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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Pozwól Bogu dzia³aæ!

W NUMERZE

W dzisiejszej Ewangelii przed nami
rozpoœciera siê dobrze znana scena
chrztu Pañskiego (Mt 3,13-17). Przekazuj¹ j¹ trzej ewangeliœci synoptyczni, ka¿dy w nieco innej formie. Co ciekawe, wa¿ne s¹ te¿ niuanse, ró¿nice,
pomiêdzy ujêciem tej sceny przez ró¿nych ewangelistów. Mateusz zwraca
uwagê na wahanie siê Jana Chrzciciela, przed udzieleniem chrztu Jezusowi:
„To ja potrzebujê chrztu od Ciebie,
a Ty przychodzisz do mnie”? (J 3,14)
Jezus odpowiada: „Pozwól teraz, bo
tak godzi siê nam wype³niæ wszystko, co sprawiedliwe” (J 3,15). Dopiero wtedy Jan udziela chrztu Jezusowi,
a potem daje siê s³yszeæ z nieba g³os
Ojca, ukazuj¹cy to¿samoœæ Jezusa:
„To jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie” (J 3,17).
„Pozwól teraz i udziel mi chrztu,
aby spe³ni³a siê wola Ojca” – tak mo¿na zmieniæ nieco s³owa Jezusa, nie wykrzywiaj¹c ich sensu. „Pozwól, aby
teraz Bóg dzia³a³”, „nie wymuszaj na
Bogu swojej woli” – zdaje siê mówiæ
Jezus. Podobna scena rozegra³a siê
w Wieczerniku, przed mêk¹ Jezusa, gdy
Mistrz chcia³ umywaæ nogi Piotrowi.
Wtedy Piotr te¿
oponowa³: „Nie
bêdziesz mi nóg
umywa³”. Ale Pan
Jezus podobnie go
przekonywa³ –
„Jeœli Ciê nie
umyjê, nie bêdziesz mia³ udzia³u ze Mn¹”
(J 13,8). Jezus pos³uguje siê znakami, których wymowa i znaczenie
mog¹ siê wydawaæ
cz³owiekowi niezrozumia³e, nawet
ich sprawowanie wydaje siê byæ niegodne statusu Mistrza, ale Bóg nas niejednokrotnie zaskakuje i to, co dla ludzi niezrozumia³e, staje siê dla nich
konieczne do zbawienia, abyœmy wszyscy mogli mieæ „udzia³ z Nim”.

Myœlê, ¿e te dwie lekcje Jezusa, ta
znad Jordanu dla Jana Chrzciciela i ta
z Wieczernika dla Piotra, mog¹ byæ dla
nas wszystkich wa¿n¹ nauk¹. Jezus
chce nam powiedzieæ: „Pozwól Bogu
dzia³aæ w twoim ¿yciu”, nie opieraj siê
jego mocy, oddaj swoj¹ wolê we w³adanie Jego woli. Bywaj¹ w naszym
¿yciu sytuacje, gdy wydaje siê nam, ¿e
to, co daje nam Bóg (niesie ¿ycie), jest
bardzo dziwne i niezrozumia³e. Bywa,
¿e opieramy siê dzia³aniu Boga w nas,
gdy np. Bóg mówi przez naszych prze³o¿onych, aby wykonaæ jak¹œ czynnoœæ, która mo¿e siê nam wydawaæ niepotrzebna, bezsensowna, albo nawet
uw³aczaj¹ca wielkoœci Boga (nie mówi¹c o uw³aczaniu naszej godnoœci).
A przecie¿ Bóg sam by³ pokorny w Jezusie, da³ siê ochrzciæ Janowi, umywa³
nogi aposto³om, dŸwiga³ ciê¿ki krzy¿ jak
niegodziwiec, i nie lêka³ siê upokorzenia. Bóg odda³ siê w rêce ludzi; i ilu¿
dzisiaj ludzi przyjmuje Go niegodnie
w Komunii œwiêtej, lekcewa¿y, bluŸni,
a On jest wci¹¿ ten sam i taki sam, niepojêty w swej m¹droœci i wszechmocy.
Wielki sta³ siê ma³ym, p³aka³ w stajni
jako Dzieciê, stan¹³ w kolejce z grzesz-

nikami do chrztu Janowego, klêka³
z mis¹ przed roztrzepanymi aposto³ami, nawet przed Judaszem. On dzia³a
tak¿e i w ten sposób, przez rzeczy ma³e
i pokorne prowadzi nas ku œwiêtoœci
i ³asce, ku ¿yciu wiecznemu.
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Na pocz¹tku Nowego Roku spróbujmy podj¹æ takie zadanie, ¿e bêdziemy siê ws³uchiwaæ w g³os sumienia
i serca, przez który mówi do nas Bóg
i przyjmijmy tak¹ postawê, aby daæ siê
prowadziæ Bogu. Nie wszystko bêdzie
pewnie takie, jak nam siê wydaje, nie
wszystko bêdzie zaplanowane przez
Boga dla nas wed³ug naszego zdrowego rozs¹dku. Bo Bóg jest nieco inny
ni¿ nam siê wydaje, czasem nawet Go
pos¹dzamy o utratê zmys³ów. Pisa³
o tym ks. Jan Twardowski:
Bóg wszechmog¹cy co prosi
o mi³oœæ
tak wszechmog¹cy ¿e nie
wszystko mo¿e
skoro da³ woln¹ wolê
mi³oœæ teraz sama
wybiera po swojemu
to czyni co zechce
(…)
Bóg co prosi o mi³oœæ
rozgrzeszy zrozumie
wszechmoc wszystko potrafi
wiêc tak¿e zap³acze
Wszechmog¹cy gdy kocha
najs³abszym byæ umie
Bóg wszystko
mo¿e, ale zdecydowa³ siê, ¿e nie bêdzie wymusza³ na
nas mi³oœci, ale bêdzie o ni¹ prosi³.
W Jezusie prosi³
ziemskich rodziców
o opiekê, prosi³
Jana o chrzest, prosi³ o wype³nianie
nauki Ewangelii.
I nas o wiele rzeczy
prosi, szczególnie
o przyjêcie Jego
woli w Nowym Roku
naszego ¿ycia i trudu. Pozwólmy siê
prowadziæ Jego cichej mi³oœci. Dajmy
dzia³aæ niepojêtemu Bogu w naszym
codziennym ¿yciu.
Ks. Tomasz Grzywna
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Po¿egnaliœmy ROK PAÑSKI 2016
Najwa¿niejsze wydarzenia w Koœciele
Mijaj¹cy Rok, to Nadzwyczajny
Jubileusz Mi³osierdzia1 og³oszony
przez papie¿a Franciszka, który przez
ca³e czas w swoich kazaniach, homiliach, przemówieniach, nawi¹zywa³ do
g³êbi Bo¿ego Mi³osierdzia. Tych wydarzeñ by³o bardzo du¿o. Ze wzglêdu
na ramy czasowe nie mo¿na ich
wszystkich wymieniæ. Wnikliwi czytelnicy prasy katolickiej mieli mo¿liwoœæ przeœledzenia tego wszystkiego,
co dokona³o siê w Koœciele powszechnym. Tradycyjnie zawsze wymienia
siê dzia³alnoœæ Stolicy Apostolskiej,
a g³ównie dzia³alnoœæ papiesk¹, w tym
roku papie¿a Franciszka. Wczytywaliœmy siê w przes³anie Franciszka skierowane do wiernych w Meksyku
(12-18 lutego 2016), podczas jego podró¿y apostolskiej2. Nawiedziny w Meksyku poprzedzi³o spotkanie Ojca Œwiêtego z patriarch¹ Cyrylem, do jakiego
dosz³o w Hawanie, na Kubie, gdzie
zosta³a podpisana wspólna deklaracja
Papie¿a Franciszka i Cyryla, Patriarchy
Moskwy i Wszechrusi3. W sobotê,
16 kwietnia, Papie¿ Franciszek uda³ siê
na greck¹ wyspê Lesbos, gdzie spotka³ siê z uchodŸcami i odby³ szereg
wa¿nych rozmów4. Przed nawiedzinami Polski Franciszek odby³ tak¿e pielgrzymkê apostolsk¹ do Armenii (2426 lipca) 5. Czytaliœmy i g³êboko
prze¿ywaliœmy papiesk¹ pielgrzymkê
do Polski (27 – 31 lipca) 6, Asy¿u
(20 wrzeœnia)7 oraz do Gruzji, Azerbejd¿anu (30 wrzeœnia – 2 paŸdziernika)8.
„W Gruzji i Azerbejd¿anie na obszarze
targanym wojnami i konfliktami, papie¿
Franciszek naucza³, aby nie wykorzystywaæ ró¿nic etnicznych, jêzykowych, religijnych i politycznych jako
„pretekstu do przekszta³cenia konfliktów w niekoñcz¹ce siê nieszczêœcia”9.
Z uwag¹ œledziliœmy papieskie pielgrzymowanie do luterañskiej Szwecji
(31 paŸdziernika – 1 listopada) z okazji
500. rocznicy Reformacji10, gdzie Franciszek powiedzia³, ¿e „Nie mo¿emy pogodziæ siê z podzia³em”, gdzie odby³
spotkania ekumeniczne i spotka³ siê
ze spo³ecznoœci¹ katolick¹. Papie¿
Franciszek wyda³ te¿ d³ugo oczekiwan¹ adhortacjê „Radoœæ mi³oœci”, „Amoris laetitia” (8 kwietnia)11, która
jest owocem refleksji o mi³oœci w ma³¿eñstwie i rodzinie, jako owoc dwóch

synodów12. Trwa³a dyskusja wywo³ana przez niektóre œrodowiska w sprawie „dopuszczania do sakramentów
osób po rozwodzie ¿yj¹cych w nowych zwi¹zkach”13.
Podczas Mszy œwiêtej na placu
œw. Piotra w Watykanie, papie¿ Franciszek kanonizowa³ Matkê Teresê
z Kalkuty (4 wrzeœnia), jako niestrudzon¹ pracownicê mi³osierdzia14. To
piêknie wspó³gra³o z Nadzwyczajnym
Jubileuszem Mi³osierdzia.
Wielkim wydarzeniem w Koœciele
by³o odsuniêcie w Jerozolimie, po ponad piêciuset latach p³yty przykrywaj¹cej oryginalny kamieñ ska³y, na
której spoczywa³o cia³o Ukrzy¿owanego Chrystusa15.
Wiara w œwiecie, w Europie
Jest to temat bardzo szeroki, bo ten
rok pokaza³, jak ostre ataki s¹ skierowane przeciwko wierze chrzeœcijañskiej, na jej fundamenty, które nazywamy korzeniami. Mo¿na spotkaæ
obroñców Boga choæby w takim filmie, jak: „Bóg nie umar³” gdzie re¿yser
pokazuje „pojedynek miêdzy studentem broni¹cym Boga i profesorem ateist¹”16. Porusza ten film problem eliminacji Boga ze sfery ¿ycia tak
osobistego, jak i spo³ecznego17. Trzeba zapytaæ i o swoj¹ wiarê: czy umiem,
czy chcê, czy potrafiê broniæ swojej
wiary? Czy nie wstydzê siê swojej wiary? Jak odnieœæ siê do takich okrutnych, bluŸnierczych wydarzeñ:
„Zniszczony krzy¿, wypluta Hostia –
we W³oszech dosz³o niedawno do profanacji, których dokonali muzu³manie.
Mniejsze incydenty powtarzaj¹ siê od
dawna pomimo przyjaznych gestów ze
strony katolików”18. Mo¿na by³o przeczytaæ i zobaczyæ takie zdjêcie: „Rodzina przez budynkiem belgijskiego
parlamentu, który debatuje, jak zmusiæ nieliczne katolickie szpitale, by nie
mog³y odmówiæ eutanazji” i dalszy
tekst: „Pierwsza na œwiecie oficjalna
eutanazja nieletniego, któr¹ przeprowadzono w Belgii, to konsekwencja
ustawy o eutanazji bez ograniczenia
wiekowego. Protesty niewiele daj¹,
zjawisko potêguje siê”19.
Wiele mówiono i pisano o ideologii gender. „Gejowskie lobby próbuje
zakneblowaæ usta Koœcio³owi w Hiszpanii. Nauczanie o prawdziwej rodzinie i sprzeciw wobec gender nazywa

mow¹ nienawiœci. Bez ogródek ucieka
siê za to do œwiêtokradczych plakatów, na których paradê homoseksualistów promuj¹ … dwie ca³uj¹ce siê
Matki Boskie”. A ks. kard. Antonio
Canizares Llovera ostrzega: „Gender
jest najbardziej podstêpn¹ ideologi¹
w historii ludzkoœci. Gdybym o tym
nie mówi³, by³bym z³ym biskupem”20.
Czytamy te¿: „Francuski Senat zablokowa³ debatê nad projektem likwidacji portali antyaborcyjnych, gdy¿ by³oby to „niezgodne z konstytucj¹”21.
Trwa³y dyskusje na temat „wartoœci
Zachodu” i „wartoœci islamu”, które
s¹ nie do pogodzenia i na czym cierpi
Europa, a co bardzo trudno jest zrozumieæ zwolennikom wieloœci kultur22.
Nadal trwaj¹ przeœladowania wyznawców Chrystusa23, tak ¿e trudno to nawet ujmowaæ w krótkim przed³o¿eniu24. Krwi¹ ocieka Syria, kolebka
chrzeœcijañstwa, gdzie gin¹ syryjscy
chrzeœcijanie25. Prze¿ywaliœmy tak¿e
VIII Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em
Przeœladowanym pod has³em Pokój
dla Iraku26.
Koœció³ w Polsce i w parafii
Uroczyœcie œwiêtowaliœmy 1050
rocznicê Chrztu Polski27. Tak¿e i nasza
parafia w³¹czy³a siê w to wielkie œwiêtowanie, kiedy to 10 wrzeœnia w naszym koœciele ks. prof. Stanis³aw Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego celebrowa³ Mszê œwiêt¹ i wyg³osi³ g³êbokie w swojej treœci kazanie
nawi¹zuj¹c do korzeni chrzeœcijañstwa, która niczym wielkie drzewo
podtrzymuj¹ i o¿ywiaj¹ wiarê chrzeœcijañsk¹ tak przez œwiêtych, jak i wielkich Polaków28. Zwieñczeniem tych
uroczystoœci by³o sympozjum naukowe na Sanockim Zamku. By³a te¿ inscenizacja. To wspólne dzie³o Miasta
i Parafii. Przy okazji tej podnios³ej rocznicy ukaza³o siê tak¿e szereg artyku³ów, które mówi¹ o trwaniu ca³ej Europy przy korzeniach chrzeœcijañskich29.
O wielkiej wadze tego wiekopomnego
wydarzenia œwiadcz¹ artyku³y w prasie katolickiej: „Gdzie chrzest, tam nadzieja. Œwiêtuj z nami”30.
Dla nas, Polaków, wielkim darem
Ojca Œwiêtego Franciszka by³a kanonizacja Stanis³awa od Jezusa i Maryi Papczyñskiego (1631-1701), jakiej dokona³
w dniu 6 czerwca na placu œw. Piotra
w Rzymie podczas Mszy œwiêtej31.
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Poza lakonicznym zaznaczeniem o
pielgrzymce Papie¿a Franciszka do
Polski, w lipcu, na Œwiatowe Dni M³odzie¿y32, trzeba dodaæ, ¿e przygotowania do tej pielgrzymki trwa³y d³ugo,
o wiele d³u¿ej jak jeden rok. Mamy tê
œwiadomoœæ choæby i z tego tytu³u,
¿e goœciliœmy u siebie m³odych ludzi
z Timoru Wschodniego, gdzie musieliœmy siêgaæ do atlasu geograficznego czy te¿ internetu, aby dowiedzieæ
siê coœ wiêcej o naszych Goœciach33.
By³y krótkie, ale serdeczne zaproszenia: „Spotkajmy siê! ŒDM bêdzie œwiêtem m³odych katolików z ca³ego œwiata. To bêdzie tak¿e spotkanie papie¿a
z Polsk¹ – na Jasnej Górze i w Krakowie” 34 . A same dni mo¿na uj¹æ
w dwóch s³owach: „Piêkny Koœció³.
Tañcz¹, œpiewaj¹, modl¹ siê… Czy zostan¹ wierni Chrystusowi?”35 - to pytanie budzi pewien lêk i niepokój. Niepewnoœæ o wiarê m³odych. W czasie
tych spotkañ Franciszek mówi³ do
m³odych: „Przybyliœcie do Krakowa na
spotkanie z Jezusem”36, akcentuj¹c
tym samym osobê Jezusa na pierwszym miejscu. Sytuacja m³odzie¿y, wiara, praktyki i ¿ycie, nie napawaj¹ zbytnim optymizmem, ale dla nas,
kap³anów, pozostaje wytê¿ona praca,
gdy¿ nie mo¿na mówiæ ¿e w duszpasterstwie m³odzie¿y ju¿ nic nie da siê
zrobiæ37. Trzeba tak¿e zapytaæ o nasz¹
wiarê, nas, ludzi starszych, czy daliœmy m³odzie¿y dobry przyk³ad naszej
wiary. Jeœli tego przyk³adu zabrak³o,
to trzeba nam podj¹æ pokutê, co nie
bêdzie ³atwe ani przyjemne, bo jak
mówi³ ks. abp Marek Jêdraszewski, „to
nas zaboli”38. Wiele rzeczy i spraw
mo¿e nas zaboleæ, jak choæby sprawa
dzieci pozama³¿eñskich. Otó¿ „w Polsce coraz wiêcej dzieci rodzi siê ze
zwi¹zków pozama³¿eñskich. Tendencja taka utrzymuje siê od æwieræwiecza. W latach 90. ub. wieku jedynie
nieca³e 7 proc. dzieci rodzi³o siê w pozama³¿eñskich zwi¹zkach. Dziœ ju¿ blisko 25 proc. Ogromna wiêkszoœæ dzieci
z nieformalnych zwi¹zków przychodzi
na œwiat w du¿ych miastach”39 Wtedy na Jasnej Górze zgromadzi³a siê stutysiêczna rzesza wiernych, aby przepraszaæ Pana Boga za grzechy40 i gdzie
dokonano egzorcyzmu nad Polsk¹.

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
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W stronê objawieñ fatimskich
Popatrzmy na dzisiejsze zagro¿enia, o których nie zawsze chcemy pamiêtaæ, bo czas szybko biegnie, bo
praca, bo dom, bo dzieci, bo wyjazd za
granicê, bo tysi¹ce spraw i problemów,
a ¿ycie umyka bardzo szybko.
Dziœ obserwuje siê:
- ekspansjê satanizmu – „koœció³” szatana, biblia szatana, podpisywanie paktu z szatanem. Nie wolno
nam lekcewa¿yæ nauki o piekle i o szatanie. Jak s³yszeliœmy Pismo œwiête
w wielu miejscach mówi o tej rzeczywistoœci pozazmys³owej. Szatan to
wielki Smok, W¹¿ starodawny, diabe³,
oskar¿yciel, przeciwnik Pana Boga...
Szatan jest upad³ym, zbuntowanym anio³em. By³ on najpierw dobrym
anio³em, ale uleg³ uwodzicielskiemu
g³osowi przeciwstawiaj¹cemu siê
Bogu1. By³ to bunt anio³ów, które dokona³y z³ego wyboru zrodzonego z samowoli, „które radykalnie i nieodwo³alnie odrzuci³y Boga i Jego
Królestwo” (KKK, n. 392). Zgubi³a ich
pycha, wynios³oœæ, chêæ dominowania nad samym Panem Bogiem: „tak
jak Bóg bêdziecie znali dobro i z³o”
(Rdz 3,5). Oni w sposób „nieodwo³alny”, jak podkreœla Katechizm, odwrócili siê od Pana Boga. Szatan w swojej
pysze i zarozumia³oœci usi³owa³ odwieœæ nawet samego Pana Jezusa od
zamierzonej przez Niego misji powierzonej Mu przez Ojca (por. Mt 4,1-11).
Jezus Chrystus przyszed³ na œwiat po
to, „aby zniszczyæ dzie³a diab³a”
(1 J 3,8). Szatan ma swoich podw³adnych, swoich s³u¿¹cych, którzy mog¹
zamieszkaæ w cz³owieku, aby nak³aniaæ
go do z³ych, niecnych czynów; aby
go kusiæ. Jest tak sprytny i podstêpny, ¿e mo¿e jawiæ siê jako „anio³
œwiat³oœci” (2 Kor 11,14), aby zdobyæ
zaufanie cz³owieka. On jest oskar¿ycielem wierz¹cych, stacza boje o dusze
wiernych z Micha³em Archanio³em2.
Katechizm naucza: „Chocia¿ szatan dzia³a w œwiecie przez nienawiœæ
do Boga i Jego Królestwa w Jezusie
Chrystusie, a jego dzia³anie powoduje wielkie szkody – natury duchowej,
a poœrednio nawet natury fizycznej –
dla ka¿dego cz³owieka i dla spo³eczeñstwa, dzia³anie to jest dopuszczone
przez Opatrznoœæ Bo¿¹, która z moc¹
i zarazem ³agodnoœci¹ kieruje histori¹

cz³owieka i œwiata. Dopuszczenie przez
Boga dzia³ania Szatana jest wielk¹ tajemnic¹...” (KKK, n. 395). Istnieniu
szatana nie mo¿na zaprzeczyæ. On bêd¹c wyrzuconym z nieba nie przestaje
gnêbiæ cz³owieka, o czym mówi Pismo
œwiête: „B¹dŸcie trzeŸwi! Czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c, kogo po¿reæ. Mocni w wierze przeciwstawiajcie siê jemu”
(1 P 5,8 n). On nikogo nie oszczêdza,
skoro przyst¹pi³ nawet do Pana Jezusa u pocz¹tków jego publicznej dzia³alnoœci, w czasie postu na pustyni
(por. Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; £k 4,1-13).
G³ównie Ewangelia œw. Marka3 podaje szereg przypadków diabelskich
opêtañ, nêkañ: „By³ w³aœnie w ich synagodze cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. Zacz¹³ on wo³aæ:
‘Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³eœ nas zgubiæ.
Wiem, kto jesteœ” Œwiêty Boga’. Lecz
Jezus rozkaza³ mu surowo: ‘Milcz
i wyjdŸ z niego!’ Wtedy duch nieczysty zacz¹³ nim miotaæ i z g³oœnym krzykiem wyszed³ z niego. A wszyscy siê
zdumieli, tak ¿e jeden drugiego pyta³”
‘Co to jest? Nowa jakaœ nauka z moc¹.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje
i s¹ Mu pos³uszne’” (Mk 1,23-27).
Podsumowuj¹c powiemy:
- szatan jest zwodzicielem, m¹cicielem, kusicielem, zwodz¹cym ludzi
i odwodz¹cym od Pana Boga;
- Chrystus podj¹³ siê œmierci
krzy¿owej, zmartwychwsta³, aby pokonaæ moc diab³a, aby uwolniæ ludzkoœæ od mocy ciemnoœci;
- naœladowcy Chrystusa musz¹
codziennie podejmowaæ walkê „przeciw Zwierzchnoœciom, przeciw W³adzom, przeciw rz¹dcom œwiata tych
ciemnoœci, przeciw duchowym pierwiastkom z³a na wy¿ynach niebieskich” (Ef 6,12);
- modliæ siê, aby Pan Bóg „oddali³ od nas moc szatana, ducha nieprawoœci, a cz³owieka wyrwanego
z ciemnoœci przeniós³ do przedziwnego Królestwa Twojej œwiat³oœci”
(Rytua³ chrztu);
- kto twierdzi, ¿e nie ma szatana, zaprzecza powadze nieomylnoœci Pisma œwiêtego i nauce Koœcio³a. Ujmuje te¿ godnoœci i m¹droœci
samego Chrystusa;

- strzec siê diab³a, bo on nie ustaje w drêczeniach, napaœciach; on jest
aktywny i nie mêczy siê, ani siê zra¿a;
- istnieje osobowy diabe³ i z³e
duchy;
- nie prowokowaæ diab³a nadmiernym, niezdrowym zainteresowaniem jego ideologi¹.
W ksi¹¿ce „Satanizm jako ucieczka w absurd”, znajduje siê ciekawe
zdanie okreœlaj¹ce strategie dzia³ania
szatana, który ma do wspó³pracy demony. Demony, to pos³añcy szatana,
których on jest przywódc¹; to jest jego
przyboczna gwardia. Demony mog¹
zamieszkiwaæ w jakimœ ciele, ludzkim
czy nawet zwierzêcym i wzi¹æ je w posiadanie. Pos³u¿ê siê fragmentem
Ewangelii œw. Marka:
„Przybyli na drug¹ stronê jeziora
do kraju Gerazeñczyków. Gdy wysiad³
z ³odzi, zaraz wyszed³ Mu naprzeciw
z grobowców cz³owiek opêtany przez
ducha nieczystego. Mieszka³ on stale
w grobowcach i nikt ju¿ nawet ³añcuchem nie móg³ go zwi¹zaæ. Czêsto bowiem nak³adano mu pêta i ³añcuchy;
ale ³añcuchy kruszy³, a pêta rozrywa³,
i nikt nie zdo³a³ go poskromiæ. Wci¹¿
dniem i noc¹ w grobowcach i po górach krzycza³ i t³uk³ siê kamieniami.
Skoro z daleka ujrza³ Jezusa, przybieg³,
odda³ mu pok³on i zawo³a³ wniebog³osy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie,
Synu Boga Najwy¿szego? Zaklinam
Ciê na Boga, nie drêcz mnie!” Powiedzia³ mu bowiem: „WyjdŸ, duchu nieczysty, z tego cz³owieka”. I zapyta³ go:
„Jak ci na imiê?” Odpowiedzia³ Mu:
„Na imiê mi „Legion”, bo nas jest wielu”. I zacz¹³ prosiæ Go usilnie, ¿eby
ich nie wygania³ z tej okolicy. A pas³a
siê tam na górze wielka trzoda œwiñ.
Prosi³y Go wiêc (z³e duchy): „Poœlij nas
w œwinie, ¿ebyœmy mogli w nie wejœæ”.
I pozwoli³ im. Tak, wszed³szy, duchy
nieczyste wesz³y w œwinie. A trzoda
oko³o dwutysiêczna ruszy³a pêdem po
urwistym zboczu do jeziora. I potonê³y w jeziorze” (5,1-13).
Tekst ten potwierdza tezê, ¿e demony mog¹ zamieszkiwaæ tak w ludziach jak i zwierzêtach. Opêtany odznacza³ siê niepospolit¹ si³¹, zdolny
by³ rozrywaæ ³añcuchy, kruszyæ pêta.
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Trudno go by³o obezw³adniæ. Tak
bywa, cz³owiek opêtany jest bardzo
silny. W Jezusie dostrzeg³ wybawiciela, swoj¹ szansê na uwolnienie z mocy
z³ego ducha. Dostrzeg³ w Nim Mesjasza. Wobec Jezusa nawet z³e moce
musz¹ ust¹piæ, choæby to by³ ca³y legion, który w tamtym czasie liczy³ oko³o 6 tys. ¿o³nierzy. Ów „legion” œwiadczy o potêdze jak¹ dysponuje szatan.
On mo¿e ca³kowicie zniszczyæ cz³owieka. Jednak wobec wiêkszej mocy Jezusa, z³y duch musi ust¹piæ. On poczu³ siê bezradny4.
Duchy nieczyste posiadaj¹ nie tylko niezwyk³¹ si³ê czy w³asne imiona,
ale posiadaj¹ te¿ wiedzê. Opêtany
w synagodze w Kafarnaum wo³a:
„Wiem, kto jesteœ: Œwiêty Boga”
(Mk 1,24) – „Tak¿e z³e duchy wychodzi³y z wielu, wo³aj¹c: „Ty jesteœ Syn
Bo¿y!” (£k 4,41). To œwiadczy o ich
przenikliwoœci, dobrym rozeznaniu.
Moc wyrzucania z³ych duchów
maj¹ ci, którzy s¹ naœladowcami Chrystusa. Ci mog¹ przywo³ywaæ Imienia
Jezusa. Egzorcyœci uzurpatorzy, nie
mog¹ niczego zyskaæ, o czym œwiadcz¹
synowie niejakiego Skewasa, arcykap³ana ¿ydowskiego, którym z³y duch
odpowiedzia³: „Znam Jezusa i wiem
o Pawle, a wy coœcie za jedni?” I rzuci³
siê na nich cz³owiek, w którym by³ z³y
duch, powali³ wszystkich i pobi³ tak,
¿e nadzy i poranieni uciekli z owego
domu” (Dz 19,15 n). Nie ma egzorcystów œwieckich, z pe³nym szacunkiem
dla ludzi choæby bardziej szlachetnych i uduchowionych od kap³ana.
Egzorcyst¹ mo¿e byæ tylko kap³an mianowany przez swojego biskupa diecezjalnego. Egzorcysta nie mo¿e byæ
samozwañcem. Zrobi wiêcej szkody
jak po¿ytku.
Szatan nie spoczywa, on ci¹gle jest
w akcji. Celem jego dzia³ania jest zniszczenie wiary w Boga i doprowadzenie
do odejœcia od Pana Boga. On ma szerokie pole dzia³ania. Zaczyna³ w raju,
od pierwszych rodziców, potem kusi³
biblijnego, bogobojnego Hioba, a na
pustyni zaatakowa³ samego Pana Jezusa. Opisów opêtañ jest wiele
w Ewangeliach czy nawet dotycz¹cych œwiêtych, jak choæby œw. Jana
Vianneya. Wiele do powiedzenia
w tym wzglêdzie maj¹ wielcy œwiêci mi-

stycy, jak Jan od Krzy¿a, œw. Teresa
od Jezusa, proboszcz z Ars, Jana Bosko czy o. Pio. Œw. Jan od Krzy¿a tak
charakteryzuje dzia³alnoœæ szatana:
„Spoœród wielu podstêpów, jakich szatan u¿ywa, by zwieœæ ludzi duchowych, ten bywa najczêstszy, ¿e nie
kusi wprost do z³ego, ale usi³uje wprowadziæ ich w b³¹d pod pozorem dobra, poniewa¿ wie, ¿e za jawnym z³em
nie pójd¹ tak ³atwo”5. Przy ca³ej powadze tego zagadnienia, trzeba jednak
pamiêtaæ o w³aœciwym rozeznaniu dzia³ania szatañskiego. Przed zbyt uproszczonym widzeniem dzia³ania z³ego
ducha przestrzega³ papie¿ Pawe³ VI,
kiedy mówi³, ¿e jest to problem bardzo
delikatny. OdpowiedŸ na to pytanie
„nak³ada wielk¹ ostro¿noœæ, chocia¿
oznaki Z³ego wydaj¹ siê byæ niekiedy
oczywiste. (...). Moglibyœmy wnioskowaæ o jego z³owrogim dzia³aniu tam,
gdzie negacja Boga jest radykalna,
subtelna i absurdalna, gdzie istnieje
ob³udne i potê¿ne k³amstwo przeciw
oczywistej prawdzie, gdzie mi³oœæ zosta³a zgaszona przez zimny i okrutny
egoizm, gdzie imiê Chrystusa jest zakwestionowane œwiadom¹ i bestialsk¹
nienawiœci¹ (por. 1 Kor 16,22; 12,3),
gdzie duch Ewangelii jest fa³szowany
i zaprzeczany, gdzie rozpacz siê potwierdza jako ostatnie s³owo...”6.
Ten wielki Papie¿ podkreœla, ¿e doœæ
trudno jest postawiæ diagnozê od kiedy zaczyna siê dzia³anie szatana, choæ
budzi to powszechne zainteresowanie.
Jan Pawe³ II tak¿e niejednokrotnie podejmowa³ problematykê dzia³ania szatana, podkreœlaj¹c, ¿e jego taktyka jest
w pewnym stopniu utajniona, on nie
chce od razu siê zdemaskowaæ, zdradziæ, on dzia³a w sposób utajniony, aby
móg³ zdobyæ wiêksze ³upy. Z³o, które
on podsuwa dzia³a tak przez pojedynczego cz³owieka, jak równie¿ „poprzez
systemy i stosunki miêdzyludzkie, poprzez klasy, narody..., a¿eby z³o stawa³o siê coraz bardziej grzechem strukturalnym i a¿eby mog³o siê jak najmniej
uto¿samiaæ z grzechem osobistym”7.
Narzêdziem dzia³ania szatana mog¹ byæ
niektóre instytucje8 czy organizacje,
stowarzyszenia.
Dziœ coraz bardziej szerzy siê masoneria, która znajduje wielu zwolenników, choæ dzia³a bardzo skrycie, tajemniczo, której programowym

za³o¿eniem jest zniszczenie Koœcio³a
i zasad moralnych. Swymi sprytnie
skrywanymi dzia³aniami masoni odci¹gaj¹ ludzi od Pana Boga. Czyni¹ to pod
p³aszczykiem Ÿle rozumianej tolerancji, jako przyzwolenia na wszelkie z³o.
Ju¿ w dawnych czasach byli nazywani „wys³annikami szatana”, jak uczy³
b³. ks. Bronis³aw Markiewicz.
Szatan zbiera swoje ¿niwo, bo jest
siewc¹ k¹kolu, chwastów, wszelkiego z³a. On jest gorszycielem. Pos³uguje siê on swoimi s³ugami, m. in.
w postaci mediów tak szeroko rozpowszechnionych. Jego wys³annicy
chc¹ oderwaæ ludzi od Pana Boga
i Koœcio³a. Podsuwaj¹ cz³owiekowi
to, co nierzadko ¿eruje na niskich
uczuciach, instynktach. Propaguj¹
„luz” moralny. Szatan jest siewc¹ zamêtu, ukazywania z³a jako czegoœ
piêknego i poci¹gaj¹cego, co na pewnym etapie mo¿e wydawaæ siê interesuj¹ce. Dopiero potem otwieraj¹ siê
cz³owiekowi oczy. On – z³y duch –
d¹¿y do tego, aby cz³owieka wyzwoliæ spod Bo¿ego wp³ywu.
Tak jest po dzieñ dzisiejszy.
W USA, w roku 1968, powsta³ tzw.
„koœció³ szatana”, opieraj¹cy swoj¹
przewrotn¹ doktrynê na „biblii szatana”. Nieraz s³yszymy o gorsz¹cych zachowaniach satanistów, ich ekscesach, niemoralnym prowadzeniu siê,
o tzw. „czarnych mszach”, o niszczeniu nagrobków, ³amaniu krzy¿y, dewastowaniu cmentarzy, o jakiejœ patologicznej nienawiœci do wszystkiego co
boskie. Zdeprawowaæ cz³owieka, odebraæ mu nadziejê i wiarê, pogr¹¿yæ
w pustce, to zadanie szatana. Szatan
jest „rektorem” „Wy¿szej Szko³y
Kunsztu Kusicielskiego”, jest starym
„krêtaczem”, któremu nie zale¿y na
szczêœciu cz³owieka.
S¹ ludzie, œrodowiska, partie i organizacje, które chc¹ zdeprawowaæ
cz³owieka. Taki maj¹ cel; takie maj¹
za³o¿enia. Cz³owiekiem bezwolnym
³atwo jest manipulowaæ, kierowaæ, rz¹dziæ. Jak to siê przedstawia w czasach
wspó³czesnych? Dziœ te¿ s¹ ludzie
i œrodowiska opêtane przez szatana.
Ktoœ mo¿e zapytaæ: Czy dziœ mo¿na
mówiæ o opêtaniu? Powie ktoœ, ¿e takie rzeczy ju¿ siê nie zdarzaj¹, przecie¿
mamy XXI wiek! To prawda, ¿e jest
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XXI wiek, ale nic poza
tym! Dziœ, mimo ogromnego postêpu wiedzy,
nadal np., znajduj¹ siê
ludzie zabobonni. Dziœ
tak¿e, co z naciskiem
trzeba powiedzieæ, zdarzaj¹ siê szatañskie
opêtania. To nie jest
tak, jak w tej piosence:
„Oj, dana, dana, nie ma
szatana!” Jeden ze
wspó³czesnych teologów powiada, ¿e najwiêkszym osi¹gniêciem
szatana jest to, ¿e ludzie
w niego nie wierz¹. Przecie¿ nieraz s³yszymy
o satanistach, s³yszymy o „koœciele szatana”, o „biblii szatana”.
Piszê to ma³ymi literami,
bo to jest przera¿aj¹ce.
Koœció³, Pismo œwiête,
to przecie¿ wielkie œwiêtoœci i nie mo¿na ich tak
poni¿aæ, sprowadzaæ
do bluŸnierstwa. Z pocz¹tków swojego kap³añstwa pamiêtam, jak
papie¿ Pawe³ VI wyg³osi³ katechezê o istnieniu szatana i jego zgubnej dzia³alnoœci. Jak
wielki wtedy powsta³
rwetes w œwiecie.
W prasie zachodniej
pokazywano karykatury tego wielkiego Papie¿a, szydzono z niego, a przez
prasê laick¹ przelewa³y siê kpiny
i ostra krytyka.. A Pawe³ VI wtedy milcza³ i cierpia³. Niczego nie odwo³ywa³,
nie prostowa³. Mówi³ wtedy Papie¿:
„Ewangelia nazywa szatana równie¿
zabójc¹ ju¿ od pocz¹tku, nazywa go
ojcem k³amstwa. Jest podstêpn¹
i zdradzieck¹ istot¹ zastawiaj¹c¹ pu³apki, zmierzaj¹c do zachwiania moraln¹ równowagê cz³owieka. On jest
perfidnym i przebieg³ym czarodziejem,
który umie wkradaæ siê w psychikê ka¿dego. Potrafi znaleŸæ otwarte drzwi,
przez które wchodzi: przez zmys³y, fantazjê, po¿¹danie, które dzisiaj nazywaj¹
bodŸcem, czy¿ nie? Znajduje otwarte
drzwi w utopijnej logice i nieuporz¹dkowanych stosunkach spo³ecznych:
przez z³e towarzystwo, z³e widzenie
œwiata. Wkrada siê w nasze dzia³anie,
aby wprowadziæ tam odstêpstwa, na

czenie, atakuj¹cym
znienacka, podstêpnie,
szerz¹c fa³szywe zasady,
rzucaj¹cym
oszczerstwa, oszukuj¹cym ³atwowiernych
czy
chwiejnych,
a w sercach których
grzech ju¿ na dobre siê
zadomowi³. Ratunkiem
jest czuwanie, modlitwa, post, pe³ne ufnoœci zwracanie siê do
Pana Boga. Nasz rodak
na Watykanie by³ jednak bardzo ostro¿ny
i twierdzi³, ¿e nie mo¿na zbyt pochopnie dopatrywaæ siê dzia³ania
z³ego ducha. Trzeba
wielkiej rozwagi. Jest
takie przera¿aj¹ce zdanie, prawdziwe a¿ do
bólu: dzia³alnoœæ szatana w historii ludzkoœci
jest bardziej wstrz¹saj¹ca „jak cz³owiek
i spo³eczeñstwa odsuwaj¹ siê od Boga”10.
Taktyka szatana
zmienia siê w zale¿noœci
od sytuacji w jakiej znajduje siê cz³owiek, choæ
zasady kuszenia, odwodzenia od Pana Boga s¹
zawsze takie same.
pozór zgodne ze strukturami fizycznymi lub psychicznymi i instynktownymi, g³êbokimi i pobudzaj¹cymi nasz¹
osobowoœæ, a w rzeczywistoœci tak
bardzo niszcz¹ce (oto jest podstêp
pokusy). Wykorzystuje nasz¹ tkankê,
aby przenikn¹æ do naszej psychiki”9.
Nie milcza³ tak¿e Jan Pawe³ II. Wiele
mówi³ na temat szatana. Ukazuje go
w kontekœcie biblijnym, demaskuj¹c
zgubne plany i zakusy. Szatan to upad³y anio³, z³y duch, diabe³, demon. On
zawsze jest w opozycji w stosunku do
Pana Boga, który przez w³aœciwe sobie sposoby stara siê odwieŸæ cz³owieka od Pana Boga. Szatan jest istot¹
zak³aman¹, niszczycielem przyjaŸni
cz³owieka z Bogiem, nak³aniaj¹cym go
do odwrócenia siê od Stwórcy. On jest
„kusicielem”, „z³ym”, „Belzebubem”,
„Belialem”, „Antychrystem”, „lwem”,
„smokiem”, „wê¿em”, siej¹cym znisz-

Pomoc¹ do w³aœciwego rozeznania
niech bêdzie medytacja o „Dwóch
sztandarach” wg œw. Ignacego Loyoli
(Æwiczenia duchowne, nry 136 – 147).
Jest to bardzo ciekawe i trafne ujêcie
co do rozeznania swoich d¹¿eñ
i upodobañ. Œw. Ignacy ukazuje nam
dwóch wodzów: Chrystusa i szatana,
którzy werbuj¹ ludzi pod swoje sztandary. Taktyka ich dzia³ania jest odmienna, diametralnie ró¿ni¹ca siê od siebie.
Taktyka szatana
Sam widok szatana, Lucyfera, budzi grozê i nieufnoœæ. On jest „ojcem
k³amstwa”, zwodzicielem, wodzem nieprzyjació³ Boga, duchem ciemnoœci
lansuj¹cym zak³amany styl ¿ycia. Gromadzi przy sobie armiê z³ych duchów
i daje im dok³adne instrukcje dzia³ania
rozsy³aj¹c po œwiecie. Taktyka jego
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dzia³ania jest podstêpna, przebieg³a
i chytra. Jest podobna do zarzucania
niewidzialnej sieci, aby usidliæ nieostro¿n¹ zdobycz. Najpierw – wed³ug
szatana – ludzi nale¿y kusiæ mira¿em
bogactw i gonitw¹ za nimi. Jest to
sprytnie zastawione sid³o szatañskie,
bo bogactwo bowiem najczêœciej prowadzi do samolubstwa i samozadowolenia. Z bogactwami w parze id¹ szukanie godnoœci i zaszczytów, robienia
kariery, a st¹d ju¿ krok do pró¿noœci,
pychy, samouwielbienia, lekcewa¿enia
wszelkich norm moralnych i obyczajowych. Jest to chytry podstêp, bo
zaczynaj¹cy siê od rzeczy materialnych, które cz³owiekowi s¹ potrzebne, a wiod¹ a¿ do ca³kowitego odwrócenia siê od Boga, a nawet Jego
pogardy. Gonitwa za bogactwem, honorami, zaszczytami, u¿ywaniem œwiata, to przejaw pogañskiego stylu ¿ycia.
Dzisiejsza taktyka szatana by³aby
zgo³a odmienna, o wiele bogatsza, bo
œrodki jakimi dysponuje s¹ o wiele
skuteczniejsze, bo ziarno zak³amania
mo¿e szybciej rozsiewaæ siê po œwiecie i zapuszczaæ g³êbokie korzenie
w umys³ach i sercach ludzi. Obok metod wypróbowanych dysponuje armi¹
œrodków nowoczesnych. Dzisiejszymi metodami s¹:
- lêk przed Bogiem, od¿egnywanie siê od Niego, zapominanie o chrzeœcijañskiej tradycji, chrzeœcijañskich
korzeniach. Taktyka ta sprawi³a, ¿e wielu odwróci³o siê od Boga, choæ zachowuj¹ chrzeœcijañskie obyczaje. Wiemy
jakie boje toczy³y siê o zapis w preambule Konstytucji europejskiej. W chrzeœcijañskiej Europie, nie by³o miejsca dla
chrzeœcijañskiej tradycji!
- Zanika szacunek dla ludzkiego
¿ycia i jego godnoœci;
- Odrzucane s¹ chrzeœcijañskie
obyczaje i moralnoœæ oparta na nauce
Chrystusa, a lansuje siê ¿ycie pe³ne
swobody obyczajowej;
- Zapomina siê o tym, ¿e to
chrzeœcijañstwo jednoczy³o ca³¹ Europê w jedn¹ wspólnotê, chrzeœcijañstwo ratowa³o skarby pogañskiej antycznej kultury, chrzeœcijañstwo
tworzy³o pierwsze szko³y pocz¹wszy
od tych parafialnych, przykatedralnych, a skoñczywszy na uniwersytetach, chrzeœcijañstwo sprzyja³o rozwojowi nauki. A jakie i przez kogo by³y
przepisywane i pilnie strze¿one ksiêgi

antycznych myœlicieli, filozofów, poetów i pisarzy?
- Szerzy siê moralny prymitywizm i cynizm, a idea³ cz³owieka sprowadzany jest do konsumpcji, rozrywki i u¿ycia zmys³ów. W spo³eczeñstwie
szerzy siê nie³ad moralny, chaos, próbuje siê zacieraæ granice pomiêdzy dobrem a z³em, prawd¹ a fa³szem, pod³oœci¹ a szlachetnoœci¹, zboczeniem
a cnot¹. Czêsto z mediów p³ynie zachêta do ho³dowania z³u, nieuporz¹dkowanym namiêtnoœciom, a z programów rozrywkowych s³ychaæ
diabelskie przeœmiewki z religii, z obyczajów, zasad chrzeœcijañskiej moralnoœci, bo przecie¿ to nie pasuje do
„nowoczesnej” Europy!
- Zachêca siê do tzw. politycznej poprawnoœci, kiedy to niszczy siê wszelkie przejawy zdrowego patriotyzmu nazywaj¹c go
niekiedy nacjonalizmem.
- Szerzy siê relatywizm moralny,
wzglêdnoœæ wszystkich zasad, które
na w³asny u¿ytek mo¿na przeg³osowaæ, przekrzyczeæ, oprotestowaæ.
- Szerzy siê daleko posuniêta swoboda obyczajów, moralny nihilizm, anarchia, któr¹ nazywa siê wolnoœci¹, a jest
prostym zniewoleniem cz³owieka;
- Usi³uje siê zniszczyæ model tradycyjnej rodziny, zniszczyæ wszelk¹
tradycjê narodow¹, rodzinn¹, religijn¹;
- Robi siê wszystko, aby cz³owiek poczu³ siê wyzwolony ze wszelkich norm etycznych, moralnych;
- Wolnoœæ pojmuje siê jako przyzwolenie na wszelkie zachcianki, samowolê;
- K³adzie siê przesadny nacisk
na kult cia³a;
- Usi³uje siê zniszczyæ autorytet
rodziców, nauczycieli, kap³anów;
- Wed³ug demoralizatorów nie istniej¹ sta³e i pewne punkty odniesienia.
¯yjemy w czasach chaosu, zamêtu, niepokoju. Mocnym g³osem trzeba wo³aæ, aby Naród siê przebudzi³,
otrz¹sn¹³, nawróci³ siê. Ratunek
w Bogu i Jego pos³añcach, œwiêtych, w tym œwiêtych Archanio³ach:
Michale, Gabrielu i Rafale. Jan Pawe³
II beatyfikowa³ i kanonizowa³ wielu
b³ogos³awionych i œwiêtych, aby
ukazaæ, ¿e ratunek w d¹¿eniu do
œwiêtoœci dobrze rozumianej. To nie
jest pobo¿na przesada. Œwiêci przewy¿szaj¹ nas pod ka¿dym wzglêdem.

Tylko my nie wszyscy przyjmujemy
to do wiadomoœci. Pycha i zarozumia³oœæ staje na przeszkodzie.
To œw. Micha³ w swoim zawo³aniu
„Któ¿ jak Bóg!” zdolny jest wstrz¹sn¹æ cz³owiekiem uœpionym duchowo,
jego sumieniem, aby przejrza³.

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba

1

Por. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, Pallottinum, Poznañ 1994, n 391
(odt¹d: KKK).
2
Por. S³ownik wiedzy biblijnej, Prymasowska Seria Wydawnicza „Vocatio”,
Warszawa 1996, s. 735 n.
3
A. Maggi, Jezus i Belzebub. Szatan
i demony w Ewangelii œw. Marka, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001.
4
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski,
L. Stachowiak, Komentarz praktyczny
do Nowego Testamentu, t. 1, Pallottinum, Tyniec Poznañ – Karków 1999,
s. 192 n.
5
J. A. Sayes, dz. cyt., s. 126.
6
G. Huber, IdŸ precz Szatanie! Dzia³anie diab³a dzisiaj, Michalineum 1999,
s. 66.
7
Tam¿e, s. 67.
8
Tam¿e, s. 23-25.
9
G. Amorth, Nowe wyznania egzorcysty, wyd. Œwiêty Pawe³, Czêstochowa
2002, s. 69. Trzeba dodaæ, ¿e wspomniany autor jest jednym z najwiêkszych œwiatowych autorytetów w dziedzinie opêtania i egzorcyzmów.
10
Egzorcyzmy dawniej i dziœ. W blasku Chrystusa i cieniu szatana, praca
zbiorowa pod red.: B. Barkowskiego
i A. Posackiego, Oficyna Wydawniczo
– Poligraficzna „Adam”, Warszawa
2004, s. 5 – 10, tu: s. 9. To, co znajduje
siê w tej ksi¹¿ce jest „szokuj¹ce i przera¿aj¹ce”, jak czytamy w „S³owie od
Wydawcy”, s. 4. Problematykê opêtania omawia tak¿e Bogdan Kocañba,
franciszkanin, który na KUL obroni³
pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ opêtaniom i egzorcyzmom. Tytu³ tej pracy:
Pos³uga kap³ana – egzorcysty. Duchowoœæ To¿samoœæ Praktyka, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni
Zew”, Kraków 2004.
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Starcie dwóch cywilizacji
Jesieñ 2016 roku w Polsce, nale¿a³a do bardzo burzliwych, bowiem star³y siê dwie cywilizacje: cywilizacja
¿ycia i œmierci. Nie jest to problematyka nowa, ale jej obecna si³a i mo¿liwoœci ra¿enia by³y wielce niepokoj¹ce.
Zawsze tak bywa, kiedy dyskusja
wychodzi na ulice, kiedy rzesza ludzi
poddaje siê niekontrolowanym emocjom, kiedy ¿adna e logiczne argumenty nie trafiaj¹ do przekonania. Chodzi
tylko o to, kto kogo przekrzyczy i z jakim transparentem wyjdzie na ulice.
Temat tych protestów by³ jednak wielkiej wagi, bo dotyczy³ ochrony i œwiêtoœci ¿ycia od chwili poczêcia. Koœció³
stoi na stra¿y ¿ycia od samego pocz¹tku, a¿ do naturalnej œmierci. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e ten temat nie powinien budziæ ju¿ emocji. Oliwy do ognia
dola³a próba zmiany dotychczasowego prawodawstwa co do mo¿liwoœci
przerywania ci¹¿y.
Przypomnê naukê Koœcio³a
w tym wzglêdzie w sposób wyrywkowy, gdy¿ ka¿de wyst¹pienie g³owy Koœcio³a oznajmi to samo: szacunek do ¿ycia od chwili poczêcia
a¿ do naturalnej œmierci. Œw. Jan
Pawe³ II ju¿ na pocz¹tku swojego
pontyfikatu, podczas homilii wyg³oszonej w Waszyngtonie w dniu
7 paŸdziernika 1979 roku, orzek³:
„Nie waham siê g³osiæ przed wami
i przed œwiatem, ¿e ka¿de ¿ycie ludzkie
od chwili poczêcia poprzez wszystkie
kolejne etapy – jest œwiête bowiem
ludzkie ¿ycie zosta³o stworzone na
obraz i podobieñstwo Bo¿e. Nic nie
przewy¿sza wielkoœci lub godnoœci
osoby ludzkiej. ¯ycie ludzkie nie jest
po prostu ide¹ czy abstrakcj¹, ¿ycie
ludzkie jest konkretn¹ rzeczywistoœci¹
istoty, która ¿yje, dzia³a, roœnie i rozwija siê; ¿ycie ludzkie jest konkretn¹
rzeczywistoœci¹ istoty zdolnej do mi³oœci i s³u¿by dla ludzkoœci”1.
W Niemczech, w dniu 1 maja 1987
roku, w Munster, przypomnia³: „Koœció³, tak¿e obecnie, winien wyraŸnie,
stanowczo i cierpliwie wystêpowaæ
w obronie ¿ycia wszystkich ludzi,
a szczególnie jeszcze nienarodzonych,
a wiêc potrzebuj¹cych specjalnej
ochrony; winien broniæ bezwarunkowego przestrzegania pi¹tego przykazania: nie zabijaj. Przecie¿ wiêkszoœæ
z nas, niezale¿nie od piêknych s³ów

i niechêci do refleksji na ten temat, wie
doskonale, ¿e przerywanie ci¹¿y jest
œwiadomie dokonanym zabójstwem
niewinnej istoty ludzkiej. Napawa
otuch¹ fakt, ¿e obecnie wielu ludzi zaczyna na nowo rozwa¿aæ ten problem,
bowiem coraz wyraŸniej dostrzega
negatywne konsekwencje przyjêtego
dziœ sposobu wartoœciowania i formu³owania s¹dów moralnych. Przecie¿
¿aden ruch pokojowy nie zas³uguje na
to miano, jeœli z równ¹ si³¹ nie przeciwstawia siê wojnie przeciw rodz¹cemu siê ¿yciu i jej nie piêtnuje. ¯adnego ruchu ekologicznego nie mo¿na
braæ powa¿nie, jeœli nie zauwa¿a on
masakrowania i unicestwiania niezliczonych dzieci, które mog³yby ¿yæ
dalej w ³onie matek, ¿adna wyemancypowana kobieta nie mo¿e cieszyæ
siê zwiêkszon¹ mo¿liwoœci¹ stanowienia o sobie, je¿eli cen¹ tego mia³oby
byæ ludzkie ¿ycie, powierzone jej trosce i ju¿ posiadaj¹ce prawo do samostanowienia. Zaliczmy wreszcie równie¿ samego cz³owieka w poczet dóbr
zas³uguj¹cych na najwy¿sz¹ ochronê
i zjednywanie mu szerokiego spo³ecznego poparcia! Wreszcie lekarze, pracownicy spo³eczni, parlamentarzyœci,
dziennikarze i nauczyciele bêd¹ musieli poczuæ siê zobowi¹zani do publicznego wystêpowania w obronie
prawa do ¿ycia”2.
V. Nie zabijaj!
Nie ma w³aœciwie dnia, aby media
nie donosi³y o wypadkach czy zbrodniach dokonywanych na cz³owieku.
Budz¹ one nasz niepokój i nasze oburzenie czy wspó³czucie. Kim wiêc jest
cz³owiek? Pismo Œwiête mówi:
„Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na
swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê.
Po czym Bóg im b³ogos³awi³, mówi¹c
do nich: „B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê i uczynili ja sobie poddan¹…” (Rdz 1,27 n).
Psalmista zachwyca siê nad cz³owiekiem jako najdoskonalszym ze
stworzeñ:
„… czym jest cz³owiek, ¿e o nim
pamiêtasz,
I czym syn cz³owieczy, ¿e siê nim
zajmujesz?
Uczyni³eœ go niewiele mniejszym
od istot niebieskich,
chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³eœ.

Obdarzy³eœ go w³adz¹ nad dzie³ami r¹k Twoich;
z³o¿y³eœ wszystko pod jego stopy…” (Ps 8,5-7).
W œwietle pojêcia kim jest cz³owiek, jego powo³anie i wielkoœæ, ³atwiej
zrozumieæ pi¹te przykazanie, które stoi
na stra¿y ludzkiego ¿ycia. W porz¹dku darów naturalnych, jest ono najwiêkszym skarbem. Ile wysi³ku wk³ad
faja nieraz lekarze, aby ratowaæ ludzkie ¿ycie!
„Nie zabijaj!” – znaczy, ¿e ka¿dy
cz³owiek ma prawo do ¿ycia „od pierwszej chwili poczêcia a¿ do naturalnej
œmierci” (Jan Pawe³ II). Jest to przede
wszystkim wo³anie Stwórcy o przyjêcie drugiego cz³owieka jako Bo¿ego
daru, „zw³aszcza jeœli jest to twoje w³asne dziecko…. Staraj siê pomóc twoim bliŸnim, aby z radoœci¹ przyjêli swoje dziecko, które po ludzku bior¹c –
uwa¿aj¹, ¿e pojawi³o siê jakby nie w porê”, naucza³ Jan Pawe³ II.
A jak to wygl¹da w naszej rzeczywistoœci? Ci, którzy broni¹ ludzkiego
¿ycia od samego jego pocz¹tku s¹
wyœmiewani i to doœæ czêsto, s¹ pomawiani o zacofanie i konserwatyzm,
ciemnogród i klerykalizacjê ¿ycia. Koœció³ œwiêty zawsze bêdzie broni³
¿ycia, bo ono jest tak¿e obwarowane
pi¹tym przykazaniem Bo¿ym, którego
¿adne ustawodawstwo zmieniæ nie
mo¿e. Niejeden doros³y cz³owiek woli
s³uchaæ tego, co napisz¹ na ten temat
feministki czy liberalni dziennikarze.
Jest taki obraz autorstwa
W. Hasiora zatytu³owany „Czarny
krajobraz”, który przedstawia dzieciêcy wózek wype³niony ziemi¹,
w która wstawione s¹ krzy¿yki
i p³on¹ znicze nagrobne. Pod wózkiem wi¹zanka kwiatów…
W prasie mo¿na przeczytaæ: „Gabinet ginekologiczny posiada nowoczesn¹ aparaturê do bezbolesnego
usuwania ci¹¿y metod¹ aspiracyjn¹”.
Mówi³ Jan Pawe³ II:
„Darujcie, drodzy bracia i siostry,
¿e pójdê jeszcze dalej. Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieñstwa
w naszym stuleciu do³¹cza siê inny
jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych,
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których twarzy nie pozna³a nawet w³asna matka, godz¹c siê lub ulegaj¹c
presji, aby zabrano im ¿ycie, zanim
jeszcze siê narodz¹. A przecie¿ ju¿ mia³y to ¿ycie, ju¿ by³y poczête, rozwija³y
siê pod sercem swych matek, nie przeczuwaj¹c œmiertelnego zagro¿enia.
A kiedy ju¿ to zagro¿enie sta³o siê faktem, te bezbronne istoty ludzkie usi³owa³y siê broniæ. Aparat filmowy
utrwali³ tê rozpaczliw¹ obronê nie narodzonego dziecka w ³onie matki wobec agresji. Kiedyœ ogl¹da³em taki film
- i do dziœ dnia nie mogê siê od niego
uwolniæ, nie mogê uwolniæ siê od jego
pamiêci. Trudno wyobraziæ sobie dramat straszliwszy w swej moralnej,
ludzkiej wymowie”.
Polska szczyci siê tym, ze podpisa³a „kartê praw cz³owieka”. Poza
duma niewiele jednak z tego zosta³o.
Zabijanie nienarodzonych to niechrzeœcijañski, nieludzki i niehumanitarny
obraz Polski. To znak deprawacji sumienia i przejaw zaniku moralnej wra¿liwoœci, bo jak mo¿na zadaæ œmieræ
istocie bezbronnej? Czy parlament
mo¿e zatwierdziæ, czy ma takie prawo
do zabijania nienarodzonych dzieci?
Kto ma prawo powiedzieæ, ¿e „wolno
zabijaæ?” trzeba zmieniaæ nastawienie
cz³owieka do dziecka poczêtego, aby
by³o ono traktowane jako cz³owiek,
jako dar Bo¿y, a nie agresor, który zagra¿a szczêœciu rodziny.
Ajschylos, dramaturg grecki, przed
wiekami napisa³:
„… wody wszystkich rzek,
z³¹czone w jeden strumieñ,
nie sp³ucz¹ nigdy krwawej rdzy
z zabójcy r¹k… Daremny trud”.
Grzechem przeciwko pi¹temu przykazaniu jest tak¿e nienawiœæ i mœciwoœæ wobec bliŸniego. „S³yszeliœcie,
¿e powiedziano przodkom: Nie zabijaj, a kto by siê dopuœci³ zabójstwa
podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam:
Ka¿dy, kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi. A kto by rzek³
swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzek³: „Bezbo¿niku”, podlega karze piek³a ognistego…” (Mt 5,21 nn).
Grzechem przeciwko pi¹temu
przykazaniu s¹ przekleñstwa i przezwiska. Nasz jêzyk jest zaœmiecony
i okaleczony. Czasem mowa ludzka

jest a¿ odra¿aj¹ca: sam brud. To przejaw ludzkiej s³aboœci, braku panowania nad sob¹, nad swoim jêzykiem,
a niekiedy przejaw prostactwa. Przezwiska nierzadko wywo³uj¹ k³ótnie
i sprzeczki. A nawet wiod¹ do rêkoczynów i bójek. One dra¿ni¹ cz³owieka, powoduj¹ moralne cierpienie.
Bywa, ¿e na co dzieñ spotykamy
siê z arogancj¹, z³oœliwoœci¹, nienawiœci¹, niechêci¹ do drugiego cz³owieka, z zawiœci¹, pod³oœci¹. £atwo jest
wymierzaæ wtedy ciosy. Serce niejednokrotnie opanowane przez uczucia
pogardy, niechêci, zawiœci, nietolerancji, umys³ zaœ feruje niesprawiedliwe
wyroki, opinie i s¹dy. ¯ycie codzienne wo³a o respektowanie zasad wynikaj¹cych z pi¹tego przykazania.
Z³oœliwi chc¹ mieæ zawsze jak¹œ
upatrzon¹ ofiarê, nad któr¹ bêd¹ siê
pastwiæ. Jest to zadawanie ciosów
ostrym s³owem, ¿artem, dowcipem,
które nieraz bardzo rani¹ bliŸniego.
Cz³owiek z³oœliwy widzi u drugiego
same wady, które wyolbrzymia.
U siebie nie widzi ewangelicznej „belki”, a u bliŸniego dostrzega „drzazgê”. Grzechem jest równie¿ pycha,
która nadyma cz³owieka do granic
doskona³oœci, do pogardzania drugim, do poni¿ania go, poprzez mœciwoœæ i zawziêtoœæ.
Pi¹te przykazanie stoi równie¿ na
stra¿y ludzkiego zdrowia. Chroni je
przed wielorakimi zagro¿eniami, lekkomyœlnoœci¹. Bolejemy nad wzbieraj¹c¹
fal¹ alkoholizmu, narkomanii, zatruwania i zaœmiecania naturalnego œrodowiska cz³owieka. Pisa³ poeta i naukowiec, Sergiusz Riabinin:
„Przyroda – ksiêga Boga,
krajobrazy – jej strony,
rzeki, lasy, pola – jej zdania,
kwiaty, motyle, ptaki – jej s³owa…
Nie niszcz wiêc jej,
nie profanuj,
ucz siê jej alfabetu,
ci¹gle ja czytaj,
ci¹gle j¹ zg³êbiaj,
nie sil siê wiernie j¹ przet³umaczyæ na
ludzki jêzyk,
oprawiæ w ok³adkê wiedzy…
Niech ci bêdzie raczej œwi¹tyni¹,
raczej symfoni¹ muzyki Bo¿ej
teraz i zawsze
Amen”.

Pi¹te przykazanie stoi tak¿e na stra¿y obrazy przed zgorszeniem. Kogoœ
zgorszyæ, to popsuæ go przez s³owa oraz
czyny, to popchn¹æ go na drogê przestêpstwa, demoralizacji. Grzech zgorszenia mocno napiêtnowa³ Pan Jezus:
„… kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy
wierz¹ we Mnie, temu by³oby lepiej
kamieñ m³yñski zawiesiæ u szyi i utopiæ go w g³êbi morza. Biada œwiatu
z powodu zgorszeñ! Musz¹ wprawdzie
przyjœæ zgorszenia, lecz biada cz³owiekowi, przez którego dokonuje siê zgorszenie. Otó¿ jeœli twoja rêka lub noga
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹ i odrzuæ od siebie. Lepiej jest
dla ciebie wejœæ do ¿ycia u³omnym lub
chromym, ni¿ z dwiema rêkami lub
dwiema nogami byæ wrzuconym
w ogieñ wieczny. I jeœli twoje oko jest
dla ciebie powodem grzechu, wy³up
je i odrzuæ od siebie. Lepiej jest dla
ciebie jednookim wejœæ do ¿ycia, ni¿
z dwojgiem oczu byæ wrzuconym do
piek³a ognistego” (Mt 18,6-9;
Mk 9,42-48; £k 9,46nn; 18,17; 22,2430).
Katechizm zaœ wymienia 9 grzechów cudzych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grzech nakazywaæ.
Do grzechu radziæ.
Na grzech zezwalaæ.
Do grzechu pobudzaæ.
Grzech pochwalaæ.
Na grzech drugiego milczeæ.
Grzechu nie karaæ.
Do grzechu dopomagaæ.
Grzechu innych broniæ.

V Przykazanie Bo¿e - Nie zabijaj3
Pewno nie ma takiej gazety, serwisu
informacyjnego, wiadomoœci telewizyjnych, ¿eby nie by³o mowy o jakimœ zabójstwie, pozbawieniu kogoœ ¿ycia.
Mówi siê, i s³usznie, ¿e ¿ycie jest najwiêksz¹ wartoœci¹ i na jego stra¿y stoi
pi¹te Przykazanie Bo¿e – Nie zabijaj.
Zabójstwa zdarza³y siê od pocz¹tku pojawienia siê cz³owieka na ziemi.
Kain zabija swojego brata Abla. Pope³ni³ grzech bratobójstwa, dopuœci³
siê zbrodni szczególnie odra¿aj¹cej.
I tak jest po dzieñ dzisiejszy. S³yszymy nawet o zbrodniach ojcobójstwa
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czy matkobójstwa. Pan Jezus w Kazaniu na Górze nie tylko potwierdza przykazanie Starego Testamentu „Nie zabijaj”, ale jeszcze je poszerza, zakazuj¹c
gniewu, nienawiœci i odwetu. ¯¹da
nawet nadstawienia drugiego policzka, mi³owania nieprzyjació³, a gwa³townie reaguj¹cemu Piotrowi, ka¿e schowaæ miecz na swoje miejsce.
Wolno natomiast broniæ swojego ¿ycia, kiedy ktoœ zostanie napadniêty i gdyby nawet zada³ napastnikowi œmiertelny cios, na ogó³ nie
ponosi winy. S¹d bowiem ocenia czy
nie przekroczy³ on zasad tzw. koniecznej obrony. Jest to problem
doœæ szeroki, niekiedy skomplikowany, szeroki. Szczególny ciê¿ar posiada zabójstwo zamierzone, poprzedzone dok³adnym przygotowaniem
jak w przypadku ks. Jerzego Popie³uszki, kiedy to pracownicy SB dzia³aj¹c bezkarnie i za przyzwoleniem
swoich w³adz, dopuœcili siê zbrodni
z premedytacj¹; zbrodni okrutnej.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego
mówi, ¿e „Dzieciobójstwo, bratobójstwo, zabójstwo rodziców i zabójstwo
wspó³ma³¿onka s¹ szczególnie ciê¿kimi przestêpstwami z powodu naruszenia wiêzi naturalnych” (n. 2268).
Nie zabijaj – znaczy tak¿e: udziel
pomocy bliŸniemu znajduj¹cemu siê
w niebezpieczeñstwie utraty ¿ycia;
- podziel siê z g³odnym, gdy ten nie
ma co jeœæ, gdy umiera z g³odu, nie ma
dachu nad g³ow¹, gdy spotka³o go jakieœ nieszczêœcie, np. klêska powodzi;
- b¹dŸ sprawiedliwy i nie zdzieraj
z drugiego op³at ponad jego mo¿liwoœci, pozwól mu ¿yæ godnie;
- nie b¹dŸ spekulantem kosztem
drugiego.
Osobny problem, trudny, stanowi¹ przypadki stosowania kary œmierci wobec najwiêkszych zbrodniarzy.
Równie trudnym problemem jest zagadnienie wojny, napaœci na suwerenny naród i jego wyniszczenie.
Grzechem bardzo ciê¿kim jest tzw.
przerywanie ci¹¿y. Od wielu lat, w ró¿nym nasileniu, toczy siê w naszej OjczyŸnie dyskusja, na temat aborcji.
Dziêki tym dyskusjom wiele osób
uœwiadomi³o sobie, ¿e ¿ycie ludzkie
jest najwiêksz¹ wartoœci¹, choæ do
wielu to nadal nie dociera. ¯ycie ludzkie, to najwiêkszy dar od Pana Boga.
Wielu jednak katolików w tej kwestii
na laickie pogl¹dy, które s¹ sprzeczne

z nauk¹ Koœcio³a w tym zakresie. Inni,
co jest wielkim b³êdem, sprowadzaj¹ to
zagadnienie do wymiarów œwiatopogl¹dowych, a nie medycznych danych
naukowych, co do pocz¹tków ludzkiego ¿ycia. Bazuj¹ na ludzkiej niewiedzy,
a swoje pogl¹dy wyg³aszaj¹ czêsto przy
szerokiej widowni telewizyjnej.
Kiedyœ mo¿na by³o przeczytaæ
wywiad z doc. dr hab. nauk medycznych Andrzejem Skrêtem, ordynatorem oddzia³u ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1, w Rzeszowie,
gdzie mówi ten profesor:
„Ka¿da kobieta, która decyduje siê
na aborcjê, musi zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest to niszczenie ¿ycia. Jakie s¹
znamiona ¿ycia? Np. akcja serca. Przy
obecnej aparaturze praktycznie w ka¿dym przypadku, w okresie, kiedy dokonuje siê aborcji – to jest od 6-12 tygodnia ci¹¿y – daje siê stwierdziæ akcjê
serca za pomoc¹ USG. Od 7 tygodnia
daje siê te¿ stwierdziæ przep³ywy w naczyniach mózgowych”4
Trzeba postawiæ pytania: czy to
jest sprawa œwiatopogl¹dowa: czy
serce dziecka rodziców ateistów bije
inaczej od serca dziecka rodziców wierz¹cych? Czy USG potrafi rozró¿niæ,
kto i jaki wyznaje œwiatopogl¹d?
Widaæ tu pewnego rodzaju sprytny
wybieg: lepiej udawaæ, ¿e siê nie wie,
lepiej z³o¿yæ winê na œwiatopogl¹d, kiedy nie ma siê argumentów, bo po co dra¿niæ swoje sumienie, lepiej bowiem, kiedy jest uœpione. Czasem w tego rodzaju
t³umaczeniach zawiera siê usilna potrzeba i chêæ zag³uszenia wyrzutów sumienia i usprawiedliwienia swojego czynu.
Przecie¿ dzisiejsza medycyna doskonale wie, kiedy poczyna siê nowe ¿ycie.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego
naucza: „Ju¿ od pierwszej chwili swojego istnienia, istota ludzka powinna
mieæ przyznane prawa osoby, wœród
nich nienaruszalne prawo ka¿dej niewinnej istoty do ¿ycia” (n. 2270). Sobór Watykañski II przypomina: „Nale¿y wiêc z najwiêksz¹ trosk¹ ochraniaæ
¿ycie od samego jego poczêcia; przerwanie ci¹¿y, jak i dzieciobójstwo s¹
okropnymi przestêpstwami”. W tym
zakresie nie wolno podejmowaæ prób
g³osowania, jak nieraz s³yszeliœmy g³osy domagaj¹ce siê referendum w tej
sprawie. ¯ycie ludzkie nale¿y do
spraw natury, a natury nie zmienia siê
przez g³osowanie: cz³owiek bêdzie cz³owiekiem od pierwszej chwili istnienia.

Siêgnijmy po „Evangelium vitae”
Jana Paw³a II, w której to encyklice
mówi „O wartoœci i nienaruszalnoœci
¿ycia ludzkiego”. Czytam, ¿e cz³owiek
dzisiejszy, nieraz do tego stopnia zag³uszy³ swoje sumienie, ¿e nie odró¿nia dobra od z³a. Apelowa³ Ojciec
Œwiêty o odwagê, aby rzeczy nazywaæ
po imieniu, a nie oszukiwaæ innych i samych siebie. Usuwanie ci¹¿y to nie
„zabieg”, ale zabójstwo cz³owieka nienarodzonego: „Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu ¿ycia,
a wiêc istota najbardziej niewinna (...).
Jest ona s³aba i bezbronna do tego
stopnia, ¿e jest pozbawiona nawet tej
znikomej obrony, jak¹ stanowi dla
nowo narodzonego dziecka b³agalne
kwilenie i p³acz” (n. 58).
Pyta³ Papie¿: „Czy jest taka ludzka
instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizowaæ zabójstwo
niewinnej i bezbronnej istoty ludzkiej?
Który ma prawo powiedzieæ „wolno
zabijaæ”, a nawet „trzeba zabijaæ, tam
gdzie trzeba najbardziej chroniæ i pomagaæ ¿yciu”.
Jest taka rzeŸba W³adys³awa Hasiora (1928 – 1999) z roku 1974 poœwiêcona wprawdzie Dzieciom Zamojszczyzny, a znajduj¹ca siê w Muzeum
Tatrzañskim w Zakopanem, zatytu³owana „Czarny krajobraz”. RzeŸba to
wielce wymowna: dzieciêcy wózek
wype³niony ziemi¹, w której wstawione s¹ krzy¿yki i pal¹ce siê œwiece.
To mo¿e byæ tak¿e „cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych,
których twarzy nie pozna³a nawet w³asna matka, godz¹c siê lub ulegaj¹c
presji, aby im zabrano ¿ycie, ju¿ by³y
poczête, rozwija³y siê pod sercem
swych matek, nie przeczuwaj¹c œmiertelnego zagro¿enia. A kiedy ju¿ to zagro¿enie sta³o siê faktem, te bezbronne istoty ludzkie usi³owa³y siê broniæ.
Aparat filmowy utrwali³ tê rozpaczliw¹
obronê nienarodzonego dziecka w ³onie matki. Trudno wyobraziæ sobie
dramat straszliwszy w swej moralnej,
ludzkiej wymowie” (Jan Pawe³ II).
Znany, wstrz¹saj¹cy jest „Pamiêtnik dziecka nienarodzonego” czy „Niemy krzyk” i nawrócenie s³ynnego
aborcjonisty dr. Natansona, który
w koñcu sta³ siê gor¹cym obroñc¹
¿ycia. Równie wstrz¹saj¹ca jest piosenka „Protest song”, a która by³a
drukowana w naszej parafialnej gazetce, której fragment zacytujê:
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Przecie¿ serce nie z kamienia masz,
Przecie¿ wiesz, co dobre, a co z³e,
Nie odbierzesz ¿ycia, które da³aœ ju¿.
Koœció³ g³osz¹c prawdê o Bo¿ym
mi³osierdziu, przypomina jednoczeœnie, ¿e ci, którzy siê tego grzechu
dopuszczaj¹, jak i ci, którzy w tym
wspó³dzia³aj¹ przez namawianie, nak³anianie, podlegaj¹ specjalnym karom
koœcielnym. Wszystko to po to, aby
ukazaæ, ¿e ¿ycie ludzkie jest czymœ
wyj¹tkowym i niepowtarzalnym.
Problemem, który trzeba choæby
zarysowaæ, jest eutanazja. Polega ona
na ³agodnym uœmierceniu osób upoœledzonych, umieraj¹cych, chorych,
znajduj¹cej siê od d³ugiego czasu
w œpi¹czce. Z punktu nauczania Koœcio³a jest ona niedopuszczalna. Jest
to czyn zbrodniczy. Czêsto, w krajach
bogatych, jest to podyktowane wyrachowaniem, ekonomi¹, egoizmem, bo
po co utrzymywaæ ludzi bezproduktywnych, najlepiej siê ich pozbyæ. To
czyn bardzo nieludzki. Nam próbuje
siê wmówiæ, ¿e jest to czyn wielce humanitarny wobec cz³owieka dotkniêtego ciê¿k¹, nieuleczaln¹ chorob¹, to
wrêcz czyn mi³osierdzia. Jedynie,
w wypadkach wyj¹tkowych, dopuszcza siê tak¹ mo¿liwoœæ, aby zaprzestaæ
bardzo kosztownych zabiegów medycznych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspó³miernych do spodziewanych rezultatów... Jest to
odmowa „uporczywej terapii”. Wiemy
jednak, jak œwiat mocno protestowa³,
przeciwko odmówieniu podawania
po¿ywienia W³oszce bêd¹cej od wielu lat w stanie œpi¹czki. Do tych protestów przy³¹czy³ siê Koœció³.
Jak traktowaæ samobójców? Samobójstwo, to odebranie sobie
¿ycia. Jesteœmy zobowi¹zani przyj¹æ
¿ycie z wdziêcznoœci¹ i chroniæ je,
aby siê zbawiæ. „Jesteœmy zarz¹dcami, a nie w³aœcicielami ¿ycia, które
Bóg nam powierzy³” (KKK 2280). Samobójstwo jest:
- zaprzeczeniem mi³oœci samego siebie;
- sprzeciwia siê Bogu, dawcy ¿ycia;
- daje zgorszenie;
- jest sprzeczne z d¹¿eniem do ¿ycia;
- czêsto dokonywane pod wp³ywem
jakiejœ choroby, beznadziejnoœci,
depresji, powodowane strachem
lub lêkiem przed odpowiedzialnoœci¹, cierpieniem, wyniszczaj¹c¹

-

chorob¹. Czêsto jest to ucieczka
od problemów, które przerastaj¹
s³abego cz³owieka. Na samobójców patrzy siê dziœ ³askawszym
okiem, jako na ludzi chorych, s³abych i modlimy siê o ich wieczne
zbawienie.
Nie zabijaj! To znaczy: chroñ
¿ycie, ceñ ¿ycie, dziêkuj za ¿ycie!

Dziœ mo¿na podj¹æ siê Duchowej
Adopcji dziecka poczêtego. Jest to
postanowienie, ¿e od konkretnego
dnia „biorê w duchow¹ adopcjê jedno
dziecko, którego imiê jedynie Bogu
jest wiadome, aby przez 9 miesiêcy
ka¿dego dnia modliæ siê o uratowanie
jego ¿ycia oraz o sprawiedliwe i prawe
¿ycie po urodzeniu”.
Jakie z tego wynikaj¹ zobowi¹zania?
- codzienna modlitwa znajduj¹ca siê w tej ulotce „Duchowa
Adopcja. Pani Zagórska Matka
Nowego ¯ycia;
- dziesi¹tek ró¿añca;
- dobrowolne postanowienie.
Dziœ tak¿e dzieñ modlitwy w intencji ma³¿eñstwa zagro¿onego rozbiciem. Krucjata modlitwy „ma na celu
ratowanie zagro¿onych rozbiciem sakramentalnych zwi¹zków ma³¿eñskich.
Przystêpuj¹cy do niej zobowi¹zuje siê
do codziennej modlitwy w ci¹gu 6 miesiêcy w intencji jednego zagro¿onego
ma³¿eñstwa”
Jakie z tego wynikaj¹ zobowi¹zania?
- codzienne odmówienie modlitwy w intencji ma³¿eñstwa zagro¿onego rozbiciem;
- codzienne odmówienie jednej
tajemnicy ró¿añca;
- czêsta Komunia œwiêta w intencji tego ma³¿eñstwa;
- dodatkowa dobrowolna ofiara.
W zakres V przykazania Bo¿ego
wchodzi problematyka zwi¹zana z poszanowaniem duszy drugiego cz³owieka, odpowiedzialnoœci za jego zbawienie. Chodzi to tak¿e o pewnego rodzaju
deprawacjê cz³owieka czyli zgorszenie,
które tak mocno napiêtnowa³ Chrystus. Mówi³, ¿e gorszycielowi by³oby
lepiej, gdyby mu przywi¹zano kamieñ
m³yñski do szyi i zatopiono w g³êbokoœciach (por. Mt 18,6). Grzech deprawacji, to grzech zgorszenia. Gorszyæ
kogoœ, to psuæ go przez swoje s³owa
lub czyny, aby doprowadziæ go do

grzechu ciê¿kiego. Mówi siê o tzw.
grzechach cudzych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grzech nakazywaæ.
Do grzechu radziæ.
Na grzech zezwalaæ.
Do grzechu pobudzaæ.
Grzech pochwalaæ.
Na grzech drugiego milczeæ.
Grzechu nie karaæ.
Do grzechu dopomagaæ.
Grzechu innych broniæ.

W zakres tego przykazania
w chodz¹ tak¿e: chuligañskie wybryki, gniew, nienawiœæ, przekleñstwa, przezwiska, z³oœliwoœæ,
mœciwoœæ, zawziêtoœæ.
Gorszyæ bliŸniego – cz³owieka
mog¹ instytucje, lokale rozrywkowe, ci, którzy wydaj¹ ró¿nego rodzaju przepisy sprzeczne z przykazaniami Bo¿ymi czy prawem
naturalnym. Grzechem przeciwko
temu przykazaniu s¹ ró¿ne oszustwa finansowe, manipulowanie
opini¹ publiczn¹, pobudzaniem
kogoœ do gniewu. Wiele zgorszenia
siej¹ dzisiejsze œrodki masowego
przekazu: radio, telewizja, prasa, filmy, ro¿nego typu kolorowe magazyny. To powoduje rozchwianie zasad moralnych, rozluŸnienie
obyczajów, a w konsekwencji prowadzi do deprawacji cz³owieka, degradacji jego cz³owieczeñstwa.
Nie zabijaj – znaczy tak¿e szanuj ¿ycie i zdrowie fizyczne swoje
i bliŸnich. Grzeszy w tym zakresie
ten, kto lekkomyœlnie nara¿a swoje
¿ycie, np. przez manipulowanie niewypa³ami, broni¹, nieprzestrzeganiem przepisów bhp, brakiem
ostro¿noœci w miejscach k¹pielowych, w górach, okaleczaniem siebie, nieprzestrzeganiem przepisów
drogowych, jazdê po pijanemu.
Mówimy, ¿e ¿ycie i zdrowie, to skarb
najwiêkszy. Jan Kochanowski pisa³:
„Szlachetne zdrowie, nikt siê nie
dowie, jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz”. Nie wolno nara¿aæ siê na utratê zdrowia czy ¿ycia.
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W Roku Pañskim 2016 darem Chrztu œwiêtego zostali obdarowani:
1. B¹k Jan Jacek
2. Bednarek Filip Piotr
3. Bednarz Hawier
4. Biedrzyñski Tymon Dawid
5. B³a¿ejowska Zofia
6. Bodziak Nadya
7. Burnatowska Wiktoria Daria
8. Carkowska Maja
9. Chlaœciak Gaia Lena
10. Czopor Franciszek Mariusz
11. Czerwenak Anna Natalia
12. Czerwiñski Dominik Szymon
13. Cybuch Alicja
14. Demkowicz Jan Tadeusz
15. Dutkiewicz Maja Maria
16. Gibczyñska Julia
17. Gierczak Kalina Kinga
18. G³adysz Jakub W³adys³aw
19. G³adysz Zofia
20. G³uszkiewicz Adam
21. Golañski Nikodem
22. Grzebieniak Szymon Jacek
23. Herbut Krzysztof
24. Hipner Wojciech Hubert
25. Jaklik Mateusz
26. Jêdrzejek Magdalena
27. Jêkot Leon
28. Kapustyñski Wiktor
29. Kobylarczyk Karolina Helena
30. Kogut Kornelia
31. Ko³odziejczyk Nadia Rita
32. Kondracki Filip
33. Kondyjowski Emil Wojciech
34. Kopeæ Nikola
35. Kostecka Lena
36. Kot Karolina Zofia
37. Kowalewicz Laura
38. Kowalewicz Szymon
39. Kurkarewicz Rita Anna
40. KuŸmicz Lea
41. Kwiatkowski Ludwik Wojciech
42. Leœniak Blanka
43. Lewicki Tymoteusz
44. Lewko Jakub Mieczys³aw
45. Marecka Pola
46. Marinov Jakub Stanis³aw
47. Macudziñska Alicja Anna
48. Micha³owski Alan Jerzy
49. Miedziñski Marcel Marek
50. M³ynarczyk Rados³aw
51. Morawski Marcel Micha³
52. Murlewska Alexandra Amelia
53. Nowak Tymoteusz Bart³omiej
54. Nowakowska Diana
55. Olejarz Szymon
56. Oleniacz Pawe³
57. Pietrzyk Filip
58. Pigoñ Oskar Pawe³

59. Pisaniak Szymon Filip
60. Pypeæ Maja Patrycja
61. R¹pa³a Karol Krystian
62. Romaniec Amelia Julia
63. Sarama Maria Jagoda
64. Skoczu³ek Liliana
65. Skwara Kacper
66. Sobolewski Jakub Andrzej
67. Sokó³ Andrzej Grzegorz
68. Sroka Nikola Zuzanna
69. Stafiej Franciszek Tomasz
70. Stankiewicz Julia Maria
71. Stryjak Wiktor
72. Szczepanik Julian Jan
73. Szwan Jadwiga Michalina
74. Szychowska Zuzanna
75. Tokarski Fabian Oskar
76. Tokarz Antoni Jan
77. Ustianowska Maya
78. Wajcowicz Zofia
79. Wilusz Gabriel Jerzy
80. Winnicka Emilia Weronika
81. Wojciechowski Franciszek Rafa³
82. Wójcik Szymon Jan
83. Zych Laura
Bóg, który mi³uje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy ³askawie na te dzieci i ich
rodziców oraz chrzestnych, krewnych
i przyjació³, niech ich strze¿e od z³ego
i darzy obficie pokojem.
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Sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski w Roku Pañskim 2016, zawarli:
1. Wojciech Tadeusz Pityñski – Zuzanna Helena Hipner – 29 stycznia;
2. Krzysztof Andrzej Rajtar – Anna Maria Wawrzkiewicz – 14 lutego;
3. Pawe³ Piotr Siuciak – El¿bieta Justyna D¹browiecka – 2 kwietnia;
4. Marian Gerla – Zofia Izabela Josz – 22 kwietnia;
5. Sylwester Macudziñski – Anna Maria Benedyk – 23 kwietnia;
6. Przemys³aw Piotr Pielech – Ewelina Bogus³awa Malinowska – 23 kwietnia;
7. Krzysztof Lech Kurasz – Paulina Iwona Olejarz – 23 kwietnia;
8. Mariusz Wacek – Anna B¹k – 28 maja;
9. Kamil Daniel Poznañski – Daria Joanna Michalska – 25 czerwca;
10. Stanislaw Marinov – Paulina Katarzyna Sarna – 2 lipca;
11. Grzegorz Kordus – Katarzyna Agnieszka KoŸma – 9 lipca;
12. Przemys³aw Jerzy Filipowicz – Aleksandra Maria Krok – 16 lipca;
13. Adam Krupski – Olga Poleszak – 30 lipca;
14. Tomasz Piotr Paszkiewicz – Iwona Kwolek – 6 sierpnia;
15. Marcin £ukasz Kozie³ – Iwona Weronika Kubit – 14 sierpnia;
16. £ukasz Garbowski – Brygida Gizela Konieczko – 20 sierpnia;
17. Jakub Szymon Murlewski –Joanna Ma³gorzata Adamiak -20 sierpnia;
18. Kamil Szantula – Ma³gorzata Ewa Roman -27 sierpnia;
19. £ukasz Emilian Reynolds – Natalia Angelika Zimoñ -3 wrzeœnia;
20. £ukasz Robert Ba³os – Edyta Agnieszka Mikrut – 3 wrzeœnia;
21. Micha³ Koncewicz – ¯y³ka – Katarzyna Najuch – 10 wrzeœnia;
22. Tomasz Andrzej B¹k – Justyna Agnieszka Wêgrzyn – 10 wrzeœnia;
23. Dawid Stanis³aw Bodziak – Patrycja Poznañska – 10 wrzeœnia;
24. Grzegorz Stanis³aw Nosal – Lucyna Paulina Muszañska – 24 wrzeœnia;
25. £ukasz Pawe³ Kruszyñski – Anna Rosiek – 1 paŸdziernika;
26. Jêdrzej Król – Joanna Barbara Stasicka – 1 paŸdziernika;
27. Maciej Amadeusz Pniewski – Marlena Sabina Piróg – 8 paŸdziernika;
28. Timo Nowotny – Ma³gorzata Królicka – 8 paŸdziernika;
29. Przemys³aw Gonek – Paulina Olga Stanisz – 15 paŸdziernika;
30. Micha³ Marcin Gerlach – Paulina Maria Carkowska – 5 listopada.
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Zmarli w 2016 r. w naszej parafii lub pochowani przez kap³anów
z naszej parafii
1. Helena Czajkowska, + 4.01., lat 84
2. Boles³aw Pe³ka, + 4.01., lat 68
3. Genowefa Œliwka, + 7.01., lat 94
4. Józef Piróg, + 18.01., lat 95
5. Bronis³awa Rachwa³, + 26.01., lat 79
6. Helena Sobota, + 30.01., lat 85
7. Boles³aw Michta, + 2.02., lat. 91
8. Krzysztof Latusek, + 7.02., lat 49
9. Józef Piotrowski, + 14.02, lat 85
10. Marian Kozio³, + 19.02., lat 74
11. Jadwiga Pancerz, + 19.02., lat 67
12. Edward Findysz, + 24.02., lat 93
13. Anna Wojtuñ, + 26.02, lat 69
14. Maria Sabat, + 4.03., lat 67
15. Zofia Rudy, + 9.03., lat 86
16. Roman Huczko, + 12.03., lat 80
17. Jerzy Iwaniuk, + 27.03., lat 56
18. Zygmunt Koszyk, + 31.03., lat 66
19. Iwona D¹browska, + 8.04., lat 58
20. Tadeusz Penkala, + 12.04., lat 96
21. Wilhelmina Chimiak, + 17.04., lat 93
22. Ryszard Szka³uba, + 16.04., lat 64
23. Ewa Popiel, + 27.04., lat 88
24. Maria Rzeszótko, + 29.04., lat 97
25. Anna Malchar, + 3.05., lat 92
26. Franciszek Nycz, + 6.05, lat 57
27. Kazimierz Lorenc, + 10.05., lat 86
28. Antonina Byæ, + 18.05, lat 92
29. Edward Hydzik, + 19.05., lat 67
30. Pawe³ Zapotoczny, + 21.05., lat 35
31. Barbara Bodnar, + 23.05., lat 65
32. Janina Trzciñska, + 25.05., lat 67
33. Adam Florek, + 28.05., lat 82
34. Maria Drozd, + 30.05., lat 90

35. Eugeniusz Czerepaniak, + 25.05.,
lat 95
36. Aniela Kardasz, + 6.06., lat 90
37. Janina Dziedzic, + 8.06., lat 83
38. Józef Kardasz, + 11.06., lat 89
39. Janina Ma³achowska, + 14.06.,
lat 59
40. Janina Boczar, + 16.06., lat 68
41. Józefa Rachwlska, + 25.06., lat 93
42. Helena Pytlowany, + 29.06., lat 92
43. Krzysztof B³asik, + 30.06., lat 53
44. Adela Borczyk, + 8.07., lat 95
45. Stanis³awa Gagatko, + 16.07., lat 90
46. Mieczys³aw Patronik, + 20.07.,
lat 94
47. £ucja Michta, + 22.07., lat 91
48. Janina Stefañska, + 23.07., lat 94
49. Janusz Go³da, + 26.07., lat 59
50. Edwarda Trelka, + 27.07., lat 72
51. Mieczys³aw Indyk, + 1.08., lat 85
52. El¿bieta Skórka, + 2.08., lat 90
53. Stanis³aw Kornecki, + 3.08., lat 53
54. Józefa Drwiêga, + 10.08., lat 87
55. Zygmunt Smok, + 15.08., lat 85
56. Andrzej Drwiêga, + 12.08., lat 69
57. Ryszard Korab, + 11.08., lat 63
58. Krzysztof Solon, + 21.08., lat 80
59. Alicja Zeñczak, + 2.09., lat 86
60. Stanis³aw Kluska, + 5.09., lat 89
61. Stanis³aw Wróbel, + 7.09., lat 90
62. Maria Kêdzior, + 8.09., lat 70
63. Jerzy St¹czek, + 13.09., lat 84
64. Otylia Florek, + 16.09., lat 77
65. El¿bieta B¹k, + 19.09., lat 83

66. Krzysztof Synuœ, + 27.09., lat 35
67. Jan Kuœnierz, + 2.10., lat 85
68. Zdzis³aw Kañczuga, + 29.04., pogrzeb 8.10., lat 77
69. Rafa³ Nowak, + 16.10, lat 21
70. Krzysztof Z¹bkiewicz, + 28.10.,
lat 45
71. Zygmunt Bañczak, + 31.10., lat 82
72. Ludos³awa Czajka, + 31.10, lat 89
73. Ryszard Soko³owski, + 7.11., lat 68
74. Aleksandra Huta, + 14.11, lat 77
75. Marian Czerwiñski, + 15.11., lat 62
76. Halina Czapor, + 21.11., lat 77
77. Adam Bednarczyk, + 27.11., lat 83
78. Wies³aw Charchalis, + 29.11., lat 94
79. Bogus³awa Banasiewicz, + 8.12.,
lat 85
80. Barbara Siwiecka, + 9.12., lat 56
81. Zdzis³aw Szafrañski, + 9.12., lat 67
82. Bronis³awa Frodyma, + 11.12.,
lat 78
83. Leonarda Kochanowska, + 12.12.,
lat 87
84. El¿bieta Chytra, + 17.12., lat 89
85. Krystyna Pi¹tek, + 18.12., lat 83
86. Lidia O³owiañczyk, + 20.12., lat 82
87. Irena Kruczyk, + 23.12., lat 76
88. Maria Wañcowicz, + 24.12., lat 84
Ponadto 5 dzieci jeszcze przed lub nied³ugo po urodzeniu
Dobry Jezu, przyjmij ich do grona b³ogos³awionych w niebie!
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Jedynemu Bogu – Naród
Otwarcie Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej 1791 - 2016
„Niech ta œwi¹tynia stanie siê miejscem szczególnego dziêkczynienia za
wolnoœæ Ojczyzny. Modlê siê, by
¿adne bolesne doœwiadczenie nie zak³óci³o tego dziêkczynienia, na które
czekaliœmy 200 lat”.
Œw. Jan Pawe³ II, 13 czerwca 1999 r.
Po 225 latach od obietnicy z³o¿onej przez Polaków, w Œwiêto Niepodleg³oœci, w obecnoœci przedstawicieli
najwy¿szych w³adz pañstwowych, koœcielnych i pielgrzymów odprawiono
w Wotum Narodu w Warszawie,
pierwsz¹ Mszê Œwiêt¹.
Na tê chwilê czeka³y pokolenia naszych ojców i dziesi¹tki tysiêcy Darczyñców, którzy od lat wspieraj¹ budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej. Jej
wrota otworzy³y siê dla wiernych
w symbolicznym dniu, 11 listopada.
W jeszcze surowym, ale piêknie podœwietlonym wnêtrzu, w obecnoœci Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szyd³o,
przedstawicieli rz¹du i parlamentu oraz
przy licznym udziale wiernych z ca³ej
Polski odprawiono pierwsz¹ Mszê Œw.
w intencji Ojczyzny. Koncelebrowa³o
j¹ blisko stu biskupów i kap³anów pod
przewodnictwem Prymasa Polski, abp.
Wojciecha Polaka. Przy o³tarzu z bia³ego marmuru stan¹³ równie¿ nowy nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. W prezbiterium
znalaz³ siê papieski tron i oryginalna
ambona z placu Zwyciêstwa z 1979 r.,
przy której niezapomnian¹ homiliê wyg³osi³ œw. Jan Pawe³ II. Uroczyst¹ liturgiê rozpoczê³o procesyjne wejœcie przy
œpiewie „Bogurodzicy”. Przy dŸwiêkach sygna³u „bacznoœæ” wmaszerowa³ poczet sztandarowy, po czym zgromadzeni wraz z chórem Wojska
Polskiego odœpiewali hymn narodowy.
- „Czekaliœmy na ten moment
dok³adnie 225 lat, od obietnicy Œwi¹tyni-Wotum, jak¹ z³o¿y³ król i twórcy
Konstytucji 3 maja. Dziœ stajemy przy
o³tarzu tej monumentalnej Œwi¹tyni, by
przede wszystkim dziêkowaæ. Sanktuarium Bo¿ej Opatrznoœci to jest miejsce dziêkczynienia Bogu, a równoczeœnie zawierzenia Bo¿ej Opatrznoœci.
Jest to tak¿e miejsce przymierza z Bogiem i wynikaj¹cego st¹d przymierza

ludzi miêdzy sob¹. Wszystkiego tego
bardzo potrzebujemy, potrzebuje
wspó³czesny œwiat i nasza Ojczyzna.
Niew¹tpliwie bowiem jesteœmy œwiadkami deficytu wdziêcznoœci, a tak¿e
braterstwa, zgody i mi³oœci – powiedzia³ na pocz¹tku kard. Kazimierz Nycz,
dziêkuj¹c Darczyñcom, budowniczym
i inicjatorowi wzniesienia Œwi¹tyni na
Polach Wilanowskich, a tak¿e zmar³emu w 2013 r. kard. Józefowi Glempowi.
Homilii abp Stanis³awa G¹deckiego
wys³ucha³o blisko 5 tys. wiernych zebranych na uroczystoœci i tysi¹ce
przez przekaz telewizyjny.
- Z sercem przepe³nionym
wdziêcznoœci¹ wchodzimy wiêc dzisiaj
do tej œwi¹tyni, wypowiadaj¹c pe³ne
zachwytu s³owa. (…) Gdy budynek
koœcielny jest piêkny, wówczas budzi radoœæ w sercach ludzkich, budzi utajon¹ têsknotê za Bogiem, têsknotê za œwiêtoœci¹ – mówi³ w
homilii przewodnicz¹cy Episkopatu
Polski, nawi¹zuj¹c m.in. do 123 Psalmu Dawida. Na koniec Mszy Œw.
g³os zabra³ tak¿e Prymas Polski:
- Pragniemy dzisiaj dziêkowaæ
za obudzon¹ w sercach naszych solidarn¹ wiêŸ pokoleñ, która wci¹¿
trwa i której widzialnym znakiem jest
Wotum naszego narodu, moralny
obowi¹zek ciesz¹cego siê wolnoœci¹
obecnego pokolenia Polaków.. Bo
przecie¿ za wolnoœæ dziêkowali nasi
praojcowie, wolnoœæ zdobywali ojcowie, a wolnoœæ zdobyt¹ my mamy zabezpieczyæ – mówi³ abp Wojciech Polak”.
Po homilii kard. Kazimierz Nycz odmówi³ Akt Dziêkczynienia i Zawierzenia Opatrznoœci Bo¿ej, powtórzony
póŸniej podczas drugiej Mszy Œw.,
sprawowanej pod przewodnictwem
bp. Rafa³a Markowskiego dla kolejnych kilku tysiêcy wiernych. Wieczorem kolejny raz Œwi¹tynia wype³ni³a
siê po brzegi, gdy dwukrotnie wykonano niezwyk³y utwór skomponowany przez Micha³a Lorenca na otwarcie
i dla uczczenia jubileuszu 1050 – lecia
Chrztu Polski. Zachwycaj¹ca muzyka
„Przymierza” w wykonaniu wybitnych
artystów, m.in. Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej pod dyrekcj¹ Lee
Reynoldsa potwierdzi³a wybitne wa-

lory akustyczne Œwi¹tyni, a niezwyk³a oprawa, gra œwiate³ i towarzysz¹ce
im obrazy wyœwietlane na olbrzymiej
œcianie o³tarzowej pozostawi³y w sercach tysiêcy uczestników uroczystoœci niezatarte wra¿enie.
„Bogu Dziêkujmy! Jesteœmy
œwiadkami niezwyk³ych chwil. Dziêki
Bogu, obietnica, której nie udawa³o
siê nam wype³niæ przez ostatnie 225
lat, ju¿ niemal zosta³a zrealizowana.
Wdziêczni za odzyskan¹ niepodleg³oœæ oraz za pontyfikat Jana Paw³a II
i ¿ycie wielu innych Polaków, którzy
na przestrzeni wieków po³o¿yli ceg³y
pod gmach naszej wolnoœci, chcemy
dziêkowaæ Opatrznoœci w powstaj¹cym wilanowskim sanktuarium. To
miejsce, w którym indywidualnie i zbio-

rowo bêdziemy wznosiæ hymn uwielbienia za dobro, które spotka³o tyle
pokoleñ naszych rodaków. W ci¹gu
minionego roku uda³o siê naprawdê
wiele, ale potrzeba wci¹¿ naszej pracy,
si³ i œrodków, byœmy mogli z pe³n¹ stanowczoœci¹ powiedzieæ, ¿e budowê
Wotum Narodu zakoñczyliœmy. W wymiarze duchowym wznoszenie tego
dzie³a z pewnoœci¹ nigdy siê nie skoñczy. Otwieramy Œwi¹tyniê, aby j¹ dalej budowaæ: upiêkszaæ i uœwiêcaæ,
wype³niaj¹c jej wnêtrze dzie³ami sztuki sakralnej. Codziennie pielgrzymujmy tu wszyscy czuj¹cy, ¿e mamy Bogu
za co dziêkowaæ. Niech to miejsce na
wieki ¿yje nasz¹ wdziêcznoœci¹. Z serca b³ogos³awiê, + Kazimierz Kardyna³
Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski”.
Informacjê przekaza³a Halina
Martowicz,
na podstawie Magazynu Centrum
Opatrznoœci Bo¿ej „Dziêkujê”, Nr 4
(34)/2016
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Matka Bo¿a Pocieszenia w Koœciele
Wschodnim
Matka Bo¿a Pocieszenia w Koœciele Wschodnim
Historia cudownej ikony Watopedzkiej Bogurodzicy zwanej „Pocieszeniem i Dobr¹ Rad¹”
W monasterskim katolikonie Watopedzkim po prawej stronie od o³tarza g³ównego znajduje siê cudowna
ikona Bogurodzicy zwanej Watopedzk¹
Ikon¹ „Pocieszenia i Dobrej Rady”. Do
dziœ zachowa³ siê zwyczaj dokonywania przed ni¹ postrzy¿yn tych kandydatów, którzy przeszli próbê nowicjatu i pragn¹ na ca³e ¿ycie przyj¹æ obraz
i poœwiêciæ siê Bogu na sta³e. Zwykle
dokonuje siê to w obecnoœci najwy¿szego prze³o¿onego ka¿dego monasteru. W tym wypadku mnisi watopedzcy maj¹ za Prze³o¿on¹ - Ihumeniê sam¹ Bogurodzicê, która kiedyœ w cudowny sposób uratowa³a ten monaster i ¿yj¹cych w nim mnichów od rzezi
z r¹k piratów. Po dziœ dzieñ œpiewaj¹
u³o¿on¹ na tê okolicznoœæ specjaln¹
modlitwê. P³onie te¿ przed ikon¹ oliwna lampa i gruba woskowa œwieca, jako
znak wdziêcznoœci mnichów za mi³osierdzie Bogurodzicy okazane na tym
miejscu przez Jej ikonê, która zmieniona po cudzie o¿ywienia jest do dziœ
niekwestionowanym dowodem historii, któr¹ kroniki opisuj¹.
W roku 807 na œwiêtej Górze
Atos wyl¹dowa³a banda piratów, która korzystaj¹c z os³ony nocy ukry³a
siê w nadbrze¿nych krzewach, ¿eby
o œwicie, gdy otworz¹ bramê monasteru , wtargn¹æ do œrodka, pozabijaæ mni-

monasterem, obficie obdarowanym
przez rodziny bizantyjskich cesarzy.
Znajdowa³y siê w nim liczne i bogate
dary oraz wota sk³adane za ³aski hojnie zlewane przez Bogurodzicê na tym
miejscu. Jaka si³a mog³a powstrzymaæ
bandytów? Czy bezbronni mnisi, których jedyn¹ broni¹ jest nieustanna
modlitwa Jezusowa - „Jezu Chryste,
Synu Boga ¯ywego, zmi³uj siê na de
mn¹ grzesznikiem”, obroni¹ siê sami
przed krwio¿erczymi ludzkimi bestiami. Plan napadu by³ przemyœlany i powinien by³ siê udaæ. Opiekunka œwiêtej Góry Atos nie dopuœci³a jednak do
zrealizowania tego bezbo¿nego planu.
Zadzia³a³a sama z w³aœciw¹ Jej wielk¹
macierzyñsk¹ mi³oœci¹ dla pok³adaj¹cych w Niej ufnoœæ. Udaremni³a w cudowny sposób plany bezbo¿ników.
Tylko Ona potrafi z najbardziej ukrytych i z³oœliwych planów szatañskich
wyprowadziæ dobro dla nawrócenia Jej
dzieci i wzbudzenia w nich wiêkszej
wiary i mi³oœci. Piraci oczekiwali
w nadbrze¿nych krzewach myœl¹c, ¿e
s¹ dobrze ukryci i nikt ich nie widzi.
Jednak ich wszystkich obserwowa³a
Królowa tej Góry, przed której ikonê
na audiencjê przyszli w³aœnie Jej rycerze - mnisi, aby ods³u¿yæ jutrzniê. Po
nabo¿eñstwie bracia udali siê do swoich cel na krótki odpoczynek po ca³onocnym staniu w cerkwi na nogach
i ca³onocnych modlitwach „za swoje
i wszystkich ludzi przewinienia”.
W cerkwi pozosta³ sam ihumen, aby
pomodliæ siê prywatnie i odmówiæ

chów i ograbiæ ze wszystkiego, co
mo¿na by by³o wymieniæ na z³oto. Piraci wybrali watopedzki monaster ze
wzglêdu na to, ¿e by³ on „cesarskim”

swoje modlitwy przed ikon¹ Bogurodzicy. W pewnej chwili zaskoczy³y go
s³owa Niewiasty skierowane do niego z ikony Bogurodzicy: „Nie otwie-

rajcie dzisiaj bram monasteru!” Ihumen
wiedzia³, ¿e w œwi¹tyni nie mo¿e przebywaæ kobieta. Tradycja mówi, ¿e do
dziœ dnia ¿adna kobieta nie mo¿e przebywaæ ani zwiedzaæ Góry Athos. Popatrzy³ na ikonê Bogurodzicy i zamar³,
gdy znów us³ysza³ g³os p³yn¹cy od
Niej:”...lecz wejdŸcie na mury monasteru i rozgromcie rozbójników”. Oblicza Bogurodzicy i Jej Syna, którego
trzyma na lewej rêce, o¿y³y w ikonie,
która by³a typu Hodegetrii, czyli Przewodniczki, wskazuj¹cej praw¹ d³oni¹
na Syna. Jezus Nauczyciel w lewej rêce
trzyma³ zwój pisma jako Prawodawca,
a praw¹ d³oni¹ b³ogos³awi³ jako Stwórca i Sêdzia. Bogurodzica pochylona
by³a lekko w kierunku Syna, wskazuj¹c praw¹ d³oni¹ na Niego jako Prawdê, Drogê i ¯ycie. Przed tak¹ ikon¹
modli³ siê ihumen. W momencie, kiedy ihumen us³ysza³ z ikony s³owa
„Rozgromcie rozbójników” zauwa¿y³,
¿e Jezus wyci¹gn¹³ praw¹ r¹czkê
i wierzchem d³oni zakry³ usta Bogurodzicy, aby nie mog³a mówiæ. Dzieci¹tko Jezus zwracaj¹c siê do Swojej Matki powiedzia³o: „Nie, Matko moja! Nie
mów im, niech bêd¹ ukarani!” Bogurodzica zaœ staraj¹c siê znów przemówiæ, uchwyci³a Sw¹ praw¹ d³oni¹ r¹czkê Jezusa i zatrzyma³a j¹, a oblicze
Swoje odchyli³a od Niego na prawo
i znów dwukrotnie powiedzia³a te s³owa: „Nie otwierajcie dzisiaj bram monasteru, lecz wejdŸcie na mury i rozgromcie rozbójników!”
Ihumen przera¿ony szybko zebra³
wokó³ siebie wszystkich braci monasteru i opowiedzia³ im o wszystkim co
widzia³ i s³ysza³ z ust Bogurodzicy i samego Jezusa Chrystusa. Nie trzeba
by³o nikogo przekonywaæ o prawdziwoœci s³ów ihumena, poniewa¿ wszyscy ze strachem Bo¿ym i ujrzeli, ¿e ikona nie wygl¹da tak jak poprzednio, lecz
pozosta³a w nowej formie, tak jak widzia³ j¹ ihumen. Bogurodzica trzyma
teraz praw¹ r¹czkê Jej Syna Swoj¹ prawic¹, a Jej oblicze pozosta³o odchylone na prawo. Strach, ³zy wdziêcznoœci
i mi³oœci do swojej Pocieszycielki
i Obroñczyni wype³ni³y serca mnichów. Oddali czeœæ Tej, która znów
dotrzyma³a s³owa i obroni³a Swoje
ziemskie dziedzictwo i mieszkaj¹ce
w nim s³ugi. Jako Matka maj¹ca œmia³y dostêp do Swego Syna, wymog³a
na Nim ustêpstwo, aby kochaj¹cy J¹
mnisi nie byli zawstydzeni w swej ufnoœci, mimo swoich uchybieñ i swojej
grzesznoœci. W Kanie Galilejskiej te¿
powiedzia³a na weselu do s³ug wbrew
Swemu Synowi: „Zróbcie wszystko
cokolwiek Syn mój wam powie...” Wie-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 1 (696) 8 stycznia 2017 r.

19

dzia³a Bogurodzica, ¿e Jej Syn, Jezus,
nie odmówi Jej niczego i spe³ni Jej
proœbê. On chce, aby Go prosiæ o ³aski
przez Jego Matkê. Mnisi ufaj¹cy bezgranicznie swej Niebieskiej Opiekunce i tym razem nie zostali zawstydzeni
w swej wierze i ufnoœci. Spe³niaj¹c s³owa Bogurodzicy o œwicie udali siê na
mury i odpêdzili na morze rozbójników,
którzy ze wstydem opuszczali ziemiê
Matki Bo¿ej. Do dziœ na ca³ej ziemi ta
œwiêta ikona nazywana jest „Pocieszeniem i Dobr¹ Rad¹” albo „Ukojeniem”.
Bogurodzica okaza³a siê prawdziwym
Pocieszeniem i nauczy³a wszystkich,
¿e ka¿dy, kto do Niej uciekaæ siê bêdzie z wiar¹ i ufnoœci¹ choæby by³ zraniony grzechem, nie odejdzie od Niej
zawstydzony, bez pomocy i pociechy.
Ona sama pospieszy na modlitwy i ujmie siê w b³aganiach za nami przed
majestatem Syna Swojego i Boga naszego, który bêdzie te¿ Sêdzi¹ ¿ywych
i umar³ych. Jezus zabroni³ Swej Matce
ostrzegaæ mnichów, bo powinni odebraæ sprawiedliw¹ karê. Wyci¹gn¹³
Sw¹ korz¹c¹ prawicê wydaj¹c wyrok
skazuj¹cy. B³agaj¹ca za narodem
chrzeœcijañskim Przeczysta Dziewica

uchwyci³a tê prawicê i macierzyñsk¹
mi³oœci¹ utrzymuje j¹ w Swej d³oni do
dziœ, by Sêdzia Sprawiedliwy - Jej Syn,
nie kara³ mnichów watopedzkich, ani
nas grzesznych chrzeœcijan rozsianych po ca³ym œwiecie. O jak¿e wielka
jest mi³oœæ Matki Bo¿ej do nas. Jak¿e
przeogromna Jej troska o nasze zbawienie, abyœmy i my nie zw¹tpili w Jej
moc i mi³oœæ do nas, pozosta³a w tej
watopedzkiej ikonie Jako Matka nieustannie powstrzymuj¹ca gniew Bo¿y
na nas skierowany. Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy niesie nie tylko mnichom na Atosie, ale i nam wszystkim
pocieszenie i udziela dobrych rad
w czasie ogólnego zamêtu i chaosu,
gdy chrzeœcijanie trac¹ Jezusa Chrystusa z pola widzenia, wstydz¹ siê krzy¿a, przestaj¹ uwa¿aæ Chrystusa za
Boga, pow¹tpiewaj¹ w Jego Zmartwychwstanie, nie wierz¹ w piek³o
i wieczn¹ karê ognia, usprawiedliwiaj¹
grzech, a k³anianie siê demonom uwa¿aj¹ za „zbieranie ziaren prawdy” rozsianych po ró¿nych ba³wochwalczych
religiach. Odchylone oblicze Bogurodzicy i Jej d³oñ wci¹¿ dzier¿¹ca prawicê Chrystusa Sêdziego zaprasza s³abych i pozbawionych ufnoœci
chrzeœcijan, a mo¿e i zdrajców z ró¿nych przyczyn zapieraj¹cych siê Chrystusa i Jego Ewangelii, aby przyszli
do Niej, aby Jej zaufali. Ona obroni
ich przed duchowymi piratami, przed
fa³szywymi prorokami, przed lwem rycz¹cym woko³o, który szuka kogo po¿reæ. Jej oczy zdaj¹ siê mówiæ: „Nie
bójcie siê piratów, którzy zabiæ mog¹
cia³o, ale tego, który i duszê i cia³o mo¿e
wrzuciæ w ogieñ piekielny”.
Œwiêta góra Athos znajduje siê
w Grecji. Posiada status okrêgu autonomicznego, zamieszkiwanego wy³¹cznie przez mnichów prawos³awnych.
Wed³ug legendy twórc¹ pierwszego
klasztoru na Athos by³ Konstantyn
Wielki, jednak nie istniej¹ ¿adne dokumenty, które potwierdza³yby istnienie

¿ycia monastycznego w tym miejscu
ju¿ w tym okresie. Najprawdopodobniej pierwsi asceci osiedlili siê na tym
obszarze pod koniec VIII w., wykorzystuj¹c jego po³o¿enie geograficzne.
Bardziej zorganizowana wspólnota
monastyczna uformowa³a siê w tym
miejscu przed rokiem 843, w którym
delegacja mnichów z Athos bra³a udzia³
w uroczystoœci oficjalnego przywrócenia kultu ikon w Konstantynopolu. Za
pocz¹tek zorganizowanego na wiêksz¹
skalê ¿ycia monastycznego na Athos
uwa¿a siê powstanie w 963 Wielkiej
£awry. Jej twórca Anatazy z Athos opracowa³ zbiór regu³ porz¹dkuj¹cych ¿ycie
codzienne zakonników, które mia³o siê
koncentrowaæ na pracy na roli oraz modlitwie. Na prze³omie ostatnich stuleci,
klasztory Athos zamieszkiwa³o oko³o
2 tysi¹ce mnichów w 20 g³ównych monasterach. Nap³ywaj¹cy do klasztorów
nowi kandydaci na mnichów pochodz¹
nie tylko z krajów tradycyjnie prawos³awnych, maj¹cych zwi¹zki ze Œwiêt¹
Gór¹ (Grecja, Serbia, Bu³garia, Rosja),
ale i z obszarów, gdzie prawos³awie jest
religi¹ mniejszoœci narodowych oraz
gdzie dzia³aj¹ misje tego wyznania
(Wielka Brytania, Francja, Holandia,
Niemcy, Peru). Ponad 1/4 wszystkich
zakonników Athos ma wykszta³cenie
wy¿sze, tylko nieca³e 2 procent nie
ukoñczy³o ¿adnej szko³y. Pomimo odosobnienia mnisi prowadz¹ tutaj o¿ywione ¿ycie po³¹czone z modlitw¹ i medytacj¹. W codziennym ¿yciu pomagaj¹
im osoby cywilne, mog¹ korzystaæ z samochodów, ³odzi motorowych jest
³¹cznoœæ telefoniczna i sieæ komputerowa. Ze wzglêdu na wielk¹ wartoœæ
historyczn¹ i kulturaln¹ Athos zosta³
wpisany na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
•ród³o:
D¹browski W. Athos - Republika
Mnichów.
Halina Martowicz

Wizyta duszpasterska 2017 c. d.
9.01., poniedzia³ek, godz. 16. - - ul.
Krzywa, Jasna (tylko bloki )
10.01., wtorek, godz. 16. - ul. Sikorskiego oraz ul. Jasna (domy pryw. przed torami), Polna (przed torami), Po³udniowa
11.01., œroda, godz. 16 - ul. S³owackiego, Rolna, Szkolna
12.01., czwartek, godz. 16. – ul. Koœciuszki (numery nieparzyste),
13.01., pi¹tek, godz. 16. - ul. Sienkiewicza, Gieli, Grunwaldzka, Winna
14.01., sobota, godz. 9.30 - ul. Jagielloñska, Zau³ek Szwejka, W¹ska, Nieca³a, Œniegowa

16.01., poniedzia³ek, godz. 16. ul.
Daszyñskiego bloki nr 2 i 3
17.01., wtorek, godz. 16 - ul. Daszyñskiego pozosta³e
18.01., œroda, godz. 16 – ul. Pogodna,
Jezierskiego, Weso³a, Cicha, Zagrody
19.01., czwartek, godz. 16 - ul. 800lecia, Zigmunda, Jordana, Ciep³a, Niedzielskiego, Polna za torami
20.01., pi¹tek., godz. 16 - ul. Kenara,
Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa,
Zielna
21.01., sobota, godz. 9.30. - ul. G³owackiego, Drzyma³y

23.01., poniedzia³ek, godz. 16.- ul. Stawiska oraz ul. Konarskiego nr. 1- 29
24.01., wtorek, godz. 16. - ul. Konarskiego 30 do 70
24.01., œroda, godz. 16. – ul. Konarskiego 71 – do koñca
25.01., czwartek., godz. 16. – ul. Œrodkowa, Górna, Pszenna
26.01., pi¹tek, godz. 16. - ul. Warzywna, Osiedle
27.01., sobota, godz. 9.30 - ul. P³owiecka, ul. Sielska, Za Potokiem, Jasna (za
torami)
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Œwiêto Chrztu Pañskiego – 08.01.2017
Og³oszenia duszpasterskie
1. Wraz z dzisiejsz¹ niedziel¹ koñczymy w liturgii Okres Bo¿ego Narodzenia, chocia¿ kolêdy œpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.
2. W najbli¿sz¹ niedzielê o godzinie
12.30 Msza œwiêta, a po niej nabo¿eñstwo do œw. Rity, patronki spraw trudnych i po ludzku s¹dz¹c beznadziejnych. Prosimy o sk³adanie karteczek z
intencjami.
3. Towarzystwo Spo³eczno – Kulturalne w Sanoku zaprasza na „Koncert

Kolêd” jaki odbêdzie siê 15 stycznia,
za tydzieñ, w koœciele Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa, na Posadzie, o godzinie 18.00.
4. Podajemy dalszy ci¹g wizyty duszpasterskiej:
- 9 stycznia, poniedzia³ek – nawiedzaæ
bêdziemy Parafian mieszkaj¹cych przy
ul. Krzywej i Jasnej, ale tylko bloki;
- 10 stycznia, wtorek: ul. Sikorskiego oraz
Jasna (domy prywatne przed torami),
Polna (przed torami), Po³udniowa;

- 11 stycznia, œroda: ul. S³owackiego,
Rolna, Szkolna;
- 12 stycznia, czwartek: ul. Koœciuszki
(numery nieparzyste);
- 13 stycznia, pi¹tek: ul. Sienkiewicza,
Gieli, Grunwaldzka, Winna;
- 14 stycznia, sobota: ul. Jagielloñska, Zau³ek Szwejka, W¹ska, Nieca³a Œniegowa.
Kolêdê codziennie zaczynamy o godzinie 16,00, ale w sobotê od 9.30. Dziêkujemy na otwarte drzwi i goœcinnoœæ.

Intencje w tygodniu
Od 9. do 15.01.2017 r.
Poniedzia³ek – 9.01
6.30 + Maria Pleœniarska
7.00 1. + Józef (greg.)
2. + Ma³gorzata Ziêbicka – Mielnik int.
od kolegów i kole¿anek z pracy
7.30 1. + Mieczys³aw Patronik (greg.)
2. + Stanis³aw Kluska
18.00 1. o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla sióstr z Ró¿y œw. Anny i ich
rodzin
2. + W³odzimierz Marczak int. od pracowników Przedszkola Samorz¹dowego nr 1
Wtorek – 10.01
6.30 + Magdalena Piech
7.00 + Józef (greg.)
2. + Ryszard Soko³owski int. od sasiadów
7.30 1. + Mieczys³aw Patronik (greg.)
2. + El¿bieta B¹k int. od Klubu Emerytów ZNP
18.00 1. + Stanis³aw Kluska
2. + Emil Fuksa
Œroda – 11.01
6.30 + Maria i Zdzis³aw Kozieñ

7.00 + Józef (greg.)
7.30 1. + Mieczys³aw Patronik (greg.)
2. + Genowefa Brejta 4 r. œm. i Jan
18.00 1. + W³odzimierz Marczak int.
od pracowników Przedszkola Samorz¹dowego nr 1
2. + Iwona D¹bwoska int. od Gra¿yny
i Joanny Gacek
Czwartek – 12.01
6.30 1. + Lidia
2. + Zygmunt Bañczak int. od rodziny
Szajnowskich i Œlarzyków
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw (greg.)
18.00 1. w intencji Ojca œw., biskupów,
kap³anów, Ojczyzny, pokoju na œwiecie oraz dzie³ Radia Maryja
2. + Adam i Zdzis³aw Kot; + Zdzis³awa Borkowska praz Jerzy Sobiecki
Pi¹tek – 13.01
6.30 + Marian
7.00 + Józef (greg.)
7.30 1. + Mieczys³aw Patronik (greg.)
2. + Antoni B¹k i Maria B¹k
3. + Weronika i W³adys³aw
18.00 1. + Iwona D¹browska int. od

Eweliny i Paw³a D¹browskich
2. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mateusza z okazji 15 r. urodzin
Sobota – 14.01
6.30 + Czes³aw
7.00 + Józef (greg.)
7.30 1. + Mieczys³aw Patronik (greg.)
2. + Zygmunt Bañczak int. od Mariana
Bañczak z rodzin¹
18.00 1. + W³odzimierz Marczak int. od
Oli Sikora i Kazimiery Marczak
2. + Krzysztof Synuœ
3. + Paulina i Jan Izdebscy
Niedziela – 15.01
6.30 za parafian
8.00 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
9.30 + Zofia, Karolina, Antonina, Henryk
11.00 + Józef (greg.)
12.30 w intencjach polecanych œw. Ricie
16.00 + Marek Falkiewicz
18.00 + Antonina, Roman, Jan, Bronis³aw, Kazimierz, Bronis³awa
Stró¿e:
P³owce: + W³adys³aw i Genowefa
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