³y i czarny, ¿e ludzie s¹ dobrzy,
albo Ÿli. Tymczasem po latach doœwiadczeñ i pracy kap³añskiej widzê,
¿e w ¿yciu jest jeszcze wiele odcieni,
¿e ten wierz¹cy nie zawsze jest idealnie dobry, a ten niewierz¹cy ca³kowicie z³y. Dostrzegam tysi¹ce ludzkich
problemów, zawirowañ, b³êdów,
ale i poszukiwañ, upadków i powrotów, uzale¿nieñ i walki z nimi, zejœæ
z dróg Bo¿ych i poszukiwañ prawdy.
Dlatego to wo³anie o poznanie dróg
Bo¿ych wydaje mi siê jeszcze bardziej
aktualne, bo drogi Bo¿e czêsto bywaj¹
bardzo strome, a ludzkie wybory ci¹gle musz¹ byæ ponawiane i jeszcze
bardziej motywowane mi³oœci¹ Bo¿¹.
„Panie, naucz nas dróg swoich”
– to wo³anie na pocz¹tku adwentu
sobie przypomnijmy i je g³êboko rozwa¿my. „Drogi Bo¿e nie s¹ drogami
naszymi” (por. Iz 55,8) – mówi Pismo
œwiête. Nie zawsze jest ³atwo odnaleŸæ to, czego pragnie ode mnie Bóg.
Kryterium wyboru jest jednak zawsze
s³owo Bo¿e, nasze dobrze ukszta³towane sumienie i ³aska Ducha Œwiêtego, która dzia³a w nas. Jeœli zamykamy
siê na te dary, nie potrafimy wybraæ
Bo¿ych dróg i b³¹dzimy latami po bezdro¿ach grzechu i œmierci. Niejeden z
ludzi gubi trudne drogi Bo¿e przez wygodnictwo, uleganie po¿¹dliwoœci,
chciwoœci i pysze.
Mamy jednak ten czas, czas adwentu, czas „powstania ze snu”, czas
„odrzucenia uczynków ciemnoœci”
(por. Rz 13,11-12), podjêcia od nowa
zaniedbanych nieraz zadañ i celów. Cel
jest jeden, ten ostateczny, „nowe Jeruzalem”, „góra œwiêta”, œwiat³oœæ niebieska. Warto iœæ za tym œwiat³em, choæ
w trudzie i znoju, choæby upadaj¹c
i podnosz¹c siê z upadku, ale pod¹¿aæ
wiernie ku ostatecznej Mi³oœci.
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CHRYSTUS KRÓLEM NASZYCH RODZIN
Drugi dzieñ triduum, 18 listopada 2016.
Wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny: Ap 10,8-11; Ps 119; £k 19,45-48
1. „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata…”
2. Spojrzenie na nasze rodziny
3. Pragnienie szczêœcia
4. Uœwiêcanie naszych rodzin
a) S³uchanie s³owa Bo¿ego
b) Wype³nianie zobowi¹zañ wynikaj¹cych ze s³owa Bo¿ego
Wstêp
Dziœ spojrzymy na nasze rodziny,
na ich kondycjê duchow¹, ich stan
moralny. Bêdzie to spojrzenie tylko
cz¹stkowe, wyimkowe, bo nie sposób
w krótkim kazaniu czy przed³o¿eniu
ukazaæ rzeczywisty stan naszych rodzin. Wiemy jednak z naszych obserwacji, ¿e obok rodzin godnych pochwa³y, bywaj¹ te¿ rodziny, gdzie
Chrystus Pan nie jest ich Królem. Wiele jest rodzin, które w ¿yciu siê pogubi³y, zatraci³y sens swojego powo³ania. Bêdziemy wskazywaæ, gdzie
znajduje siê dla nich ratunek, bowiem
ka¿dy chce i pragnie szczêœcia. Oprócz
tego wszyscy zostaliœmy powo³ani do
œwiêtoœci, do której prowadz¹ ró¿ne
drogi. Niektóre z nich bêdê siê stara³
przed³o¿yæ pod rozwagê.
1. „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata …”
Znamy dobrze s³owa Pana Jezusa,
która przedstawia siê nam: „Ja jestem
œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹,
nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz
bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia” (J 8,12). Kiedyœ ka¿dego z nas czeka s¹d, ocena
naszego ¿ycia dokonana przez Pana
Boga. Czytamy w Piœmie Œwiêtym:
„A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o przysz³o na œwiat, lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo z³e
by³y ich uczynki. Ka¿dy bowiem,
kto Ÿle czyni, nienawidzi œwiat³a i nie

zbli¿a siê do œwiat³a, aby jego uczynki
nie zosta³y ujawnione” (J 3,19 n).
W tych tekstach przenikaj¹ dwa pierwiastki: œwiat³o i ciemnoœæ; blaski
i cienie. „Œwiat³o jest symbolem ¿ycia,
szczêœcia i radoœci; natomiast ciemnoœci – symbolem œmierci, nieszczêœcia,
p³aczu” – „Ludzie dziel¹ siê na „synów œwiat³oœci” oraz „synów ciemnoœci”1, w zale¿noœci od tego, czy id¹ za
Chrystusem czy siê Jemu przeciwstawi¹, wybieraj¹c z³o. Rozpoznaæ to
mo¿na po ich czynach.
Od chwili przyjêcia chrztu œwiêtego zobowi¹zaliœmy siê „chodziæ
w œwiat³oœci” czyli d¹¿yæ do przemiany swojego ¿ycia do tego stopnia,
aby Chrystus w naszym ¿yciu zawsze
by³ na pierwszym miejscu. Czytam
w „Odach Salomona”:
„Podobnie jak s³oñce jest radoœci¹
dla tych,
którzy têskni¹ za jego dniem,
tak Pan jest radoœci¹ moj¹.
On bowiem jest moim s³oñcem
i Jego promienie pozwoli³y mi powstaæ.
Porzuci³em drogê b³êdu,
Jego œwiat³o odpêdzi³o wszelk¹ ciemnoœæ z mojego oblicza,
i do Niego poszed³em,
i otrzyma³em od Niego zbawienie
bez zawiœci”2.
¯ycie wed³ug zasad Chrystusa
opromienia nasze drogi, w serca wlewa radoœæ i szczêœcie. Przynosi najwiêksza korzyœæ, bo wieczne zbawienie.
2. Spojrzenie na nasze rodziny
Zapytajmy: czy nasze rodziny zawsze chodz¹ w œwiat³oœci Chrystuso-

wej nauki? Czy nie wybieraj¹ drogi
ciemnoœci? OdpowiedŸ mo¿e byæ jedna. S¹ takie rodziny, które chodz¹
w œwietle nauki Chrystusa i Koœcio³a
i s¹ takie rodziny, które id¹ w³asn¹
drog¹, odmienn¹ od Chrystusowej.
Taki stan rzeczy pokaza³y nam ostatnie tygodnie i miesi¹ce. Dla niektórych
problemem jest ju¿ samo rozumienie
ma³¿eñstwa i rodziny. Czasy dzisiejsze
to atak na tradycyjny model rodziny,
to „cios w serce Koœcio³a”3. Czytam
w naukowym opracowaniu:
„Katolicyzm nie obawia siê ostrego miecza, tak jak monarchia. Obydwie
te podstawy porz¹dku spo³ecznego
mog¹ jednak upaœæ poprzez demoralizacjê, poprzez zepsucie. Nie ustawajmy w demoralizowaniu. Tertulian
s³usznie mówi³, ¿e to krew mêczenników rodzi³a chrzeœcijan. (…) Nie czyñmy przeto mêczenników, ale rozpowszechniajmy szeroko na³ogi
i korupcjê. Niech ludzie oddychaj¹ tym
wszystkim swymi piêcioma zmys³ami,
niechaj to pij¹, niechaj siê tym syc¹.
(…) Poddajcie masy deprawacji, a nie
bêdziecie mieæ katolików.
(…) Aby zniszczyæ Koœció³, trzeba by³oby zniszczyæ kobiety (…),
ale poniewa¿ nie mo¿emy zniszczyæ
kobiet, demoralizujmy je wraz z Koœcio³em.
(…) Najskuteczniejszy cios w serce Koœcio³a – to zepsucie”.
Zauwa¿my: ta wypowiedŸ pochodzi z roku 1994. Czy siê nie sprawdza
w dzisiejszych czasach? Czy nie nastêpuje demoralizacja kobiet? Czy nie
widzimy jak ogarnia nas zepsucie obyczajów, dobrego gustu, szacunku dla
kobiet, dla dziecka, dla rodziny? Zobaczmy: jak wulgarny jest jêzyk, którym pos³uguj¹ siê zwolennicy aborcji? Ta droga wiedzie w ciemny zau³ek
¿ycia.
Dwadzieœcia kilka lat temu mog³em
przeczytaæ:
„Przeciw godnoœci kobiety najzwiêŸlej:
- zaprogramowana rozwi¹z³oœæ i sponiewieranie jej cia³a w widowiskach na
rzecz biznesu,
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- uczynienie z niej przedmiotu u¿ycia,
- odrzucenie godnoœci jej macierzyñstwa: i fizycznego, i duchowego.
(…) Sprawa jest szczególnie donios³a i szczególnie aktualna: pozbawienie kobiety godnoœci i odebranie
w³aœciwego dla niej powo³ania niszczy j¹, wywo³uj¹c w niej agresjê i cierpienie, poniewa¿ intuicyjnie odczuwa,
¿e nie jest tym, kim byæ powinna.
Po takim jej zniszczeniu nie umie
ju¿ ona ocalaæ ¿ycia s³abych, bezbronnych i niewinnych”4. Trzeba, abyœmy
bronili wspólnoty rodzinnej, która jest
Ÿród³em mi³oœci, z której rodzina czerpie moc i si³ê do wytrwania. To, co
prze¿ywamy, to dramatyczna walka o
oblicze rodziny, o godnoœæ cz³owieka,
o zdolnoœæ do opierania siê demoralizacji.
Dobrze, ¿e ostatnio pojawi³a siê
inicjatywa staj¹ca w obronie ma³¿eñstwa i rodziny, pod has³em: „Mama,
Tata i Dzieci”, broni¹ca tradycyjnego
pojmowania ma³¿eñstwa i rodziny. Jest
to Europejska Inicjatywa w obronie
Ma³¿eñstwa i Rodziny. „Celem inicjatywy jest zebranie do dnia 10 grudnia
2016 roku jednego miliona podpisów
popieraj¹cych projekt prawa gwarantuj¹cego, ¿e w prawie UE ma³¿eñstwo
bêdzie rozumiane jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny i odpowiednio do tego
rozumiane bêdzie pojêcie rodziny”5.
Ma³¿eñstwem nie jest zwi¹zek osób tej
samej p³ci. Chodzi o to, aby nasze rodziny by³y Bogiem silne, o co apelowa³ S³uga Bo¿y, Stefan kardyna³ Wyszyñski, a tak¿e œw. Jan Pawe³ II.
To Jan Pawe³ II w adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio” (FC)

pisa³; „Rodzina, za³o¿ona i o¿ywiana
przez mi³oœæ, jest wspólnot¹ osób:
mê¿czyzny i kobiety jako ma³¿onków,
rodziców, dzieci i krewnych” (18). Szerzej omawia problematykê dotycz¹c¹
praw i obowi¹zków kobiety (22) roli
kobiety w spo³eczeñstwie (23), a tak¿e obrazy godnoœci kobiety (24). Mê¿czyznê ukazuje jako mê¿a i ojca (25)
oraz omawia prawa dziecka (26). Du¿o
miejsca poœwiêca przekazywaniu ¿ycia
z podkreœleniem, ¿e „Koœció³ opowiada siê za ¿yciem”, z podkreœleniem:
„Koœció³ jednak¿e mocno wierzy, ¿e
¿ycie ludzkie, nawet, gdy s³abe i cierpi¹ce, jest zawsze wspania³ym darem
Bo¿ej dobroci” (30). Wspomniana adhortacja to wspania³a karta ukazuj¹ca
w³aœciwy obraz rodziny.
3. Pragnienie szczêœcia
Ka¿dy cz³owiek chce byæ szczêœliwy. Moglibyœmy zapytaæ: czym jest
szczêœcie? Prost¹ drogê, choæ nie tak
³atw¹, poda³ nam papie¿ Franciszek
podczas swojego pobytu w Polsce.
Szczêœcie nie jest czymœ ³atwym cz³owiek ma jakieœ aspiracje, marzenia. W
swoim sercu nosi jakiœ projekt ¿ycia,
który chcia³by zrealizowaæ. Papie¿
Franciszek mówi obrazowo i wprost:
bywa, ¿e „mylimy szczêœcie z KANAP¥. S¹dzimy, ¿e abyœmy byli szczêœliwi, potrzebujemy dobrej kanapy.
Kanapy, która pomo¿e nam ¿yæ wygodnie, spokojnie, ca³kiem bezpiecznie. Kanapa jak te, które s¹ teraz: nowoczesne, ³¹cznie z masa¿ami
usypiaj¹cymi, które gwarantuj¹ godziny spokoju, ¿eby nas przenieœæ w

œwiat gier wideo i spêdzania wielu
godzin przed komputerem. Kanapa na
wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa
sprawiaj¹ca, ¿e zostajemy zamkniêci w
domu, nie trudz¹c siê ani te¿ nie martwi¹c. „kanapa szczêœcie” jest prawdopodobnie cichym parali¿em, który
mo¿e nas zniszczyæ najbardziej; bo po
trochu, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, stajemy siê ospali, og³upiali, otumanieni, podczas gdy inni – mo¿e bardziej ¿ywi, ale nie lepsi – decyduj¹ o
naszej przysz³oœci. Z pewnoœci¹ dla
wielu ³atwiej i korzystniej jest mieæ
m³odych ludzi og³upia³ych i otumanionych, myl¹cych szczêœcie z kanap¹;
dla wielu okazuje siê to wygodniejsze
ni¿ posiadanie m³odych bystrych, pragn¹cych odpowiedzieæ na marzenie
Boga i na wszystkie aspiracje serca.
Prawda jednak jest inna, kochani
m³odzi: nie przyszliœmy na œwiat, aby
wegetowaæ, aby wygodnie spêdziæ
¿ycie, ¿eby uczyniæ z ¿ycia kanapê,
która nas uœpi. Przeciwnie, przyszliœmy z innego powodu: aby zostawiæ
œlad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez ¿ycie, nie pozostawiaj¹c œladu. A gdy wybieramy wygodê,
myl¹c szczêœcie z konsumpcj¹, wówczas cena, któr¹ p³acimy, jest bardzo,
ale to bardzo wysoka: tracimy wolnoœæ”.
Papie¿ Franciszek przypomina, ¿e
szczêœcia nie mo¿na uto¿samiaæ z wygod¹, z narkotycznym uœpieniem, odurzeniem czy otêpieniem. Trzeba broniæ siê od zniewolenia; ale czuæ siê
cz³owiekiem wolnym!
Dalej t³umaczy:
„Jezus jest Panem ryzyka, tego wy-
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chodzenia zawsze „poza”. Jezus nie
jest Panem komfortu, bezpieczeñstwa
i wygody. Aby pójœæ za Jezusem, trzeba mieæ trochê odwagi, trzeba zdecydowaæ siê na zamianê kanapy na parê
butów, które pomog¹ ci chodziæ po
drogach, o jakich ci siê nigdy nie œni³o,
nawet o nich nie pomyœla³eœ, po drogach, które mog¹ otworzyæ nowe horyzonty, nadaj¹cych siê do zara¿ania
radoœci¹, t¹ radoœci¹, która rodzi siê z
mi³oœci Boga, radoœci¹, która pozostawia w twoim sercu ka¿dy gest, ka¿d¹
postawê mi³osierdzia”.
Z dalszych rozwa¿añ Franciszka
wynika, ¿e szczêœcie mo¿na znaleŸæ
nios¹c pomoc drugiemu cz³owiekowi,
a co nam uzmys³awiaj¹ uczynki mi³osierdzia chrzeœcijañskiego w swoim
podwójnym wymiarze: co do duszy i
co do cia³a. Szukaæ szczêœcia trzeba
tak¿e w sferze dzia³alnoœci politycznej,
gospodarczej czy spo³ecznej. Wszêdzie trzeba nieœæ ¿ar Dobrej Nowiny o
zbawieniu. Mówi Papie¿: „Dzisiejszy
œwiat chce od was, byœcie byli aktywnymi bohaterami historii, bo ¿ycie jest
piêkne zawsze wtedy, kiedy chcemy
je prze¿ywaæ, zawsze wtedy, gdy chcemy pozostawiæ œlad. Historia wymaga
dziœ od nas, byœmy bronili naszej godnoœci i nie pozwalali, by inni decydowali o naszej przysz³oœci”6.
W oparciu o ten fragment papieskiego przemówienia, mo¿na tak powiedzieæ: mo¿na byæ cz³owiekiem
szczêœliwym, jeœli siê od siebie wymaga, jeœli niesie siê pomoc drugiemu
cz³owiekowi, jeœli cz³owiek jest zaanga¿owany w sprawy spo³eczne. Nade
wszystko cz³owiek mo¿e byæ szczêœliwym, jeœli pozwoli siê prowadziæ Panu
Bogu, jeœli nie zatrzaœnie przed Nim
drzwi swojego serca.
4. Uœwiêcanie naszych rodzin
Wszyscy jesteœmy powo³ani do
œwiêtoœci. Ka¿dy ma niejako wytyczon¹ swoj¹ w³asn¹ drogê. Wpierw
trzeba tê drogê rozpoznaæ, przypatrzeæ
siê jej, rozgl¹dn¹æ czy nie kryj¹ siê na
niej jakieœ zasadzki, wy³omy, niebezpieczne zakrêty. Wybieraj¹c tê drogê,
trzeba tak¿e zaopatrzyæ siê w odpowiedni sprzêt, a nawet prowiant lub
odpowiedni¹ gotówkê. Trzeba byæ
przewiduj¹cym.
Podobnie ma siê sprawa z drog¹
naszego ¿ycia. Uœwiêcamy siê w naszych rodzinach, w spo³eczeñstwie, w

którym ¿yjemy, w pracy, któr¹ wykonujemy, a nawet przez godziw¹ rozrywkê. Jednak nade wszystko uœwiêcamy siê przez ¿ycie modlitewne, przez
przystêpowanie do sakramentów œwiêtych, przez wiernoœæ zasadom swojego powo³ania, przez wiernoœæ nauce
Koœcio³a, przez naœladowanie Chrystusa. Uœwiêcamy siê tak¿e przez:
a) S³uchanie s³owa Bo¿ego
Konstytucja o liturgii, Soboru Watykañskiego II, zachêca nas, abyœmy
„byli kszta³towani przez s³owo Bo¿e...(n. 48). Ci¹gle s³yszymy: „Oto s³owo Bo¿e”, „Oto s³owo Pañskie”. S£OWO. Wokó³ naszych codziennych
spraw zalew informacji. Mnóstwo programów telewizyjnych, radiowych,
dzienników, tygodników... Wiele ksi¹¿ek. Potok s³ów! Wszystko to niekiedy a¿ nas d³awi, bo jest md³e, kiepskie, czêsto siê powtarzaj¹ce, p³askie,
nie pobudzaj¹ce do refleksji, upolitycznione, czêsto odarte z ludzkich
uczuæ i dobrego smaku. St¹d do s³owa, za które czêsto p³acimy, odnosimy siê czasem z niedowierzaniem, czasem z przekonaniem, czasem z
podejrzliwoœci¹, bo nieraz kojarzy nam
siê z propagand¹ partyjn¹ obiecuj¹c¹
„gruszki na wierzbie”. Bywa, ¿e s³uchacz, czytelnik jest wewnêtrznie rozdarty, nieufny. Poetka, Wanda Karczewska, w piêknym wierszu pisa³a ju¿
kiedyœ:
„cz³owiek nie mo¿e porozumieæ siê z
nikim
bo jak ma to uczyniæ skoro siebie ze
sob¹
pojednaæ nie mo¿e
sam bêd¹c Wie¿¹ Babel gadaj¹c¹ ró¿nymi jêzykami
zw¹tpienia i wiary nadziei i rozpaczy
podejrzliwoœci ob³êdnej œmiertelnego znu¿enia”.
Ró¿ne s¹ s³owa. Nios¹ce radoœæ i
wesele, powagê i nastrój, oczekiwania i zw¹tpienie, nadziejê i rozterki, ból
i rozpacz. S¹ s³owa stanowcze, robi¹ce du¿o ha³asu, a przynosz¹ce ma³o
efektów, dra¿ni¹ce, bulwersuj¹ce, z³e,
ostre, nadête jak balon; p³yn¹ce z serca, koj¹ce jak balsam, czu³e i delikatne, pe³ne wyrozumia³oœci i mi³oœci.
Jedne cz³owiek odrzuca, drugie przyjmuje.

Ze s³owem Bo¿ym spotykamy siê
g³ównie w Koœciele, choæ zapewne i
sami nieraz bierzemy do rêki Pismo
Œwiête. Przynajmniej niektórzy. Jest to
s³owo jedyne, niepowtarzalne, s³owo
Boga, który jest sam¹ Prawd¹, ¯yciem
i Drog¹. To s³owo zosta³o dowartoœciowane na Soborze Watykañskim II.
Przed ka¿d¹ sesj¹ soborow¹, Ksiêga
Pisma Œwiêtego by³a uroczyœcie wnoszona i sk³adana na o³tarzu wobec
wszystkich ojców soborowych. By³o
to nawi¹zanie do pierwszych wieków,
kiedy to Pismo Œwiête cieszy³o siê
specjalnymi wzglêdami, kiedy to wypisywano sobie fragmenty Pisma Œwiêtego i noszono przy sobie. Pismo Œwiête przechowywano razem z
Najœwiêtszym Sakramentem. To ¿ywe
s³owo ci¹gle przemawiaj¹ce do cz³owieka, to list Boga pisany do cz³owieka – tak to wyj¹tkowe s³owo okreœlali
Ojcowie Koœcio³a. W ten list od wieków wczytuj¹ siê bibliœci, egzegeci,
patrolodzy, archeolodzy, asceci, mistycy, œwiêci, teologowie... Chc¹ sobie i
wiernym przybli¿yæ tajemnice naszego zbawienia.
Obecnie prawie ka¿dy ma bardzo
³atwy dostêp do Pisma Œwiêtego.
Mo¿na je kupiæ bez specjalnych zabiegów. Z bólem trzeba jednak stwierdziæ, ¿e wraz z posiadaniem Biblii nie
idzie w parze znajomoœæ s³owa Bo¿ego. Mo¿emy postawiæ sobie pytanie:
dlaczego wierni niezbyt chêtnie siêgaj¹ po Pismo œwiête? Ró¿ne s¹ przyczyny: brak czasu, mnóstwo innych
zajêæ, kolorowe, krzycz¹ce magazyny,
brak zrozumienia dla realiów i czasów
w jakich powstawa³o s³owo Bo¿e, brak
odpowiedniego przygotowania, jak
choæby nieznajomoœæ rodzajów literackich, brak zainteresowania i chêci
pog³êbiania swojej wiary. Wszystko
to mo¿e zniechêciæ do lektury Pisma
Œwiêtego. Wydaje siê jednak, ¿e jest
jeszcze inna, bardziej istotna przyczyna. Ono przemawia do cz³owieka w
ró¿ny sposób. Potrafi byæ czu³e i delikatne, pe³ne wyrozumia³oœci dla ludzkiej s³aboœci, ale i pe³ne zdecydowania, stanowczoœci. Jest zbyt drapie¿ne,
ostre jak „miecz obosieczny” – tak jak
jest zapisane w Biblii. Jest ono dla wielu zbyt wymagaj¹ce, a my wolelibyœmy, aby na nasze niektóre przywary
patrzy³o przez przys³owiowe palce, z
pob³a¿liwoœci¹, z przymró¿eniem oka.
A ono niezmiennie mówi: TAK – TAK;
NIE – NIE. „Nie kradnij” – znaczy: „Nie
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kradnij”! Podobnie z innymi przykazaniami. Jest jednoznaczne i dlatego
przez niektórych jest odrzucane z tak¹
stanowczoœci¹.
S³owo Bo¿e – jak mówi Sobór Watykañski II – to skarbiec. Trzeba tylko
z niego umiejêtnie korzystaæ. S¹ w nim
ró¿ne precjoza, drogocenne rzeczy,
per³y. A wiêc trzeba czytaæ, trzeba s³uchaæ, trzeba chcieæ otworzyæ stronice
Biblii. Nie ma innej recepty!
Kiedyœ, dawno temu, Julian Kawalec, wypowiada³ siê na temat ludzi
mieszkaj¹cych na wsi, o starych rolnikach. Mówi³ bardzo ciekawie:
„Za moich ch³opiêcych, m³odych
lat, ziemia by³a czymœ takim wielkim,
takim wa¿nym, drogim, decyduj¹cym
o ¿yciu, ona by³a na o³tarzu wartoœci.
Mój dziadek, kiedy przystêpowa³ do
orki, to zachowywa³ siê jak w koœciele, klêka³, ¿egna³ siê, do mnie mówi³ –
klêknij, prze¿egnaj siê. Mnie ziemia
zosta³a na zawsze dana w ca³ej aureoli. Ona trzyma³a przy ¿yciu. Nale¿a³a
siê jej wzajemna mi³oœæ. Ja sobie i dziœ
nie wyobra¿am obfitych plonów, dobrych zbiorów bez elementów uczucia w pracy na roli, bez serdecznego
zaanga¿owania. Samymi maszynami,
technik¹, ekonomicznymi zobowi¹zaniami wobec pañstwa – nie stworzy
siê obfitego i ¿yciodajnego chleba,
je¿eli zabraknie prze¿ycia, przywi¹zania, nawet swoistego prze¿ycia artystycznego”.

Chyba piêkne i bardzo trafne s³owa, a mo¿na je odnieœæ do s³ów Pisma
Œwiêtego. S¹ one czymœ wielkim, wa¿nym, drogim, decyduj¹cym o ¿yciu
wiecznym. Pismo Œwiête trzeba czytaæ na klêczkach, jeœli nie dos³ownie,
to w uni¿onoœci przed Bogiem, z wiar¹
i pokor¹ w sercu, bez mêdrkowania:
„Klêknij! Prze¿egnaj siê!” Tak jak ziemia trzyma³a ch³opa przy ¿yciu, w jego
niezale¿noœci, choæby s³ynnego Drzyma³ê, tak Pismo Œwiête utrzymuje przy
¿yciu duchowym, o¿ywia je, chroni
przed zamarciem. Ono wskazuje na
wartoœci nieprzemijaj¹ce. Aby s³owo
Bo¿e w nas zaowocowa³o, trzeba spe³niæ pewne warunki, tak jak musi je
spe³niæ rolnik, aby jego ziemia przynios³a obfite plony. Trzeba tu oddania siê ca³ym sercem mimo swych codziennych k³opotów, serdecznego
zaanga¿owania siê w œwi¹tyni, kiedy
jest ono czytane i komentowane. S³owo Bo¿e trzeba prze¿ywaæ w swoim
umyœle i sercu, aby przynios³o oczekiwane owoce, ¿eby zbli¿y³o do Boga
i ludzi, a tak¿e i do TAJEMNICY. Wtedy i zaanga¿owanie w prze¿ycie Mszy
œwiêtej bêdzie wiêksze, bêdzie radowa³o i sprowadza³o b³ogos³awione
skutki; ono bêdzie przemienia³o nasze
wnêtrze. A to jest ju¿ wszystko!
Chleb daje sytoœæ i si³ê do pracy.
Bez chleba trudno jest ¿yæ cz³owiekowi. Takim naszym chlebem powszednim, obok tego kupionego w sklepie, winno byæ s³owo Bo¿e. Tu nie
powinniœmy siê dopatrywaæ jakiejœ

przesady. Sobór mówi o skarbcu, do
którego ka¿dy ma dostêp bez skomplikowanych zamków, wytrychów. Nie
wolno tylko zniechêcaæ siê trudnoœciami przy tej ¿yciodajnej i Ÿródlanej lekturze. To lektura przez du¿e „L”.
Obiektywnie trzeba jednak stwierdziæ, ¿e s¹ ludzie, którzy czytaj¹ Pismo
Œwiête. Powstaj¹ czy ju¿ funkcjonuj¹
ró¿ne grupy parafialne, które w swoim programie maj¹ kontakt ze S³owem
Bo¿ym. W tym miejscu nale¿a³oby zapytaæ swojego sumienia: co jest moj¹
najczêstsz¹ lektur¹? Ile czasu poœwiêcam na czytanie s³owa Bo¿ego w ci¹gu dnia, tygodnia, miesi¹ca...? Wydaje siê, ¿e spe³niaj¹ siê s³owa proroka
Amosa:
„Oto nadejd¹ dni – wyrocznia Pana
Boga –
gdy zeœlê g³ód na ziemiê,
nie g³ód chleba ani pragnienie wody,
lecz g³ód s³uchania s³ów Pañskich”
(8,11).
¯yczmy sobie wzajemnie, abyœmy
odczuwali g³ód s³uchania i czytania
s³owa Bo¿ego. Dzielmy siê, ale z ¿yczliwoœci¹ i bez uprzedzeñ, s³owem Bo¿ym, aby Pan Bóg by³ dla nas Kimœ
bli¿szym, bardziej przyjacielskim, a
jednoczeœnie dobrym, wymagaj¹cym
Ojcem, a nie postaci¹ z obrazka. Jest
wiele mo¿liwoœci, aby zetkn¹æ siê ze
s³owem Bo¿ym. Dziœ z ³atwoœci¹ mo¿na nabyæ katolick¹ prasê, której jest
pod dostatkiem. W telewizji, w radio,
s¹ prowadzone audycje o tematyce
religijnej.
Bo¿e, Tajemnico i Prawdo Odwieczna, proszê Ciê, aby Twoje S³owo
by³o dla mnie czymœ wielkim, drogim,
decyduj¹cym, a zarazem bliskim.
Spraw, abym docenia³ jego nieprzemijaj¹ce wartoœci, abym darzy³ je swoj¹
mi³oœci¹, przywi¹zaniem i ca³e swoje
serce wk³ada³ w jego s³uchanie, czytanie i rozwa¿anie, aby mnie wewnêtrznie, podobnie jak i Eucharystia, przemienia³o, czyni¹c coraz to
doskonalszym cz³owiekiem.
b) Wype³nianie zobowi¹zañ wynikaj¹cych ze s³owa Bo¿ego
Wa¿n¹ jest rzecz¹, aby dobrze i
wyraŸnie us³yszeæ s³owo Bo¿e. Wa¿n¹
jest rzecz¹ uchwyciæ sens zas³yszanego s³owa i zrozumieæ jego treœæ. Bo
jak mo¿na wype³niæ s³owo, skoro siê
nie us³ysza³o jego treœci, jego przes³a-
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Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e:
- ktoœ ju¿ ca³e lata nie by³ u spowiedzi
i Komunii œwiêtej, a nie ma ¿adnej przeszkody;
- s¹ pary, które nie maj¹ œlubu koœcielnego i nie maj¹ ¿adnej przeszkody;
- s¹ dzieci nieochrzczone ju¿ od wielu
miesiêcy, a nawet lat;
- ktoœ zagubi³ drogê do koœcio³a i zaprzesta³ praktyk religijnych;
- ktoœ nie mo¿e poradziæ sobie z wyrzutami sumienia;
- ktoœ zwalcza zasady moralnoœci
chrzeœcijañskiej;
- ktoœ zniszczy³ ¿ycie i opowiada siê
po stronie cywilizacji œmierci;
- ktoœ otwarcie walczy³ z Bogiem.
W takiej sytuacji trzeba wo³aæ: Oto
teraz czas pokuty! Oto teraz czas zbawienia! „Oto stojê u drzwi twoich i
ko³aczê!” Otwórz. Amen.
nia. Chrzeœcijanin, cz³owiek wiary, katolik, nie mo¿e byæ g³uchy na s³owo
Bo¿e. Musi na nie odpowiedzieæ. Pytamy: dziœ, kiedy przygotowujemy siê
do Jubileuszowego Aktu Przyjêcia Jezusa za Króla i Pana, jakie warunki
nale¿y spe³niæ?
To ma byæ odrodzenie w Chrystusie. „Obecnie dokonaæ siê musi wielkie dzie³o odrodzenia Narodu. Odrodziæ siê mo¿e Naród Polski tylko przez
Chrystusa. Tylko to, co na opoce Piotra zbudowane, ma trwa³oœæ i moc tej¿e opoki. Wszystko, co zbudowane
obok niej, jest s³abe i bez przysz³oœci.
Wiêc i Narodu naszego odrodzenie
trwa³e bêdzie tylko na podstawach
chrzeœcijañskich i na takich tylko podstawach oprze siê trwa³y byt Ojczyzny”7. S³owa takie wypowiedzia³ S³uga Bo¿y, ks. kard. August Hlond, który
widzia³ tak¿e z³o nas atakuj¹ce:
„Dziœ jednak na oczach naszych
toczy siê ona (walka) tak zawziêcie jak
nigdy. Z jednej strony odbywa siê
zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaœ strony ci¹¿y
nad œwiatem ³apa szatana, tak zach³annie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie
bywa³o. Nowoczesne pogañstwo,
opêtane jakby kultem demona, odrzuci³o wszelkie idee moralne, wymaza³o
pojêcie cz³owieczeñstwa”. W takiej
sytuacji trzeba wiele od siebie wymagaæ. Ówczesny Ksi¹dz Prymas mówi³
tak w roku 1926, w dniu swojego ingresu do katedry w GnieŸnie. A co dziœ
powiedzia³by ks. kard. Hlond? Pewnie powtórzy³by te s³owa, albo jesz-

cze mocniej je zaakcentowa³: „Kto na
wyznaczonym swoim posterunku nie
daje z siebie wszystkiego, jest zdrajc¹
sprawy Bo¿ej i nara¿a na niebezpieczeñstwo innych. Kto zaœ z tej walki z
wygodnictwa siê usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa”.
A co nam przypomnieli nasi ksiê¿a
biskupi w czytanym Liœcie pasterskim?8. Podkreœlili, ¿e g³ównym celem
Aktu Przyjêcia Jezusa za Króla i Pana,
jest „poddanie i zawierzenie Mu ¿ycia
osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i
kszta³towanie go wed³ug Bo¿ego prawa. Jesteœmy bowiem œwiadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie ¿ycia, czy wrêcz odchodzenia
od Boga. W naszym ¿yciu ma nieraz
miejsce swego rodzaju detronizacja
Jezusa, pozbawianie Go nale¿nego Mu
miejsca i czci, mo¿liwoœci wp³ywu na
nasze ¿ycie i postêpowanie. A przecie¿, „Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o siê
ka¿de kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki
jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus jest
Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp
2,9-11).
Podkreœli³ tak¿e koniecznoœæ
oczyszczenia swojego sumienia. Mo¿e
czasem i w naszym ¿yciu sumienie zosta³o zaskorupia³e i ju¿ nie reaguje na
¿adne przykazania Bo¿e i trzeba siê
przebudziæ.

Ks. Andrzej Skiba
1

Komentarz do J 8,12, wg Biblii Jerozolimskiej.
2
D. Forstner OSB, Œwiat symboliki
chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990, s. 95.
3
XVIII Miêdzynarodowy Kongres
Rodziny, Warszawa, 14-17 kwietnia
1994, s. 41 n.
4
Tam¿e, s. 42.
5
A. Stêpkowski, J. Urmañski, Pismo
do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci, biuletyn
skierowany do parafii pod konie paŸ
dziernika 2016 roku, gdzie autorzy powo³uj¹ siê na pozwolenie ks. abpa
Adama Szala; B. £oziñski, Poprzyj inicjatywê Mama, Tata i Dzieci, w: Goœæ
Niedzielny, nr 44, z 30 paŸdziernika
2016, s. 7.
6
Franciszek, Miêdzy kanap¹ a odwag¹. Wszystko, co powiedzia³ papie¿
podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y
w Krakowie, Wydawnictwo ZNAK,
Kraków 2016, s. 136-141. Jest to zapis
fragmentów papieskiego przemówienia podczas czuwania z m³odzie¿¹ na
Campusie Misericordiae, w Brzegach,
dnia 30 lipca 2016 roku, s. 131 – 142.
7
MJ, KAI, Odrodzenie w Chrystusie,
w: Nasz Dziennik, œroda, 12 paŸdziernika 2016, s. 12.
8
List pasterski Episkopatu Polski w
sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjê
cia Jezusa za Króla i Pana, w: Nasz
Dziennik, czwartek, 13 paŸdziernika
2016, s. 19 n.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 47 (691) 27 listopada 2016 r.

8

CHRYSTUS KRÓLEM NASZEJ OJCZYZNY
Trzeci dzieñ triduum, spbpta,19 listopada 2016.
Rozwa¿anie ze œw. Janem Paw³em II
Wstêp:
Dziœ, o godzinie 10.00, w KRAKOWIE – £AGIEWNIKACH, w sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia, rozpoczê³a siê liturgia, podczas której zosta³
proklamowany JUBILEUSZOWY
AKT PRZYJÊCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA i PANA. To wa¿ne wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny mogliœmy œledziæ
i prze¿ywaæ poprzez media. Jutro, w Uroczystoœæ Chrystusa
Króla, podczas Mszy œwiêtej
o godzinie 11.00 tego Aktu dokonamy w naszym koœciele.
Nasi ksiê¿a biskupi zachêcali
nas do zaznajomienia siê z tym
aktem, aby go nie sprowadziæ
„do wypowiedzenia formu³y
s³ownej”. Do tego dnia przygotowywaliœmy siê przez ca³¹
nowennê, a szczególnie ostatnie trzy dni ( z dzisiejszym
w³¹cznie). Akt ten trzeba rozwa¿yæ i przyj¹æ go w swoim
sercu. St¹d apelowaliœmy,
aby ten Akt dokona³ siê w naszych duszach w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej. By³a mo¿liwoœæ,
i stale jest taka, wyspowiadania siê. Od pierwszego dnia
nowenny, nawet ju¿ od Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych odmawialiœmy w koœciele
„Modlitwê do Jezusa, naszego
Króla i Pana”.
W roku 1997 Jan Pawe³ II mówi³
w £AGIEWNIKACH: „Nic tak nie jest
potrzebne cz³owiekowi, jak mi³osierdzie Bo¿e – owa mi³oœæ ³askawa,
wspó³czuj¹ca, wynosz¹ca cz³owieka
ponad jego s³aboœæ ku nieskoñczonym wy¿ynom œwiêtoœci Boga. W tym
miejscu uœwiadamiamy to sobie
w sposób szczególny. St¹d bowiem
wysz³o orêdzie mi³osierdzia Bo¿ego,
które sam Chrystus zechcia³ przekazaæ naszemu pokoleniu za poœrednictwem b³ogos³awionej (jeszcze wtedy
– AS) siostry Faustyny. (…) Koœció³
nie mo¿e zapomnieæ o modlitwie, która jest wo³aniem o mi³osierdzie Boga
wobec wielorakiego z³a, jakie ci¹¿y

nad ludzkoœci¹ i jakie jej zagra¿a. (…)
Im bardziej œwiadomoœæ ludzka, ulegaj¹c sekularyzacji, traci poczucie sensu samego s³owa „mi³osierdzie” – im
bardziej, oddalaj¹c siê od Boga, oddala siê od tajemnicy mi³osierdzia –
tym bardziej Koœció³ ma prawo i obowi¹zek odwo³ywaæ siê do Boga mi³osierdzia „wo³aniem wielkim”1.

1. Jezus Chrystus Królem naszej
Ojczyzny
Jako ludzie w przewa¿aj¹cej mierze doroœli, patrzymy na nasz¹ Ojczyznê, na jej ponad tysi¹cletnie dzieje.
Trudno wszystko ogarn¹æ, ale to zostawiamy historykom, którzy s¹ specjalistami od poszczególnych epok czy
wydarzeñ historycznych. Czasem doszukujemy siê jakichœ kwestii spornych, szukamy prawdy, dr¹¿ymy i stale pytamy: jak to by³o w rzeczywistoœci,
jak choæby w przypadku katastrofy
smoleñskiej. Czytam w prasie: „Ujawniamy tajne dokumenty”; „Czas skoñ-

czyæ ze smoleñskimi k³amstwami”2.
Ale nie o tym chcê mówiæ czy pisaæ.
Nasze ojczyste dzieje piêknie opisa³ Jan Pawe³ II podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny, a zw³aszcza podczas Pierwszej Pielgrzymki w roku 1979.
Oto d³u¿szy fragment s³ynnej homilii
naszego Rodaka na Stolicy œw. Piotra
w Rzymie:
W³aœnie uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego oraz Trójcy Przenajœwiêtszej szczególnie nas przybli¿a do tego pocz¹tku. W aposto³ach, którzy otrzymuj¹ Ducha
Œwiêtego w dzieñ Zielonych
Œwi¹t, s¹ ju¿ niejako duchowo
obecni wszyscy ich nastêpcy,
wszyscy biskupi, równie¿ ci, którym od tysi¹ca lat wypad³o g³osiæ
Ewangeliê na ziemi polskiej. Równie¿ ten Stanis³aw ze Szczepanowa, który swoje pos³annictwo na
stolicy krakowskiej okupi³ krwi¹
przed dziewiêcioma wiekami.
I s¹ w tych aposto³ach i wokó³
nich - w dniu Zes³ania Ducha
Œwiêtego - zgromadzeni nie tylko
przedstawiciele tych ludów i jêzyków, które wymienia ksiêga
Dziejów Apostolskich. S¹ wokó³
nich ju¿ wówczas zgromadzone
ró¿ne ludy i narody, które przyjd¹
do Koœcio³a poprzez œwiat³o
Ewangelii i moc Ducha Œwiêtego
w ró¿nych epokach, w ró¿nych
stuleciach. Dzieñ Zielonych Œwi¹t
jest dniem narodzin wiary i Koœcio³a
równie¿ na naszej polskiej ziemi. Jest
to pocz¹tek przepowiadania wielkich
spraw Bo¿ych równie¿ w naszym polskim jêzyku. Jest to pocz¹tek chrzeœcijañstwa równie¿ w ¿yciu naszego
narodu: w jego dziejach, w jego kulturze, w jego doœwiadczeniach.
Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej
wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci,
jak¹ jest cz³owiek. Cz³owieka bowiem
nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez
Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e
siebie sam do koñca zrozumieæ bez
Chrystusa. Nie mo¿e zrozumieæ ani kim
jest, ani jaka jest jego w³aœciwa god-
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noœæ, ani jakie jest jego powo³anie
i ostateczne przeznaczenie. Nie mo¿e
tego wszystkiego zrozumieæ bez Chrystusa.
I dlatego Chrystusa nie mo¿na
wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie mo¿na te¿
bez Chrystusa zrozumieæ dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów
ludzi, którzy przeszli i przechodz¹ przez
tê ziemiê. Dzieje ludzi! Dzieje narodu
s¹ przede wszystkim dziejami ludzi.
A dzieje ka¿dego cz³owieka tocz¹ siê
w Jezusie Chrystusie. W Nim staj¹ siê
dziejami zbawienia.
Dzieje narodu zas³uguj¹ na w³aœciw¹ ocenê wedle tego, co wniós³ on
w rozwój cz³owieka i cz³owieczeñstwa,
w jego œwiadomoœæ, serce, sumienie.
To jest najg³êbszy nurt kultury. To jej
najmocniejszy zr¹b. To jej rdzeñ i si³a.
Otó¿ tego, co naród polski wniós³ w
rozwój cz³owieka i cz³owieczeñstwa,
co w ten rozwój równie¿ dzisiaj wnosi,
nie sposób zrozumieæ i oceniæ bez
Chrystusa. “Ten stary d¹b tak urós³,
a wiatr go ¿aden nie obali³, bo korzeñ
jego jest Chrystus” (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iœæ po œladach
tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni
pokoleñ by³ Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych,
którzy jawnie weñ wierzyli, którzy Go
wyznawali wiar¹ Koœcio³a. Ale tak¿e
i dla tych, pozornie stoj¹cych opodal,
poza Koœcio³em. Dla tych w¹tpi¹cych,
dla tych sprzeciwiaj¹cych siê.
3. Jeœli jest rzecz¹ s³uszn¹,
aby dzieje narodu rozumieæ poprzez
ka¿dego cz³owieka w tym narodzie to równoczeœnie nie sposób zrozumieæ
cz³owieka inaczej jak w tej wspólnocie, któr¹ jest jego naród. Wiadomo,
¿e nie jest to wspólnota jedyna. Jest
to jednak¿e wspólnota szczególna,
najbli¿ej chyba zwi¹zana z rodzin¹,
najwa¿niejsza dla dziejów duchowych
cz³owieka. Otó¿ nie sposób zrozumieæ
dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysi¹cletniej wspólnoty, która tak
g³êboko stanowi o mnie, o ka¿dym
z nas - bez Chrystusa. Jeœlibyœmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyœmy siê na zasadnicze nieporozumienie. Nie
rozumielibyœmy samych siebie.
Nie sposób zrozumieæ tego narodu,
który mia³ przesz³oœæ tak wspania³¹,
ale zarazem tak straszliwie trudn¹ - bez
Chrystusa. Nie sposób zrozumieæ tego

miasta, Warszawy, stolicy Polski,
która w roku 1944 zdecydowa³a siê na
nierówn¹ walkê z najeŸdŸc¹, na walkê,
w której zosta³a opuszczona przez
sprzymierzone potêgi, na walkê, w której leg³a pod w³asnymi gruzami, jeœli
siê nie pamiêta, ¿e pod tymi samymi
gruzami leg³ równie¿ Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzy¿em sprzed koœcio³a
na Krakowskim Przedmieœciu. Nie sposób zrozumieæ dziejów Polski od Stanis³awa na Ska³ce do Maksymiliana
Kolbe w Oœwiêcimiu, jeœli siê nie przy³o¿y do nich tego jeszcze jednego
i tego podstawowego kryterium,
któremu na imiê Jezus Chrystus.
Tysi¹clecie chrztu Polski, którego
szczególnie dojrza³ym owocem jest
œw. Stanis³aw - tysi¹clecie Chrystusa
w naszym wczoraj i dzisiaj - jest g³ównym motywem mojej pielgrzymki, mojej dziêkczynnej modlitwy wspólnie
z wami wszystkimi, drodzy rodacy,
których Jezus Chrystus nie przestaje
uczyæ wielkiej sprawy cz³owieka.
Z wami, dla których Chrystus nie przestaje byæ wci¹¿ otwart¹ ksiêg¹ nauki
o cz³owieku, o jego godnoœci i jego
prawach. A zarazem nauki o godnoœci
i prawach narodu.
Ksiê¿e Prymasie! Pragnê tê Najœwiêtsz¹ Ofiarê wspólnie z braæmi biskupami i kap³anami z³o¿yæ we wszystkich intencjach, które Wasza
Eminencja wymieni³ na pocz¹tku.
W dniu dzisiejszym na tym placu Zwyciêstwa w stolicy Polski proszê wielk¹
modlitw¹ Eucharystii wspólnie z wami,
aby Chrystus nie przesta³ byæ dla nas
otwart¹ ksiêg¹ ¿ycia na przysz³oœæ. Na
nasze polskie jutro.
4. Stoimy tutaj w pobli¿u Grobu
Nieznanego ¯o³nierza. W dziejach
Polski - dawnych i wspó³czesnych grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu
to miejscach ziemi ojczystej pada³ ten
¿o³nierz. Na ilu to miejscach Europy
i œwiata przemawia³ swoj¹ œmierci¹,
¿e nie mo¿e byæ Europy sprawiedliwej
bez Polski niepodleg³ej na jej mapie?
Na ilu to polach walk œwiadczy³ oprawach cz³owieka wpisanych g³êboko
w nienaruszalne prawa narodu, gin¹c
“za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”? “Gdzie
s¹ ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma!
Ty wiesz najlepiej - i Bóg wie na niebie!” (Artur Oppman, Pacierz za zmar³ych).

Dzieje Ojczyzny napisane przez
Grób jednego Nieznanego ¯o³nierza.
Przyklêkn¹³em przy tym grobie, wspólnie z Ksiêdzem Prymasem, aby oddaæ
czeœæ ka¿demu ziarnu, które - padaj¹c
w ziemiê i obumieraj¹c w niej - przynosi owoc. Czy to bêdzie ziarno krwi ¿o³nierskiej przelanej na polu bitwy, czy
ofiara mêczeñska w obozach i wiêzieniach. Czy to bêdzie ziarno ciê¿kiej,
codziennej pracy w pocie czo³a na roli,
przy warsztacie, w kopalni, w hutach i
fabrykach. Czy to bêdzie ziarno mi³oœci rodzicielskiej, która nie cofa siê
przed daniem ¿ycia nowemu cz³owiekowi i podejmuje ca³y trud wychowawczy. Czy to bêdzie ziarno pracy
twórczej w uczelniach, instytutach,
bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury. Czy to bêdzie ziarno modlitwy i pos³ugi przy chorych, cierpi¹cych, opuszczonych. Czy to bêdzie
ziarno samego cierpienia na ³o¿ach
szpitalnych, w klinikach, sanatoriach,
po domach: “wszystko, co Polskê stanowi”. Sk¹d przychodz¹ te s³owa?
Ksiê¿e Prymasie, tak g³osi Akt milenijny, z³o¿ony przez ciebie i Episkopat
Polski na Jasnej Górze: “wszystko, co
Polskê stanowi”. To wszystko w rêkach Bogarodzicy - pod krzy¿em na
Kalwarii i w wieczerniku Zielonych
Œwi¹t. To wszystko: dzieje Ojczyzny,
tworzone przez ka¿dego jej syna
i ka¿d¹ córkê od tysi¹ca lat – i w tym
pokoleniu, i w przysz³ych – choæby to
by³ cz³owiek bezimienny i nieznany,
tak jak ten ¿o³nierz, przy którego grobie stoimy… To wszystko: i dzieje ludów, które ¿y³y z nami i wœród nas, jak
choæby ci, których setki tysiêcy zginê³y w murach warszawskiego getta”.
Nasza Ojczyzna to gniazdo piastowskie, to pocz¹tek dziejów Ojczyzny, to kolebka Koœcio³a, to rok 966
i rok 2016: 1050 rocznica Chrztu Polski. To wielki pochód œwiêtych i b³ogos³awionych pocz¹wszy od œw. Wojciech i Stanis³awa, a skoñczywszy na
b³. ks. W³adys³awie Bukowiñskim3.
Polska – Ojczyzna, to kultura, która
ma znamiona chrzeœcijañskie, które
znajduj¹ „stale bogaty rezonans
w dziejach myœli, w twórczoœci artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie,
plastyce, malarstwie i rzeŸbie”, to nauka; to wiara przodków, to Krzy¿, od
którego rozpoczê³a siê ewangelizacja
i Bogurodzica, „która jest najstarszym
pomnikiem polskiej literatury”4. Ojczy-
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zna, to Jasna Góra z Ikon¹ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, która wskazuje
nam drogê do Jezusa. Ojczyzna to niezliczone pielgrzymki do ró¿nych sanktuariów rozsianych po naszej ziemi.
Pielgrzymki, to taki nasz „œwiêty nawyk”, jak mówi³ œw. Jan Pawe³ II.
Szczególnie ukochaliœmy Tê, która
„Jasnej broni Czêstochowy”. To przy
Niej bije serce narodu „ró¿nymi tonami dziejów, wszystkimi odg³osami
¿ycia. Ile¿ razy bi³o jêkiem polskich cierpieñ dziejowych! Ale równie¿ okrzykami radoœci i zwyciêstwa! Mo¿na na
ró¿ne sposoby pisaæ dzieje Polski,
zw³aszcza ostatnich stuleci, mo¿na je
interpretowaæ wedle wielorakiego klucza. Jeœli jednak¿e chcemy dowiedzieæ
siê, jak p³yn¹ te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjœæ tutaj. Trzeba przy³o¿yæ ucho do tego miejsca. Trzeba
us³yszeæ echo ¿ycia ca³ego narodu w
Sercu jego Matki i Królowej. A jeœli
bije ono tonem niepokoju, jeœli odzywa siê w nim troska i wo³anie o nawrócenie, o umocnienie sumieñ, o uporz¹dkowanie ¿ycia rodzin, jednostek,
œrodowisk, trzeba przyj¹æ to wo³anie.
Rodzi siê ono z mi³oœci matczynej, która po swojemu kszta³tuje dziejowe procesy na polskiej ziemi”5.
Nasza Ojczyzna, to Krzy¿, który jest najdro¿sz¹ relikwi¹ naszego
Odkupiciela. To wszystkie koœcio³y,
klasztory, seminaria, miejsca formacji
duchowej, intelektualnej, spo³ecznej,
pasterskiej, gdzie widnieje Krzy¿, znak
rozpoznawczy chrzeœcijan. To od Krzy¿a „rozpocz¹³ siê nowy czas w dziejach cz³owieka. Jest to czas ³aski, czas
zbawienia. Poprzez Krzy¿ cz³owiek zobaczy³ na nowo perspektywê swojego losu, swego na ziemi bytowania.
Zobaczy³, jak bardzo go umi³owa³ Bóg.
Zobaczy³ i stale widzi w œwietle wiary,
jak wielka jest jego w³asna wartoœæ.
Nauczy³ siê cz³owiek swoj¹ godnoœæ
mierzyæ miar¹ tej ofiary, jak¹ dla jego
zbawienia z³o¿y³ Bóg ze swojego
Syna: tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swojego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ywot wieczny (por. J 3,16)6.
Do problematyki zwi¹zanej z Krzy¿em nawi¹za³ Jan Pawe³ II podczas
Szóstej Pielgrzymki do Ojczyzny,
w roku 1997. Nawi¹za³ wtedy do Krzy¿a, który stoi nad Tatrami, na szczycie
Giewontu. Mówi³ Jan Pawe³ II:
„Ten krzy¿ tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym œwiadkiem na-

szych czasów. Rzec mo¿na, i¿ ten jubileuszowy krzy¿ patrzy w stronê Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku
Warszawy i Gdañska. Ogarnia ca³¹
nasz¹ ziemiê od Tatr po Ba³tyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy
krzy¿ królowa³ w sposób szczególny
na Giewoncie. I tak siê sta³o. Wasze
miasto roz³o¿y³o siê u stóp krzy¿a, ¿yje
i rozwija siê w jego zasiêgu. I Zakopane, i Podhale. Mówi¹ o nim równie¿
przydro¿ne kapliczki piêknie rzeŸbione, z trosk¹ pielêgnowane. Mówi¹
o tym koœcio³y waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryj¹ce w sobie ca³¹
tajemnicê ludzkiej wiary i pobo¿noœci,
a tak¿e te nowe, niedawno powsta³e
dziêki waszej ofiarnoœci, jak chocia¿by parafialny koœció³ Œwiêtego Krzy¿a.
Umi³owani Bracia i Siostry, nie
wstydŸcie siê krzy¿a. Starajcie siê na
co dzieñ podejmowaæ krzy¿ i odpowiadaæ na mi³oœæ Chrystusa. Broñcie krzy¿a, nie pozwólcie, aby Imiê Bo¿e by³o
obra¿ane w waszych sercach, w ¿yciu
spo³ecznym czy rodzinnym. Dziêkujmy Bo¿ej Opatrznoœci za to, ¿e krzy¿
powróci³ do szkó³, urzêdów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrzeœcijañskiej godnoœci i narodowej
to¿samoœci, o tym, kim jesteœmy i dok¹d zmierzamy, i gdzie s¹ nasze korzenie. Niech przypomina nam o mi³oœci
Boga do cz³owieka, która w krzy¿u
znalaz³a swój najg³êbszy wyraz”7.
Chocia¿ to przes³anie papieskie
by³o skierowane do mieszkañców Zakopanego, to przecie¿ ka¿dy z nas,
z jakiejkolwiek by pochodzi³ strony
Polski, mo¿e odnaleŸæ siebie, mo¿e zobaczyæ skrawek swojej ojcowizny,
z której mo¿e byæ dumny.
Mówi³ te¿ Jan Pawe³ II:
„Na naszej polskiej ziemi krzy¿ ma
d³ug¹, ju¿ ponad tysi¹cletni¹ historiê.
Jest to historia zbawienia, która wpisuje siê w historiê tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jak¹ jest naród. W okresie najciê¿szych dziejowych prób
naród szuka³ i znajdowa³ si³ê do przetrwania i do powstania z dziejowych
klêsk w³aœnie w nim – w Chrystusowym Krzy¿u! I nigdy siê nie zawiód³.
By³ mocny moc¹ i m¹droœci¹ Krzy¿a!
Czy mo¿na o nim nie pamiêtaæ?!”8.
Ojczyzna nasza, to trud pracy górnika, hutnika, stoczniowca, marynarza,
lekarza, ka¿dego pracownika S³u¿by

Zdrowia; to matka rodz¹ca i wychowuj¹ca dzieci, to ojciec zatroskany o
byt materialny dla swojej rodziny; to
dzieci i m³odzie¿, która jest nadziej¹
Koœcio³a i Polski. Ojczyzn¹ jest trud
pracy ka¿dego obywatela, który pracuje dla naszego, wspólnego dobra.
Ojczyzn¹ jest nasza trudna przesz³oœæ: rozbiory, powstania, wojny
œwiatowe, krematoria, obozy œmierci
zak³adane przez wrogów, zsy³ki na
Sybir czy w ró¿ne miejsca na „nieludzkiej ziemi”, przeœladowania, katorgi,
mêczarnie niewinnych ludzi. To prze¿ywali Polacy, nasi rodacy, mieszkañcy tej Ziemi, naszej Ojczyzny.
Ojczyzn¹ jest nasze trudne „dziœ”.
Jak je scharakteryzowaæ? To nasze
k³ótnie i podzia³y, nasz brak jednoœci,
nasze lekcewa¿enie przykazañ Bo¿ych, marsze uw³aczaj¹ce ludzkiej godnoœci, to wulgaryzacja ¿ycia niektórych grup spo³ecznych. O tym mo¿na
przeczytaæ w prasie, jak choæby ten
fragment:
„Feministki mocno zabiegaj¹ o antykoncepcjê, szkoln¹ seksedukacjê,
promocjê zabijania dzieci poczêtych,
œrodków poronnych i legalizacjê tzw.
ma³¿eñstw homoseksualnych. Dzieje
ludzkoœci postrzegaj¹ jako nieustanny ucisk ze strony mê¿czyzn, czego
efektem ma byæ wzorzec kobiecoœci
uto¿samiany z rodzin¹ i macierzyñstwem. Rzekomo kobieca awangarda
chce zmieniæ ten wzorzec, propaguj¹c
model kobiety wyzwolonej od wszystkich zasad moralnych. „Wyzwolona
kobieta” ma ¿yæ w konkubinacie, nie
funkcjonowaæ jako matka, bo macierzyñstwo jest wstydliwe. (…) Wrogoœæ wobec ma³¿eñstwa i rodziny jako
instytucji zniewolenia kobiety jest jednym z najwiêkszych zagro¿eñ niesionych przez feminizm”9.
2. Wo³anie o ludzi sumienia
Niech œw. Jan Pawe³ II nadal bêdzie naszym przewodnikiem po drogach naszego ¿ycia, który w sposób
jasny, przejrzysty, uka¿e nam czym jest
sumienie. Na ten temat wypowiada³
siê wiele razy. Bêd¹c w Skoczowie
ukaza³ nam prawdê o sumieniu, które
jest „najtajniejszym oœrodkiem i sanktuarium cz³owieka. Wyjaœnia³ za Konstytucj¹ duszpastersk¹ o Koœciele
w œwiecie wspó³czesnym: „W g³êbi su-
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mienia cz³owiek odkrywa prawo,
którego sam sobie nie nak³ada, lecz
któremu winien byæ pos³uszny i którego g³os wzywaj¹cy go zawsze tam,
gdzie potrzeba, do mi³owania i czynienia dobra, a unikania z³a, rozbrzmiewa
w sercu nakazem: czyñ to, a tamtego
unikaj”.
Mówi³ jasno i przejrzyœcie: „… sumienie jest dla ka¿dego cz³owieka
spraw¹ o zasadniczym znaczeniu. Jest
ono naszym wewnêtrznym przewodnikiem i jest tak¿e sêdzi¹ naszych czynów. Jak¿e wa¿ne jest wiêc, aby nasze
sumienia by³y prawe, aby ich os¹dy
oparte by³y na prawdzie, aby dobro
nazywa³y dobrem, a z³o – z³em”.
S³owa, które zacytujê Jan Pawe³ II
wypowiedzia³ 21 lat temu, a jak¿e s¹
aktualne: „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj
przed wieloma trudnymi problemami
spo³ecznymi, gospodarczymi, tak¿e
politycznymi. Trzeba je rozwi¹zywaæ
m¹drze i wytrwale. Jednak najbardziej
podstawowym problemem pozostaje
sprawa ³adu moralnego. Ten ³ad jest
fundamentem ¿ycia ka¿dego cz³owieka i ka¿dego spo³eczeñstwa. Dlatego
Polska wo³a dzisiaj nade wszystko
o ludzi sumienia! Byæ cz³owiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w
ka¿dej sytuacji swojego sumienia s³uchaæ i jego g³osu w sobie nie zag³uszaæ, choæ jest on nieraz trudny i wymagaj¹cy; to znaczy zaanga¿owaæ siê
w dobro i pomna¿aæ je w sobie i wokó³
siebie, a tak¿e nie godziæ siê nigdy na
z³o, w myœl s³ów œw. Paw³a: „Nie daj
siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj!” (Rz 12,21). Byæ cz³owiekiem
sumienia, to znaczy wymagaæ od siebie, podnosiæ siê z w³asnych upadków, ci¹gle na nowo siê nawracaæ. Byæ
cz³owiekiem sumienia, to znaczy
anga¿owaæ siê w budowanie królestwa Bo¿ego: królestwa prawdy
i ¿ycia, sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju, w naszych rodzinach, w spo³ecznoœciach, w których ¿yjemy, i w ca³ej
OjczyŸnie; to znaczy tak¿e podejmowaæ odwa¿nie odpowiedzialnoœæ za
sprawy publiczne; troszczyæ siê o dobro wspólne, nie zamykaæ oczu na biedy i potrzeby bliŸnich, w duchu ewangelicznej solidarnoœci: „Jeden
drugiego brzemiona noœcie” (Ga
6,2)”10.
Jako doskonale odczytuj¹cy nasze
ojczyste dzieje, jako prorok o wizjonerskim spojrzeniu mówi³ o czasie
„zniewalania sumieñ”, czasie „pogar-

dy dla godnoœci cz³owieka” o cierpieniach wielu niewinnych ludzi, co pozostawi³o g³êbok¹ ranê na tkance naszego Narodu. Dziœ jest to wezwanie
do czujnoœci, „aby sumienia Polaków
nie ulega³y demoralizacji, aby nie poddawa³y siê pr¹dom moralnego permisywizmu, aby umia³y odkryæ wyzwalaj¹cy charakter wskazañ Ewangelii
i Bo¿ych przykazañ, aby umia³y wybieraæ, pamiêtaj¹c o Chrystusowej
przestrodze: „Có¿ bowiem za korzyœæ
stanowi dla cz³owieka zyskaæ œwiat
ca³y, a swoj¹ duszê utraciæ? Bo có¿
mo¿e daæ cz³owiek w zamian za swoj¹
duszê?” (Mk 8,36-37)”.
Ju¿ wtedy zauwa¿y³ Jan Pawe³ II,
¿e w mediach toczy siê walka o dusze
ludzkie. Dziœ dopowiedzieæ nam trzeba, ¿e wysz³a nawet na ulice. Zwolennicy zniszczenia moralnego ³adu opartego na Bo¿ych przykazaniach, nic
sobie z tego nie robi¹. Depcz¹ je, uderzaj¹c w godnoœæ cz³owieka. To, co dla
wielu stanowi najwiêksz¹ œwiêtoœæ,
przez ró¿ne marsze i protesty jest deptane i oœmieszane. Jan Pawe³ II wtedy
podsumowa³: „Bracia i Siostry! Czas
próby polskich sumieñ trwa!”
Zostawmy wszystkich wojuj¹cych
spod znaku KOD-u, feministek, ró¿nego rodzaju maœci ludzi przewrotnych, zwolenników ideologii gender,
a swoje oczy zwróæmy ku Chrystusowi. Kiedy dziœ swoj¹ myœl¹ i sercem
ogarniamy to wszystko, co ma siê dokonaæ czy ju¿ dokona³o siê w sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach, to musimy wytyczyæ dla siebie
jasn¹ drogê, a któr¹ mo¿emy sprowadziæ do takich drogowych znaków
¿ycia:
- zachowywaæ Bo¿e i koœcielne przykazania;
- obudziæ w sobie ¿yw¹ wiarê;
- zbudziæ siê z duchowego uœpienia,
które prowadzi do cichej apostazji;
- trzeba mocno uderzyæ w dzwon swojego sumienia;
- nie spychaæ Jezusa za margines swojego ¿ycia;
- zacz¹æ pokutowaæ i naprawiæ wyrz¹dzone z³o;
- codziennie œwiadomie opowiadaæ siê
za Jezusem;
- powa¿nie potraktowaæ wezwanie do
œwiêtoœci ¿ycia;
- trzeba, aby Chrystus panowa³ w naszym ¿yciu;
- prawu Bo¿emu okazywaæ pos³uszeñ-

stwo, na ka¿dym odcinku ¿ycia;
- uznaæ Jezusa Chrystusa za Pana serc
naszych, za Króla i Zbawiciela;
- przyj¹æ Jezusa œwiadomie do swoich
domów i rodzin;
- „zginaæ kolana przed Panem”.
To tylko niektóre wymagania,
a te osobiste, niech ka¿dy wypowie
przed Panem Jezusem, naszym Królem
i Zbawicielem.

Ks. Andrzej Skiba

1

Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿
ego w £agiewnikach, Kraków, 7 czerwca 1997 r.
2
M. Pyza, M. Wik³o, „Na smyczy Putina” oraz „Czas skoñczyæ ze smoleñskim k³amstwami”, w: w Sieci, nr 44,
31 X – 6 XI 2016, s. 20-28.
3
Zob.: Szukam py³u twoich sanda³ów.
O Apostole Kazachstanu ksiêdzu
W³adys³awie Bukowiñskim, w: Wo³anie z Wo³ynia, nr 1(2016), s. 13-20; mp,
Patron w czasach terroryzmu, w: dobre nowiny, nr 3, paŸdziernik 2016, s.3;
zob. kazanie ks. prof. Stanis³awa Nabywañca, wyg³oszone 10 wrzeœnia
2016 roku, w koœciele Przemienienia
Pañskiego w Sanoku, z okazji 1050.
Rocznicy Chrztu Polski, w: Góra Przemienienia, nr 37, z dnia 18 wrzeœnia
2016, s. 6-10.
4
Jan Pawe³ II, Przemówienie do m³odzie¿y zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1079.
5
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej pod Szczytem Jasnej
Góry, Czêstochowa, 4 czerwca 1979.
6
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej przed Opactwem OO.
Cystersów w Mogile, Kraków – Nowa
Huta, 9 czerwca 1979.
7
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. beatyfikacyjnej Matki Bernardyny Marii Jab³oñskiej i Matki Marii
Kar³owskiej, Zakopane, 6 czerwca
1997.
8
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej na Wzgórzu „Kaplicówka”, Skoczów, 22 maja 1995 r.
9
A. Szymañski, Feminizm obroñc¹
kobiet?, w: Nasz Dziennik, czwartek,
13 paŸdziernika 2016, s. 24.
10
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej na Wzgórzu „Kaplicówka”, Skoczów, 22 maja 1995 r.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 47 (691) 27 listopada 2016 r.

12

„Ja, Jan ujrza³em anio³a zstêpuj¹cego z nieba,…”
(œw. Barbary 2016)
Ju¿ dziœ uprzedzamy œwiêtowanie
patronki górników, œw. Barbary. Wiemy, ¿e „Barbara œwiêta, o górnikach
pamiêta”. Pamiêta nie tylko czwartego grudnia, ale ka¿dego dnia.
Wpierw jednak spójrzmy na ten
fragment z Apokalipsy, który przez
chwila us³yszeliœmy (18,1-2; 21-23;
19,1-3; 9a). Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
to dramat dla jednych i szczêœcie niewymowne dla drugich. Przypatrzmy
siê najpierw osobom tego dramatu.
Kim s¹ owe personae dramatis?
Pierwsz¹ osob¹, która zapowiada
ten dramat, jest anio³. Kiedy otworzymy Ksiêgê Apokalipsy spotkamy siê
z wielk¹ liczba anio³ów. „I ujrza³em i
us³ysza³em g³os wielu anio³ów doko³a
tronu i Zwierz¹t, i Starców, a liczba ich
by³a miriady miriad i tysi¹ce tysiêcy,
mówi¹cych g³osem donoœnym” (5,11
n). Czasem czytamy o „innym aniele”
(14,6; 14,15) „innym aniele, drugim”

(14,8), „innym aniele, trzecim” (14,9)1.
Kim jest anio³? Anio³ jest:
- œwiêtym pos³añcem od samego
Boga;
- wykonawca Bo¿ej woli;
- pos³añcem Boga do specjalnych
poruczeñ, zadañ;
- pos³añcem zstêpuj¹cym z nieba z
wielk¹ moc¹ i w³adz¹, otoczony majestatem;
- potê¿nym mocarzem;
- przynosi „odwieczn¹ Dobr¹ Nowinê” (14,6);
- nawo³uje do odwrócenia siê ze z³ej
drogi;
- wobec z³ych, niepoprawnych zapowiada zag³adê.
„Upad³, upad³ Babilon – stolica”
Babilon jest uosobieniem wszelkiego z³a i nieprawoœci. Jest porównywany do Wielkiej Nierz¹dnicy. Jakie

grzechy pope³ni³a ta Wielka Nierz¹dnica przypisywane Babilonowi? Mo¿na je wymieniæ w takiej kolejnoœci:
- to „spogania³a, bezbo¿na ludzkoœæ”;
- to ca³y œwiat ludzi, którzy odst¹pili
od Boga;
- to ludzkoœæ koñca czasów;
- to bezbo¿na ideologia;
- to stale wytaczana walka z Koœcio³em;
- to „aktywnoœæ i agresywnoœæ kap³anów fa³szywego boga”
- to „spustoszenie duchowe dotykaj¹ce wnêtrza ka¿dego cz³owieka”.
Babilon upad³ przez uprawianie nierz¹du. Czym jest ów nierz¹d? Nierz¹d
w tym znaczeniu, to:
- niewiernoœæ wobec Boga;
- bogoodstêpstwo;
- sk³anianie siê ku bo¿kom;
- utrata to¿samoœci dziecka Bo¿ego;
- gniewna, uporczywa niewiara;
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- agresywne odwrócenie siê od Boga;
- utrata wiary;
- jakby zatrute wino, którym zosta³a
upojona ludzkoœæ;
- pogañstwo;
- zgubna, wiod¹ca na potêpienie droga;
- odseparowanie siê od Boga.
Skutki odstêpstwa od Boga bêd¹
mia³y przykre konsekwencje: „I g³osu
harfiarzy, œpiewaków, fletnistów, trêbaczy ju¿ w tobie siê nie us³yszy. I
¿adem mistrz jakiejkolwiek sztuki ju¿
siê w tobie nie znajdzie. I terkotu ¿aren
ju¿ w tobie nie bêdzie s³ychaæ. I œwiat³o lampy ju¿ w tobie nie rozb³yœnie. I
g³osu oblubieñca i oblubienicy ju¿ w
tobie siê nie us³yszy”. Bêdzie to wielki smutek, przygnêbienie i bieda.
W tym smutku daje siê jednak us³yszeæ g³os podnosz¹cy na duchu, g³os
nadziei na lepsze czasy! „Potem us³ysza³em jak gdyby g³os donoœny wielkiego t³umu w niebie mówi¹cego: „Alleluja. Zbawienie i chwa³a, i moc
nale¿¹ do Boga naszego, bo wyroki
Jego prawdziwe s¹ i sprawiedliwe, bo
os¹dzi³ Wielka Nierz¹dnicê, co znieprawia³a nierz¹dem swym ziemiê, i za¿¹da³ by ponios³a karê za krew swoich
s³ug”.
Po przykrych doœwiadczeniach
nast¹pi czas b³ogos³awiony, szczêœliwy. Us³yszeliœmy krzepi¹ce s³owa:
<Napisz: „B³ogos³awieni, którzy s¹
wezwani na ucztê Godów Baranka”.
Na „ucztê Godów Baranka” zosta³a zaproszona m³oda dziewczyna, mêczennica, œw. Barbara. Œw. Klemens I,
papie¿, pisa³ o mêczennikach jako
tych, którzy doœwiadczyli obecnoœci
Boga. Wskaza³ nam równie¿ jak my
sami winniœmy postêpowaæ, aby staæ
siê œwiêtymi. Bêdzie to mo¿liwe wtedy, gdy „nasze poznanie bêdzie przez
wiarê umocnione w Bogu, jeœli starannie szukaæ bêdziemy tego, co zgodne
z Jego œwiêt¹ wol¹, jeœli pod¹¿aæ bêdziemy drog¹ prawdy, odrzucaj¹c
wszelk¹ niesprawiedliwoœæ, nieprawoœæ, spory, gniewy i k³amstwa”2. To
warunki uzyskania œwiêtoœci, choæ
jeszcze nie wszystkie.
Pan Jezus mówi, ¿e chc¹c byæ Jego
uczniem, trzeba wzi¹æ na siebie krzy¿ i
naœladowaæ Go. Trudne zadanie. Dobrze t³umaczy to œw. biskup Cezary z
Arles: „Niech niesie to, co jest niewy-

godne, i w ten sposób niech Mnie
naœladuje. Kiedy zacznie Mnie naœladowaæ sposobem ¿ycia i wiernoœci¹
moim przykazaniom, bêdzie mia³ wielu
przeciwników. Wielu bêdzie go powstrzymywaæ i zwróc¹ siê ku niemu
nie tylko szydercy, ale równie¿ przeœladowcy. I to nie tylko spoœród pogan, którzy s¹ poza Koœcio³em, lecz
tak¿e spoœród tych, którzy – jak siê
zdaje – s¹ wewn¹trz Cia³a Chrystusowego, ale z powodu przewrotnego
postêpowania s¹ poza nim. I chocia¿
chlubi¹ siê przynale¿noœci¹ do tej samej chrzeœcijañskiej wiary, to jednak
ustawicznie przeœladuj¹ gorliwych
chrzeœcijan. (…) Tak wiêc, jeœli pragniesz iœæ za Chrystusem, nie broñ siê
przed niesieniem Jego krzy¿a, znoœ
cierpliwie z³oœliwoœci ludzi przewrotnych i nie upadaj”3.
Œwiêta Barbara najbardziej ucierpia³a od swoich najbli¿szych, od poganina, swojego ojca. Na nic siê zda³a
pomys³y ojca, aby odizolowaæ swoj¹
córkê od wszelkich wp³ywów ludzi
wiary, od religii chrzeœcijañskiej. Nie
uda³o siê jednak. Ojciec wpad³ w sza³ i
postanowi³ … zabiæ swoj¹ córkê. Nie
pomog³y wymyœlne tortury, aby odst¹pi³a od wiary. Trwa³a mê¿nie przy
Chrystusie. Bezwzglêdny ojciec dopi¹³
swego. Trudno sobie wyobraziæ ojca
kata!

Drodzy górnicy, czciciele œw. Barbary!
Czego Wam ¿yczyæ w dniu Waszego œwiêta? Pamiêtajcie zawsze o swojej mê¿nej, dzielnej patronce, która nie
lêka³a siê ¿adnych przeciwnoœci ¿yciowych, która mia³a przed sob¹ jasno
wytyczony cel. Górnicy prze¿ywaj¹
wiele trudnoœci i wiele przeciwnoœci.
B¹dŸcie wytrwali i konsekwentni w
swoich zamierzeniach. ¯yczê Wam i
Waszym rodzinom trwa³ej opieki Waszej Patronki. Niech Pan Bóg bêdzie
dla Was Ska³a schronienia, oparciem i
zbawieniem. ¯yczê Wam bezpieczeñstwa na ka¿dym polu pracy. ¯yczê
Wam zdrowia, Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, chwili pe³nych radoœci w gronie
swojej najbli¿szej rodziny czy przyjació³. Szczêœæ Wam Bo¿e.
Ks. Andrzej Skiba
1

Opracowanie na podstawie: M. Szamot, Apokalipsa czytana dzisiaj, Wydawnictwo WAM, Kraków2000, komentarz do Ap 18,1-2;21-23;19,1-3;9a
oraz do rozdzia³u 14.
2
Godzina czytañ, z dnia 23 listopada,
ze wspomnienia œw. Klemensa I, papie¿a i mêczennika.
3
Godzina czytañ, z dnia 25 listopada,
ze wspomnienia œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i mêczennicy.
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VI Forum Charyzmatyczne w Kroœnie
W dniach 5-6 listopada br. w Kroœnie parkingi przy hali MOSiR
na ul Bursaki od rana zape³nia³y siê
setkami samochodów i autokarów.
To nie kibice przybywali na jakieœ wydarzenie sportowe – to zje¿d¿ali katolicy z ca³ego Podkarpacia na kolejne
ju¿, szóste Forum Charyzmatyczne,
prowadzone przez wspólnotê Mocni
w Duchu, dzia³aj¹c¹ przy jezuickim
Oœrodku Odnowy w Duchu Œwiêtym
w £odzi. Przez dwa dni ogromna hala
zamienia³a siê w œwi¹tyniê, której sercem by³o tymczasowe tabernakulum
po lewej stronie sceny. Nigdy nie by³o
przed nim pusto, w przerwach miedzy
konferencjami i modlitw¹ zawsze spora grupa osób trwa³a tam w milczeniu.
Centrum sceny zajmowa³ o³tarz
i ambonka, za nimi rozlokowa³ siê zespó³ Mocnych w Duchu, którzy animowali œpiewy i modlitwy pod przewodnictwem jezuity, ojca Remiego –
Remigiusza Rec³awa. W tym roku towarzyszy³ mu jego nastêpca i nowy
duszpasterz zespo³u, równie¿ jezuita,
o. Pawe³ Sawiak. Kilkutysiêczn¹ widowniê (piszê „widownia”, choæ raczej
byli to roztañczeni i rozmodleni, reaguj¹cy ¿ywo uczestnicy) stanowili ludzie
m³odzi i starsi, z rozmaitych wspólnot
– nie tylko charyzmatycznych, tak¿e
z Sanoka; kap³ani i siostry zakonne,
niepe³nosprawni na wózkach inwalidzkich, rodziny z dzieæmi, nieraz ca³kiem
ma³ymi, którym na czas konferencji
zapewniono opiekê na zapleczu.
Zdarza³ siê widok kap³ana „z t³umu”
spowiadaj¹cego w jakimœ cichszym
miejscu. Wspólny mianownik tych corocznych spotkañ to tak¿e fantastycz-

na, sprawna organizacja ca³oœci,
zapewniona przez kroœnieñsk¹ parafiê œw. Piotra i œw. Jana z Dukli i jej
proboszcza ks. Jana Bielca, przy
wsparciu w³adz Krosna i dyrektora
MOSiR-u. Zaparkowanie, nocleg dla
chêtnych z soboty na niedzielê, zakup
posi³ków, przek¹sek, kawy czy herbaty, nabycie ksi¹¿ek, broszur i p³yt nie
stanowi³y ¿adnego problemu (muszê
jednak przyznaæ, ¿e p³yty z nagraniami poszczególnych konferencji, t³oczone na gor¹co tu¿ po ich zakoñczeniu,
ludzie dos³ownie wyrywali sprzedaj¹cym z r¹k; na ostatnie przysz³o mi czekaæ ponad pó³ godziny w mocno zniecierpliwionym t³umie). Relacjê na ¿ywo
ze spotkania przekazywa³a telewizja internetowa Dobre Media.
Tematem tegorocznego Forum
by³a „Wola Bo¿a” i jej poœwiêcone
by³y konferencje. W sobotê znany
sercanin ks. Micha³ Olszewski mówi³
o tym, ¿e „Wol¹ Bo¿¹ jest Mi³osierdzie”. O. Pawe³ Sawiak zaj¹³ siê relacj¹
„Wola Bo¿a – Wolnoœæ Moja”, zaœ kierowniczka zespo³u Mocni w Duchu,
autorka piosenek i ksi¹¿eczek dla dzieci Inga Pozorska na podstawie w³asnych doœwiadczeñ mówi³a o tym, ¿e
„Drogi Bo¿e s¹ proste”. W niedzielê
natomiast o. Remi Rec³aw omówi³ „Lêk
przed wol¹ Bo¿¹”; on te¿ rozwin¹³
i podsumowa³ nastêpny temat: „Rozpozna³em wolê Bo¿¹ i co dalej? – czyli
do roboty!”, który poprzedzi³a wypowiedŸ – przejmuj¹ce œwiadectwo przemiany ¿ycia Magdaleny WoŸniak,
autorki autobiograficznej ksi¹¿ki
„Niczyja”.
Centrum ka¿dego dnia Forum by³a

Eucharystia, której przewodniczyli
przemyscy arcypasterze. W sobotê
by³ to ks. arcybiskup senior Józef
Michalik, który wspiera³ inicjatywê
Forum od samego pocz¹tku jej powstania. Tym razem w sposób bardzo
osobisty podzieli³ siê swoj¹ refleksj¹
na temat woli Bo¿ej. Wezwa³ te¿
kap³anów do otwarcia na wspó³pracê
z Duchem Œwiêtym, uprzedzaj¹c, ¿e to
oznacza jednoczeœnie trudnoœci. Dziêkowa³ Bogu za nowe ruchy i wspólnoty w Koœciele, podkreœla³, ¿e musz¹
one trwaæ w jednoœci z Koœcio³em hierarchicznym i ¿e powinien im zawsze
towarzyszyæ kap³an. Natomiast
niedzielnej Eucharystii przewodniczy³
obecny metropolita przemyski
ks. arcybiskup Adam Szal.
Dla mnie osobiœcie zarówno tegoroczne Forum, jak i dwa poprzednie,
w których uczestniczy³am, by³y
doœwiadczeniem wejœcia w niezwyk³¹,
potê¿n¹ duchow¹ przestrzeñ, jaka
powstawa³a w hali MOSiR. W tej przestrzeni, mimo t³umów ludzi obok, ³atwe
by³o skupienie, spotkanie z Bogiem
obecnym we mnie i w osobach siedz¹cych obok. Œpiew i taniec uwielbienia wcale temu nie przeszkadza³ –
wrêcz przeciwnie: porusza³, uwra¿liwia³, u³atwia³ modlitwê, wewnêtrzny
dialog. By³o to te¿ doœwiadczenie
¿ywego Koœcio³a, wspólnoty ludzi,
dla których Bóg jest wa¿ny, którzy
chc¹ Go uwielbiaæ, s³uchaæ, ¿yæ
z Nim, pe³niæ Jego wolê. Z ¿alem
wyje¿d¿a³am z tego spotkania
i czekam ju¿ na nastêpne, w przysz³ym
roku.
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Lectio divina/pobo¿ne, duchowe czytanie S³owa Bo¿ego/ [£k12,22-31
-Do uczniów zaœ powiedzia³:
”Dlatego mówiê wam; nie martwcie siê
o ¿ycie-o to, co bêdziecie jeœæ; ani
o cia³o- o to w co siê bêdziecie ubieraæ. ¯ycie bowiem jest czymœ wa¿niejszym ni¿ jedzenie, a cia³o czymœ wa¿niejszym ni¿ odzie¿. Przypatrzcie siê
krukom; nie siej¹ ani nie zbieraj¹ plonów, nie maj¹ spirzarni ani spichlerza,
a Bóg je karmi. Przecie¿ wy jesteœcie
wa¿niejsi ni¿ ptaki! Kto z was, zamartwiaj¹c siê, mo¿e przed³u¿yæ swoje
¿ycie chocia¿by o chwilê? Je¿eli wiêc
nie mo¿ecie zrobiæ najmniejszej rzeczy,
dlaczego martwicie siê o pozosta³e?
Przypatrzcie siê polnym kwiatom, jak
rosn¹- nie pracuj¹ ani nie przêd¹.
A mówiê wam: nawet Salomon w ca³ym swym przepychu nie by³ tak ubrany jak jeden z nich..Jeœli wiêc poln¹
trawê, która dzisiaj jest, a jutro zostaje
spalona, Bóg tak ubiera, to czy¿ nie
tym bardziej was, ludzie s³abej wiary.Dlatego i wy nie pytajcie o to co
bêdziecie jeœæ i piæ, i nie zdrêczajcie
siê tym. O to wszystko zabiegaj¹ ludzie tego œwiata. Przecie¿ wasz Ojciec
wie, ¿e tego potrzebujecie. Szukajcie
Jego królestwa, a tamto zostanie wam
dodane”.
I-Lektio/czytanie i zrozumienie Pisma/. W naszej perykopie,
Jezus, w bardzo piêkny , obrazowy
sposób- bior¹c przyk³ady ze œwiata
przyrody-poucza swych uczniów
jakie powinny byæ ¿yciowe priorytety.W ewangeli Marka [17,30] poucza
m³odzieñca, ¿e jednego czego mu brakuje do doskona³oœci to wyzbycia siê
przywi¹zania do bogactwa „Sprzedaj
wszystko co masz i rozdaj ubogim”.
M³odzieniec odszed³ zasmucony, gdy¿
mia³ du¿o posiad³oœci. Czy Jezus rzeczywiœcie ka¿e nam ¿yæ w nêdzy?
Czy zabrania nam pracowaæ aby utrzymaæ siebie i rodzinê? Na pewno nie,
ale przestrzega, aby zdobywanie

rzeczy materialnych nie przys³oni³o
nam prawdziwego celu ¿ycia, jakim jest
Królestwo Bo¿e. Robi to kolejny raz,
dlatego musimy zdaæ sobie sprawê jak
jak jest to wa¿ne.Czyli nie samo
posiadanie maj¹tku czyni nas niezdolnymi do bycia uczniami Chrystusa, ale
przywi¹zanie do niego. Pierwsi chrzeœcijanie stosowali siê do tego wskazania dos³ownie, sprzedawali maj¹tki
a uzyskane œrodki przynosili aposto³om.W dzisiejszym œwiecie, nastawionym w³aœnie na zdobywanie i pomna¿anie pieniêdzy, posiadanie coraz
wiêcej przedmiotów, czêsto niepotrzebnych, trudno jest zachowaæ tê
w³aœciw¹ postawê.Postawê zaufania
do Boga, który wie co nam potrzeba.
Dla tych, którzy szukaj¹ Królestwa
Bo¿ego, œrodki potrzebne do ¿ycia
bêd¹ im dodane- mówi Jezus. S³ucha³em œwiadectwa pewnego mê¿czyzny,
który zatraci³ siê w pracy na rzecz pewnej korporacji, kosztem ¿ycia rodzinnego, odpoczynku. Widzia³ jednak,
¿e to powoduje utratê kontaktu z dzieæmi i ¿on¹,dlatego prosi³ Ducha Œw.
o ratunek. S³uchaj¹c Jego natchnieñ,
zwolni³ siê z pracy, zanga¿owa³ czynnie w ¿ycie koœcio³a, i jak mówi³ ,
nigdy mu nie brakuje na normalne
¿ycie. Oczywiœcie bez ekstrawagancji,
ale dopiero teraz jest szczêœliwy.
Wyjazd do pracy za granic¹ wi¹¿e siê
czêsto z d³ugoletni¹ roz³¹k¹ ,co czasem skutkuje rozbiciem rodzin, tragedi¹ porzuconych dzieci, wspó³ma³¿onka. Uzyskane profity, z ciê¿kiej
przecie¿ pracy, czêsto nie rekompensuj¹ strat i tragedii jakich s¹ powodem.A dlaczego i po co to robimy?
Dlatego, ¿e s¹siad ma lepszy samochód, ¿e buduje dom, ¿e inni wyje¿d¿aj¹ na kosztowne wczasy. Utrata
w³aœciwego celu ¿ycia to prawdziwy
powód tych wyborów. I w³aœnie przed
tym przestrzega nas Jezus.

II-Meditacio/ spojrzenie i przemyœlenie siebie w sietle s³owa Bo¿ego/.
Sam przepracowa³em za granic¹ ok. 10
lat dlatego wiem jekie s¹ koszty takiej
roz³¹ki z rodzin¹. Wraca siê ju¿ do ca³kiem innej rodziny gdzie dzieci maj¹ ci
niewiele do powiedzenia, gdzie zdobyte z takim trudem rzeczy ju¿ nie
ciesz¹. I wtedy przychodzi do g³owy
myœl – po co?.Czy ¿ycie sta³o siê przez
to lepsze. ¯e staæ mnie na to, czy tamto? ¯e siê mogê pochwaliæ przed znajomymi? Przecie¿ to pycha, jeden z
grzechów g³ównych. Nigdy bilans
¿ycia nastawionego na zdobywanie i
u¿ywanie nie wychodzi na plus.Czêsto jest tak, ¿e to nasze dzieci, wychowane w dobrobycie, nie znaj¹ce trudu
pracy, wykolejaj¹ siê, id¹c w œwiat u¿ywek i u¿ycia. Widz¹c to, i widz¹c
rodziny biedne, ale szczêœliwe, musimy powiedzieæ -Panie, moja wina.
Moja wina, ¿e Ciê nie pos³ucha³em.
III-Oratio/zwrócenie siê do Boga/
„Na drodze Twoich pouczeñ znajdujê
radoœæ. Wiêksz¹ ni¿ z wielkiego bogactwa”[Ps110.14] „ProwadŸ mnie
œcie¿k¹ Twoich nakazów poniewa¿ j¹
ukocha³em. Nak³oñ me serce do Twoich pouczeñ, a nie do chciwoœci”[Ps110, 35-36].
IV-Kontemplatio /czas bycia sam
na sam z Bogiem/ Bêdê szczêœliwa
wtedy, gdy: -zrobiê prawko, -kupiê
samochód, -wyjdê za m¹¿, -znajdê
dobr¹ pracê, -bêdê samodzielna, -kupiê meble do domu, -po³o¿ê now¹ tapetê na œciany, -spêdzê wakacje na
Majorce, -schudnê jeszce ze dwa kilo,
-dostanê podwy¿kê, -bêdê mia³a piêkny ogród. Czemu uwa¿asz,
¿e by³abyœ wtedy szczêœliwa, je¿eli
teraz nie jesteœ?/ Ks.Micha³ Olszañski-Troskifargment/

Jan Depczyñski- grupa biblijna
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Byliœmy w krakowskich £agiewnikach
By³o nas bardzo, bardzo du¿o ponad 100 tys. S³u¿by porz¹dkowe
szacuj¹, ¿e by³o ok. 140 tys. osób zgromadzonych na b³oniach Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach.
W sobotê, 19 listopada 2016
roku, do £agiewnik na proklamacjê
Aktu przyjêcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana przybyli wierni nie tylko
z Polski, ale tak¿e z Czech, S³owacji,
Niemiec oraz USA i Kanady. Przywioz³o ich ponad 700 autokarów i tysi¹ce
samochodów osobowych.
W czasie Mszy œw. rozdano 80 tysiêcy Komunii Œwiêtej. Nie wszêdzie
jednak dotarli kap³ani – w sumie Pana
Jezusa w Komunii Œwiêtej udziela³o
400 ksiê¿y i kleryków. Mszê œw. koncelebrowa³o 50 biskupów i kilkuset
ksiê¿y. By³ obecny równie¿ Prezydent
RP Andrzej Duda. Uroczystoœæ obs³ugiwa³o oko³o stu dziennikarzy.
Grupa zorganizowana przez
nasz Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej liczy³a 50 osób. Wœród tych
uczestników byli równie¿ prezesi b¹dŸ
cz³onkowie Parafialnych Oddzia³ów
Akcji Katolickiej z parafii franciszkañskiej, z parafii NSPJ na Posadzie, z
Pora¿a, Zagórza, Pisarowiec, Markowiec, Bukowska, D³ugiego. Zwykle, w
przeddzieñ niedzieli Chrystusa Króla,
która jest œwiêtem patronalnym Akcji
Katolickiej w Polsce, cz³onkowie AK
diecezji przemyskiej gromadzili siê w
katedrze przemyskiej aby tam wspólnie prze¿ywaæ swoje œwiêto. W tym
roku, z racji wyj¹tkowych okolicznoœci, zgromadziliœmy siê w Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie –
£agiewnikach.
W programie uroczystoœci by³o
nabo¿eñstwo, po nim konferencja,
któr¹ wyg³osi³ bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko- ¿ywieckiej,
cz³onek Zespo³u ds. Ruchów Intronizacyjnych - Pragniemy wyznaæ w sercu, ¿e Chrystus jest Królem i Panem.
Nastêpnie rozpoczê³a siê Msza Œwiêta, której przewodniczy³ ks. kard. Stanis³aw Dziwisz, metropolita krakowski. Na wstêpie wyg³osi³ s³owo
wprowadzenia do Mszy œw.:
„Dobiega koñca Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia oraz Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W tym
czasie w nasz¹ zbiorow¹ pamiêæ wpisa³o siê równie¿ nadzwyczajne wyda-
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rzenie, jakim by³ Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Krakowie i Polsce, a tak¿e
wizyta w naszej OjczyŸnie Ojca Œwiêtego Franciszka – trzeciego z kolei
Papie¿a, który stan¹³ na naszej ziemi,
aby umocniæ nas w wierze, nadziei i
mi³oœci.
Czym siê odp³acimy Bogu za
ogrom tych i wielu innych ³ask? Co w
nas i wokó³ nas pozostanie jako trwa³y œlad i dojrza³y owoc tych duchowych doœwiadczeñ?
Pragniemy dziœ œwiadomie i uroczyœcie, osobiœcie i zbiorowo przyj¹æ
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pragniemy wyraziæ Mu wdziêcznoœæ za
Jego niezmienn¹ wiernoœæ, za mi³osiern¹ mi³oœæ Jego Serca.
Pragniemy zaprosiæ Go do naszych
serc i rodzin, do naszych wspólnot i
œrodowisk. Pragniemy zaprosiæ Go do
tego wszystkiego, co Polskê stanowi.”
Homiliê wyg³osi³ bp Andrzej
Czaja, biskup opolski. Oto fragment:
„To znaczy, ¿e trzeba jak Zacheusz
przyj¹æ Pana rozradowany. Wówczas
dzieje siê zbawienie w nas i poœród
nas. Zwierzchnik celników, bardzo
bogaty, który wczeœniej, myœla³ tylko
o sobie, w obecnoœci Pana wyznaje
sw¹ winê, zapowiada naprawienie
krzywd i wspieranie ubogich. Dokona³a siê wielka przemiana, zrodzi³o
nowe ¿ycie, na miarê Chrystusowej
Ewangelii. To Bo¿e ¿ycie jest te¿ naszym udzia³em od dnia chrztu. Tak czêsto ¿eœmy w tym roku do tego wracali,
¿e naszym udzia³em – ³aska naszego
¿ycia, ³aska dzieciêctwa Bo¿ego. W tej
³asce, jak w zal¹¿ku, jest niesamowity
potencja³, mo¿e byæ jednak zmarnowany, sami bowiem nie jesteœmy w
stanie tego ¿ycia Bo¿ego w sobie rozwijaæ. Wystarczy jednak otworzyæ
drzwi, przyj¹æ Pana, daæ Mu pierwsze
miejsce we wszystkich sferach naszego ¿ycia: osobistej, rodzinnej, zawodowej i spo³ecznej, a On je uporz¹dkuje i rozwinie. To ¿ycie otrzymane w
zal¹¿ku na chrzcie wprowadzi Bo¿y ³ad,
nape³ni swym Duchem i pokojem, którego œwiat daæ nie umie, pokojem Zmartwychwsta³ego.
Bardzo nam dziœ tego potrzeba:
Bo¿ego pokoju w naszych sercach,
zgody i mi³oœci miêdzy nami, Bo¿ego
Ducha, Ducha prawdy i jednoœci, i innych owoców Ducha: dobroci, uprzejmoœci, ³agodnoœci, opanowania, wiernoœci i cierpliwoœci. Potrzeba te¿
wyrazistego poszanowania Bo¿ego
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Prawa, aby stanowione prawo ludzkie
nie by³o ponad nim i nie dochodzi³o
do ³amania sumienia cz³owieka, lekcewa¿enia tego, co etycznie i moralnie
dobre.(…)
Mamy wielkie dzie³o do wykonania – uporz¹dkowanie naszego ¿ycia
na miarê Ewangelii. Dopiero teraz
bêdzie siê rozstrzyga³o, co my z tym
aktem zrobimy – mówi³ po zakoñczeniu uroczystoœci bp Andrzej Czaja,
przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Ruchów
Intronizacyjnych.”
Po Mszy œw. nast¹pi³o wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
oraz proklamacja Jubileuszowego
Aktu Przyjêcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana, której przewodniczy³
abp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski.
„Wypowiedziany na zakoñczenie
Roku Mi³osierdzia i obchodów 1050lecia Chrztu Polski Jubileuszowy Akt
to wyznanie wiary potwierdzaj¹ce
wybór Chrystusa i zawarte z Nim przymierze chrzcielne. Jest on uznaniem
panowania Chrystusa nad ca³ym
œwiatem i poddania siê Jego prawu. –
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 – g³osi tekst
proklamowanego 19 listopada Aktu.
Po wezwaniu królowania w rodzinach i sercach, wszyscy zgromadzeni
odpowiadali: Króluj nam Chryste.
Dziêkowali te¿ za wszystkie ³aski i przyrzekali te¿ wiernoœæ Bo¿ym prawom,
mówi¹c: Chryste nasz Królu dziêkujemy, Chryste nasz Królu, przyrzekamy.
Po zakoñczeniu uroczystoœci
metropolita krakowski kard. Stanis³aw
Dziwisz podkreœli³, ¿e to wielki dzieñ
narodu polskiego. – Bohaterem tej
uroczystoœci s¹ ruchy apostolskie
z ca³ej Polski – powiedzia³. Przewodnicz¹cy Episkopatu abp Stanis³aw
G¹decki doda³, ¿e w dzisiejszym œwiecie, w którym czêsto mówi siê, ¿e prawda siê skoñczy³a, potrzeba potwierdzenia jej istnienia oraz tego, ¿e Chrystus
jest Prawd¹. – Jest to akt prospo³eczny – mówi³, wyjaœniaj¹c, ¿e im wiêcej
bêdzie ludzi oddanych Chrystusowi
i ¿yj¹cych wed³ug Jego zalecenia, tym
bezpieczniejsze bêdzie spo³eczeñ-
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stwo, Polska i œwiat.”
Uroczystoœci trwa³y od
godz.10 do 14-tej. O godz.15-tej by³a
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
w kaplicy œw. s. Faustyny w starym
sanktuarium i w koœciele w nowym
sanktuarium. Ale tylko nielicznym
uda³o siê wejœæ do œrodka. T³umy wiernych musia³y zadowoliæ siê miejscem
za drzwiami.
Na pocz¹tku tych piêknych
duchowych uroczystoœci, niebo by³o
zachmurzone i lekko kropi³ deszczyk –
by³o to jak pokropienie przez niebiosa, wielkiego zgromadzenia. Ju¿ podczas nabo¿eñstwa chmury siê rozchodzi³y, a na rozpoczêcie Mszy œw.

zaœwieci³o s³oñce i towarzyszy³o nam
do zachodu. Oko³o godz. 16-tej, kiedy
zapada³ juz zmrok liczne grupy wiernych pozostawa³y jeszcze na swoich
miejscach, ludzie posilali siê, rozmawiali, tworzyli jeden wielki piknik.
Pragnêli jak najd³u¿ej pozostaæ w tym
œwiêtym miejscu. O tej porze, jeszcze
wszêdzie by³o t³oczno zarówno w starej jak i nowej czêœci sanktuarium.
Wielka rzeka ludzi przemieszcza³a siê
równie¿ do pobliskiego sanktuarium
Jana Paw³a II na Bia³ych Morzach.
Opiekunem duchowym naszej
pielgrzymki by³ ks. dr Grzegorz Delmanowicz, któremu w tym miejscu
sk³adam serdeczne podziêkowania
w imieniu ca³ej grupy. W czasie jazdy

do £agiewnik ks. Grzegorz prowadzi³
modlitwy i wyg³osi³ katechezê zwi¹zan¹ z Aktem Jubileuszowym Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana,
i koncelebrowa³ tê uroczyst¹ Mszê œw.
Nape³nieni wspania³ymi prze¿yciami duchowymi, umocnieni w wierze wróciliœmy do Sanoka kilka minut
po 20-tej.
Panu Bogu, Jego Synowi
Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Panu
naszemu, i Duchowi Œwiêtemu
serdecznie dziêkujemy za szczêœliwy
przebieg pielgrzymki. Króluj nam
Chryste !
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1 Niedziela Adwentu – 27.11.2016.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ pocz¹tek Adwentu. Rozpoczyna siê nowy rok duszpasterski pod
has³em „IdŸcie i g³oœcie”. Bêdzie to dla
nas wyznacznik, aby nasz¹ wiarê wyznawaæ wszêdzie, gdziekolwiek siê
znajdziemy, abyœmy przyk³adem swojego ¿ycia dawali œwiadectwo swojej
wiary. Codziennie, poza niedzielami
i uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia NMP roraty odprawiaæ bêdziemy
o godzinie 6.00 i 18.00. Na wieczorn¹
Mszê œwiêt¹ zapraszamy wszystkich,
a g³ównie dzieci i m³odzie¿. Roraty
maj¹ swoj¹ oprawê liturgiczn¹ przygotowuj¹c¹ nas do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Swoj¹ uwagê kierujemy
tak¿e w stronê powtórnego przyjœcia
Jezusa Chrystusa przy koñcu dziejów.

2. Dziœ na godzinê 17.00 zapraszamy na nabo¿eñstwo ró¿añcowe po³¹czone z wypominkami.
3. Od jutra, od Mszy œwiêtej wieczornej, rozpoczniemy nawiedzanie
Relikwii œw. Ojca Pio po naszej parafii. Ka¿dego dnia, przed Msz¹ œwiêt¹
wieczorn¹ rodzina, która mia³a relikwie, odnosi do koœcio³a, aby po
Mszy œwiêtej wieczornej, kolejna rodzina zabra³a je do siebie, na ca³¹
dobê. Mamy specjalne modlitwy, aby
dobrze wykorzystaæ czas pobytu
tego Œwiêtego. Prosimy, w miarê
mo¿liwoœci, aby ca³a rodzina gromadzi³a siê na wspólnej modlitwie, aby
domownicy mogli tak¿e przyst¹piæ
do spowiedzi i Komunii œwiêtej,

aby nawiedziny œw. Ojca Pio by³y
owocne. On tak wielki nacisk k³ad³ na
pojednanie z Panem Bogiem przez spowiedŸ œwiêt¹. Niech peregrynacja jego
Relikwii przyczyni siê o¿ywienia naszej wiary w myœl tegorocznego has³a: „IdŸcie i g³oœcie”.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi¹tek i pierwsza sobota
miesi¹ca. W czwartek od 16.00 spowiadamy w Stró¿ach i P³owcach, od
17.00 w koœciele parafialnym. W pi¹tek spowiadamy od godziny 16.00.
5. Za tydzieñ dzieñ solidarnoœci
z Koœcio³ami na Wschodzie. Z tej racji
zbieraæ bêdziemy ofiary do puszek
na pomoc tym Koœcio³om, które prze¿ywaj¹ swoje trudne lata.

Intencje w tygodniu
Od 28.11 do 4.12.2016 r.
Poniedzia³ek – 28.11
6.00 + Iwona D¹browska (greg.)
7.00 + Mieczys³aw Indyk int. od rodziny Skowronków z Ko³aczyc
7.30 + Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
18.00 1. + Zdzis³aw i Wanda Samoccy
2. + Krzysztof Solon int. od s¹siadów z
Oko³owiczówki
3. ++ Rodzice: Janina 3 r. œm. i Stanis³aw
4. . w intencji powo³anych wywodz¹cych siê z rodzin parafii sanockich
z proœb¹ o Bo¿e b³., ³aski Ducha Œwiêtego i opiekê Matki Bo¿ej
Wtorek – 29.11
6.00 + Iwona D¹browska (greg.)
7.00 + Maria Kêdzior int. od El¿biety z
Dêbicy z rodzin¹
7.30+ Józef, Bronis³awa (f), Maria
(greg.)
18.00 1. + Kazimierz 1 r. œm.
2. + Maria
3. + Krzysztof Solon int. od szwagra
Zygmunta z ¿on¹
4. + Michalina
5. + Bronis³aw i Teresa Dziuban oraz
++ z rodziny Dziubanów, Laskowskich
i Skórków

Œroda – 30.11
6.00 + Iwona D¹browska (koniec
greg.)
7.00 + Mieczys³aw Indyk int. od Adama i Ewy Lechwar z Glinika Polskiego
7.30 + Krzysztof Solon int. od s¹siadów z Oko³owiczówki
18.00 1. + Józef, Bronis³awa (f), Maria (koniec greg.)
2. + Andrzej Tarnawski; + Maria;
+ Miros³aw Smulik
3. + Andrzej Bielec
4. + Pawe³
Czwartek – 1.12
6.00 + Mieczys³aw Indyk int. od rodziny Lechwarów z Szubienic
7.00 + Tadeusz
7.30 + Henryk Kowalik (pocz. greg.)
18.00 1. + Maria, Boles³aw, Antoni
2. + Mieczys³aw Furtak (pocz. greg.)
3. + Maria, Gabriela (f), Boles³aw
4. + Krzysztof Solon int. od s¹siadów z Oko³owiczówki
Pi¹tek – 2.12
6.00 za zmar³ych, którzy oddali ¿ycie
za Pana Jezusa, lecz jeszcze oczyszczaj¹ siê w czyœæcu
7.00 + Wilhelmina, Piotr, Andrzej,
Micha³

7.30 + Henryk Kowalik (greg.)
18.00 1. + Urszula Harajda 29 r. œm.
2. + Mieczys³aw Furtak (greg.)
3. + Roman Mackiewicz 17 r. œm.
4. + Franciszek Kotula 2 r. œm.
Sobota – 3.12
6.00 + Mieczys³aw Indyk int. od swatowej Heleny z rodzin¹
7.00 + Edward Tutak 7 r. œm.
7.30 + Henryk Kowalik (greg.)
18.00 1. dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e dla Magdaleny
2. + Mieczys³aw Furtak (greg.)
3. + Krystyna 5 r. œm.
4. + Stanis³aw Synowiec (pocz. greg.)
Niedziela – 4.12
6.30 za parafian
8.00 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
9.30 w intencji Janiny i Tomasza w 45
rocznicêœlubu z proœb¹ o b³. Bo¿e,
opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II
11.00 + Maria Sabat
12.30 + Henryk Kowalik (greg.)
16.00 dziêkczynna w 5. rocznicê za³o¿enia Ró¿y œw. Jana Paw³a II z proœb¹
o dalsz¹ opiekê i b³. Bo¿e dla cz³onków i ich rodzin
18.00 + Stanis³aw Synowiec (greg.)
Stró¿e: int.
P³owce: + Ryszard
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