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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Wielki Post – czas rozpocz¹æ zmagania!

W NUMERZE

Kilka dni temu rozpoczêliœmy Wielki Post. Jego pocz¹tek to wezwanie do
walki duchowej. Widzimy w Ewangelii przyk³ad Chrystusa, który mocuje
siê wewnêtrznie ze z³ym duchem
(Mt 4,1-11). A z³y duch to nie byle kto
– to potê¿na duchowa rzeczywistoœæ.
Niestety, choæ stworzony z mi³oœci,
sta³ siê on przeciwnikiem Boga i przeciwnikiem cz³owieka. Nie wiemy dlaczego tak siê sta³o, ¿e szatan, stworzony przez Boga jako byt duchowy,
posiadaj¹cy bystry umys³ i woln¹
wolê, zbuntowa³ siê przeciw swemu
Stwórcy. Staj¹c siê antagonist¹ Boga,
jednoczeœnie sta³ siê wrogiem cz³owieka, umi³owanego stworzenia Boga.
W pierwszym czytaniu wys³uchaliœmy historii biblijnej, mówi¹cej o grzechu pierwszych rodziców (Rdz 3,1-7).
Niepoœledni¹ rolê w tym grzechu odgrywa szatan, który pod mask¹ wê¿a,
kusi Adama i Ewê. Kuszenie rajskie jest
judzeniem przeciw Bogu. „Czy to
prawda, ¿e Bóg powiedzia³, nie jedzcie ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3,1b). To zapocz¹tkowanie nieufnoœci wobec Boga w sercach
ludzi. Od tej pory pokusa staje siê dla
nich zbyt nêc¹ca, aby mogli siê oprzeæ
jej dzia³aniu.
Inaczej postêpuje Jezus w Ewangelii, w czasie swojego kuszenia. „Nie
samym chlebem ¿yje cz³owiek”. „Nie
bêdziesz wystawia³ na próbê Pana
swego”. „IdŸ precz szatanie”
(Mt 4,4.7.10). To walka zwyciêska, bo
Jezus nie pozwala na dojœcie z³emu do
g³osu, szybko i zdecydowanie odrzuca pokusê. Jest zwyciêzc¹ i uczy nas,
jak zwyciê¿aæ w walce z szatanem.
A wiêc – do walki! Nasz¹ walk¹ jest
Wielki Post, w którym chcemy ³¹czyæ
siê z Jezusem cierpi¹cym, a jednoczeœnie zmagaæ siê z w³asnymi s³aboœciami. Szatan i nas nieraz bêdzie kusi³: „Zrezygnuj z postanowieñ”. „Nie dasz
rady”, „nie ma sensu”. Bêdzie wt³acza³ myœli typu: „Bóg ciê nie kocha”,
„jesteœ do niczego”, „spróbuj przyjemnoœci”, „wszystko jest dla ludzi”. Bê-

dzie oskar¿a³ Boga o wszelkie z³o œwia- jeœæ, nie piæ alkoholu nawet w ma³ych
ta i zagubienie cz³owieka: „Czy to praw- iloœciach, nie ogl¹daæ telewizji w okreda, ¿e Bóg jest dobry? A nie pozwoli³ œlonej porze itp. To jest æwiczenie we
ci korzystaæ z tego, i tego i tego…..” wstrzemiêŸliwoœci. Kto nic sobie nigdy
Nie dajmy siê zwieœæ. Nie rezygnujmy nie odmówi³, ten nie potrafi nigdy odz postanowieñ, nie rezygnujmy z mo- rzuciæ pokusy z³a, gdy siê ona pojawi.
dlitwy. Zwyciê¿yæ z³ego
mo¿na tylko modlitw¹
i postem.
W okresie Wielkiego Postu warto podejmowaæ dobre postanowienia. Dlaczego?
Poniewa¿ z jednej strony one æwicz¹ nasz¹
s³ab¹ wolê, a z drugiej
jest to naœladowanie
Chrystusa w Jego poœcie na pustyni. Gdyby
post nie by³ potrzebny,
Jezus nigdy by nie poœci³. Tymczasem podj¹³
ten trud i t¹ duchow¹
walkê. Postanowienia
powinny byæ konkretne
i mo¿liwe do wykonania. Jeœli postanowimy
za du¿o, przyt³ocz¹ nas
one swym ciê¿arem. Jeœli postanowimy tylko
ogólnikowo, bez konkretów, np. „bêdê lepszy”. szybko zwolnimy
siê z tych postanowieñ.
Hugo van der Goes, Grzech pierworodny,
Trzeba postanowiæ
ok. 1467 r., Muzeum Historii Sztuki, Wiedeñ.
w sam raz, tyle ile damy
radê, ale te¿ tak, ¿eby
nas to coœ kosztowa³o. Tak jak Jezus, Taki cz³owiek daje siê zawsze kierowaæ
który na pustyni modli³ siê i poœci³ swoim namiêtnoœciom i pokusom podsuwanym przez z³ego ducha.
przez 40 dni.
Podejmijmy wiêc post i pokutê.
Postanowienia mog¹ mieæ podwójn¹ formê. Jedna to walka ze s³abo- Wielki Post to czas dla ludzi œwiadoœciami, czyli praca nad swoj¹ s³aboœci¹, mych swojej godnoœci dzieci Bo¿ych.
swoim grzechem. Warto postanowiæ To czas próby charakteru i g³êbokocoœ, co bêdzie unikaniem grzechu i oka- œci wiary. To czas duchowej walki, któzji do niego, np. nie k³óciæ siê z kimœ ra czyni z nas rycerzy Chrystusa. Czy
(jeœli k³ótnie by³y czêste), albo nie k³a- zwyciê¿ê w tej walce? Czas rozpocz¹æ
maæ, albo nie ogl¹daæ z³ych treœci w te- zmagania poddaj¹c siê Bo¿ej mocy.
lewizji czy Internecie. Druga forma to Kto walczy, ten jest zwyciêzc¹!
rezygnacja z przyjemnoœci, które same
Ks. Tomasz Grzywna
w sobie nie s¹ czymœ z³ym, np. mniej
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„Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”
Popielec – 1.03.2017.
Posypaniem g³ów popio³em rozpoczêliœmy prze¿ywanie Wielkiego Postu.
W ostatnim „Goœciu Niedzielnym”1
widnieje obrazek rycerza zakutego
w pancerz, z tarcz¹ i mieczem w rêku,
a tytu³ artyku³u brzmi: „Stañcie do walki”. Jak¹ walkê, z kim lub z czym, trzeba
walczyæ? Chodzi o to, aby razem z Chrystusem stawiæ czo³a z³u. Bêdzie to walka duchowa, z pancerzem wiary. Wokó³
nas, a mo¿e i w nas, jest wiele z³a. Lubimy zerkaæ, jak pierwsi rodzice w raju,
w stronê owocu zakazanego, kusi nas
szatan, cia³o i œwiat. ¯ycie nasze mo¿emy porównaæ do pola bitwy, gdzie trzeba obraæ odpowiedni¹ taktykê, aby pokonaæ nieprzyjaciela. Œw. Pawe³ radzi
nam: „W koñcu b¹dŸcie mocni w Panu
– si³¹ Jego potêgi. Obleczcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, byœcie mogli siê ostaæ wobec
podstêpnych zakusów diab³a. (…)
weŸcie na siebie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹,
abyœcie w dzieñ z³y zdo³ali siê przeciwstawiæ i ostaæ, zwalczywszy wszystko.
Stañcie wiêc do walki, przepasawszy
biodra wasze prawd¹ i oblók³szy pancerz, którym jest sprawiedliwoœæ,
a obuwszy nogi w gotowoœæ g³oszenia dobrej nowiny o pokoju. W ka¿dym
po³o¿eniu bierzcie wiarê jako tarczê,
dziêki której zdo³acie zgasiæ wszystkie
roz¿arzone pociski Z³ego. WeŸcie te¿
he³m zbawienia i miecz Ducha, to jest
s³owo Bo¿e – wœród wszelakiej modlitwy i b³agania” (Ef 6,10-18).
Œw. Pawe³ zagrzewa nas do walki „stañcie do walki”, bo szatan w nasz¹
stronê kieruje „podstêpne zakusy”,
jakby „roz¿arzone pociski”, takie miotacze ognia. Aposto³ narodów podpowiada nam, jak ma wygl¹daæ nasza
zbroja. U¿ywa takich okreœleñ, jak:
zbroja, pancerz, tarcza, he³m, miecz. Nie
zostawia nas samym sobie. Duchowe
zmagania, wrêcz wojna, toczy siê na
czterech p³aszczyznach, jako:
1. Walka z grzechem
2. Walka z szatanem
3. Walka z cia³em
4. Walka ze œwiatem
Ad 1.
Jak walczyæ z grzechem? Czy dziœ
ludzie przejmuj¹ siê grzechem? Wielu mówi, ¿e kieruje siê swoim sumie-

niem, nie dodaj¹c jednak, ¿e jest ono
fa³szywie ustawione! Tak ciê¿ko jest
uderzyæ siê w piersi i wyznaæ swoj¹
winê. Wielu tak lekcewa¿y sakrament
pokuty i nawrócenia. Wielu nie chodzi do spowiedzi od lat, bo rzekomo
nie maj¹ grzechu, albo sprawy swojego sumienia za³atwiaj¹ z samym
Bogiem. Wielu odchodzi z tego œwiata bez pojednania siê z Panem Bogiem. Czy zdajemy sobie sprawê z tak
wielkiej odpowiedzialnoœci za swoje
¿ycie, za swoj¹ wiecznoœæ?
Ad 2.
Szatan jest istot¹ realn¹ i ma swoj¹
specyficzn¹ strategiê dostosowan¹
do ka¿dego cz³owieka indywidualnie.
Œw. Piotr wo³a: „Przeciwnik wasz, diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c,
kogo po¿reæ” (1 P 5,8). Diabe³ dzia³a
i nie trzeba przesadnie siê nim interesowaæ. On wp³ywa na cz³owieka
w przeró¿ny sposób. „Swoj¹ diabelsk¹
melodiê wygrywa na tych instrumentach, które s¹ w nas, których mu sami
dostarczamy (nieuporz¹dkowane
przywi¹zania, emocje, s³aboœci charakteru, na³ogi itd.)”. Czasem mo¿e dojœæ
nawet do opêtania, bo diabe³ chce nas
odci¹æ, oderwaæ od Pana Boga. On
nas atakuje jak doskona³y strateg,
w miejscach, które s¹ w nas najs³absze. Z pewnoœci¹ nie zaatakuje tego,
kto ¿yje pobo¿nie, kto przystêpuje do
sakramentów œwiêtych, kto siê modli,
kto uczestniczy w Mszach œwiêtych
i nie siêga po „owoc zakazany”.
Ad 3.
Cz³owiek jest istot¹, która szuka
przyjemnoœci. •ród³em tych przyjemnoœci mo¿e byæ cia³o. Ono mo¿e byæ
tak¿e Ÿród³em cierpienia, jak równie¿
brakiem panowania nad swoimi zmys³ami, ¿¹dzami: „Tam, gdzie rz¹dz¹
moje ¿¹dze, tam, niestety, ja nie rz¹dzê”. „Cia³o” to nie tylko czysta biologia, która dzia³a przez instynkty, ale
to równie¿ wo³anie o panowanie nad
sob¹. Zostaliœmy stworzeni na obraz
i podobieñstwo Bo¿e. Trzeba wszystko robiæ, aby tego obrazu nie zniszczyæ, nie zamazaæ. Trzeba nam zdrowej terapii. Na tym odcinku ¿ycia jest
wiele do zrobienia.

Ad 4.
Jak walczyæ ze œwiatem? Przecie¿
œwiat stworzy³ Pan Bóg i jest dobry
i piêkny! Œwiat jednak kieruje siê
swoimi zasadami, czêsto przewrotnymi, odmiennymi od regu³ przekazanych nam przez Pana Boga. Czy wszyscy ludzie licz¹ siê z Bogiem, z Jego
zasadami, z Dekalogiem, z Ewangeli¹,
z nauk¹ Koœcio³a? Jak¿e czêsto œwiat
podsuwa nam zasady przewrotne, nawet bluŸniercze, jak choæby ostatnio
nag³aœniany spektakl „Kl¹twa” 2,
z którego wylewa siê nienawiœæ do
Pana Boga, do Koœcio³a, do Ojca
Œwiêtego, gdzie nawo³uje siê do politycznego morderstwa, gdzie promuje siê pornografiê, aby tylko zaszokowaæ, wzbudziæ nienawiœæ. Jak
daleko jeszcze mo¿e posun¹æ siê cz³owiek ze swoj¹ nienawiœci¹, g³upot¹,
têpot¹? Nie bêdê wymienia³ szczegó³ów, bo czasu brak.
Dziœ tak¿e przypada Narodowy
Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych,
inaczej Niez³omnych. W ostatnich
dniach wiele na ten temat mogliœmy
przeczytaæ w prasie, nawet w naszej
parafialnej gazetce czy us³yszeæ w radiu i telewizji, przeczytaæ w Internecie.
Z okazji tego dnia odbywaj¹ siê
akademie, wieczornice, biegi pamiêci,
jak ten Wilczym Tropem, jak wystêpuj¹ grupy rekonstrukcyjne, jak konkursy, choæby u nas, w Sanoku, gdzie
w poniedzia³ek, odby³ siê VI Miêdzypowiatowy Konkurs Historyczny pt.
„Oskar¿eni o wiernoœæ”. Odby³ siê te¿
spektakl pt. „S¹ klêski, w których drzemie ukryte zwyciêstwo”, co ukaza³a
m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2, im. Królowej Zofii. Powsta³ film pt. „Wyklêty”,
który ukazuje „bohaterów z krwi i koœci”. Byli to ludzie œcigani przez komunistów, ludzie ukrywaj¹cy siê przed
w³adz¹ ludow¹. To ¿o³nierze zbrojnego, antykomunistycznego podziemia,
ludzie lasu, którzy pozostali wierni z³o¿onej przysiêdze. Byli to ludzie niez³omnych zasad3. W prasie przeczyta³em: „Jeszcze kilkanaœcie lat temu
o ¯o³nierzach Wyklêtych wiedzieli tylko pasjonaci historii oraz rodziny polskich bohaterów. Teraz Niez³omni staj¹
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siê idolami masowej œwiadomoœci
i wzorami”4. Pomyœleæ, ¿e kiedyœ nazywano ich „bandytami”, choæ pewnie nie wszyscy byli kryszta³owi, jak
choæby „Inka” – Danusia Siedzikówna. W tym miejscu chcia³bym jednak
przytoczyæ artyku³ Piotra Zychowicza, pt. „Nie pudrujmy ¿o³nierzy wyklêtych”, gdzie pisze: „Wœród ¿o³nierzy wyklêtych byli ludzie, którzy
dopuœcili siê zbrodni. To jednak margines, który nie mo¿e rzutowaæ na
ocenê ca³ego podziemia”5.
Pytamy: dlaczego ci ¯o³nierze
byli WYKLÊCI? OdpowiedŸ mo¿e
nam daæ zdanie – sentencja wypowiedziana przez Zbigniewa Herberta:
„Poniewa¿ ¿yli prawem wilka/ historia o nich g³ucho milczy”. Dziœ ju¿
historia g³ucho o nich nie milczy! Dziœ
obchody Narodowego Dnia Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych, s¹ bardzo bogate, podnios³e, nag³oœnione. W ca³ym kraju odprawiane s¹ Msze œwiête, a tak¿e „okolicznoœciowe
konferencje dla m³odzie¿y, historyczne gry miejskie, pokazy filmów, quiz
historyczny, wystawy, koncerty,
warsztaty plastyczne, spotkania
z kombatantami, zwiedzanie szlaku
Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych czy
wreszcie marsz ku pamiêci Bohaterów
Niez³omnych” – tak do udzia³u
w tych uroczystoœciach zachêca³ wojewoda lubelski, dr hab. Przemys³aw
Czamek6. Dziœ ju¿ wiemy z historii, co
dzia³o siê wiêzieniach, które by³y kaŸniami, gdzie torturowano bohaterów,
gdzie pod os³on¹ nocy wrzucano ich
do do³ów œmierci. Wiemy co dzia³o
siê w wiêzieniu mokotowskim, w Warszawie, wiemy co kryje w sobie Pow¹zkowska £¹czka7. A co dzia³o siê
na Lubelskim Zamku? Tam „katowano i mordowano bohaterów walk
z okupantem niemieckim i tych, którzy powstrzymywali rzeŸ Polaków na
Kresach Po³udniowo – Wschodnich
dokonywan¹ przez bandy UPA. W³aœnie oni zamiast odbieraæ po wypêdzeniu niemieckiego okupanta zas³u¿on¹ chwa³ê i nale¿n¹ s³awê oraz byæ
otoczeni szacunkiem, stali siê najwiêkszym wrogiem komunistycznej
w³adzy. Lecz oni okazali siê niez³omnymi ¿o³nierzami niepodleg³oœci Rzeczypospolitej Polskiej. Poœwiêcili
w³asne ¿ycie, by przeciwstawiæ siê

narzuconej przez Sowietów w³adzy
komunistycznej”8.
Nam bli¿sza jest osoba p³k £ukasza Ciepliñskiego, który m. in. siedzia³
w wiêzieniu w Sanoku. „W jednym
z ostatnich grypsów pisanych za kratami wiêzienia na Rakowieckiej p³k
£ukasz Ciepliñski, prezes IV Zarz¹du
Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”,
zamordowany 1 marca 1951 roku zawar³ swój testament:
Odbior¹ mi tylko ¿ycie. A to nie
najwa¿niejsze. Cieszê siê, ¿e bêdê zamordowany jako katolik za wiarê
œwiêt¹, jako Polak za Polskê niepodleg³¹
i szczêœliw¹, jako cz³owiek za prawdê
i sprawiedliwoœæ. Wierzê dziœ bardziej
ni¿ kiedykolwiek, ¿e idea Chrystusowa
zwyciê¿y i Polska niepodleg³oœæ odzyska, a pohañbiona godnoœæ ludzka zostanie przewrócona”.
To przes³anie wszystkich Niez³omnych ¯o³nierzy Wyklêtych. „Inki”,
„£upaszki”, „Zapory”, „Ognia”, „Lalka”. Tysiêcy uczestników podziemia
niepodleg³oœciowego. Ginêli, walcz¹c
z komunistami o Œwiêt¹ Sprawê –
o Polskê piêkn¹ i czyst¹ jak ³za, Bo¿¹.
Po latach zabijania o nich pamiêci
wrócili do panteonu bohaterów. Dziœ,
w Narodowym Dniu Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych, oddajemy im ho³d” –
napisa³a Ma³gorzata Rutkowska9.
Dla tych ¿o³nierzy kryj¹cych siê
w lasach, z dala od rodzin, wojna nie
skoñczy³a siê z dniem 8 maja 1945
roku. Oni nie z³o¿yli broni, bo do Ojczyzny wszed³ drugi po Niemczech
okupant: Zwi¹zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich. To Moskwa
narzuci³a nam si³¹ ustrój komunistyczny, z którym leœni ¿o³nierze dzia³aj¹cy
w konspiracji, nie mogli siê pogodziæ.
Nie mieli zaplecza, nie mieli aprowizacji. „Ich kwater¹ by³ las. Wsparcia
udziela³a im jedynie miejscowa ludnoœæ. (…) Byli to przede wszystkim
¿o³nierze, którzy do koñca wierni swojej przysiêdze chcieli walczyæ o niepodleg³¹ Ojczyznê. Wspiera³o ich
w tym polskie spo³eczeñstwo”10.
„Ich kwater¹ by³ las”. Ta prawda
znalaz³a swoje odbicie nawet w pieœniach ¯o³nierzy Wyklêtych: „A echo
po lesie wci¹¿ niesie i niesie piosenkê
nas, ludzi bez domu”.
„W leœnej ciszy na polanie,
w œwiat³ach ognisk brzmi œpiewanie.

Tych za wolnoœæ, co siê bij¹,
w swej opiece miej, Maryjo”.
W innej piosence s¹ takie s³owa:
„A gdy ksiê¿yc wyjdzie spoza
chmury
i nastanie cicha, piêkna noc,
to leœnej piechoty ci¹gn¹ sznury,
widaæ wtedy si³ê i moc”.
Piosenk¹ „Trudny czas” modlili
siê:
„O Panie Bo¿e, przywróæ nam Polskê,
bo prze¿ywamy trudny czas.
A nasze ¿ycie takie tu³acze,
³askawie spojrzyj na nas choæ raz.
Bo¿e, jak ciê¿ko w tym lesie siedzieæ
i nie ma miejsca tu dla nas.
Kochany bracie i przyjacielu,
nie wydawajcie, proszê, nas.
(…)
Lecz wywalczymy kochan¹ Polskê,
za któr¹ leje siê tyle ³ez,
za któr¹ ginie tylu rodaków,
na ich mogi³ach zakwitnie bez”11.
Fragment tej piosenki, to jakby
manifest ¯o³nierzy Niez³omnych.
W ka¿dej z piosenek, które zagrzewa³y Wyklêtych do boju, do walki o woln¹
Polskê, wyczuwa siê wielk¹ têsknotê
za woln¹ Ojczyzn¹ i upór, ow¹ niez³omnoœæ, aby j¹ osi¹gn¹æ. By³o tam wo³anie o pomoc do Matki Najœwiêtszej,
by³y s³owa kierowane do Boga:
„Te ¿o³nierskie nasz sprawy,
przyjm litoœnie, Bo¿e prawy.
Daj sen b³ogi, noc spokojn¹
i kres po³ó¿ wszystkim wojnom”.
Jak byli traktowani przez w³adzê
ludow¹? Wiêzienia, z których na ogó³
nie wracali, by³y katowniami. W³adze
komunistyczne robi³y wszystko, aby
wymazaæ ich z pamiêci. Dziœ buduje
siê muzeum, które bêdzie przypominaæ
o Wyklêtych, a których mia³o nie byæ
w naszej ojczystej historii. Trzeba ich
upamiêtniæ, tych, którzy kierowali siê
poczwórnymi wartoœciami: Bóg – Honor – Ojczyzna – Wolnoœæ. St¹d na
miejscu kaŸni stan¹ cztery wie¿e. Tam,
w mokotowskim wiêzieniu, w katowniach, ginêli Polacy, którzy kochali
Polskê, którzy walczyli o jej wolnoœæ
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i niezawis³oœæ. Przewodnik oprowadza
nas „po kolejnych wiêziennych pawilonach. Cele, kraty, schody…. Od czasu, gdy wiêzieni byli tutaj rtm. Witold
Pilecki, p³k £ukasz Ciepliñski czy gen.
Emil Fieldorf „Nil”, wiele siê nie zmieni³o”. Przera¿aj¹co brzmi¹ opowiadania przewodnika: „Dyrektor Paw³owicz jest pewien, ¿e nie pozwoli nic
zmieniæ w jednym miejscu – to podziemny korytarz prowadz¹cy do tzw.
pa³acu cudów, nazwanego tak przewrotnie przez samych wiêŸniów, bo to
tutaj po nieludzkich torturach do winy
przyznawali siê nawet niewinni. Mniej
wiêcej w po³owie korytarza s¹ ciê¿kie
drzwi, a za nimi dwa ma³e pomieszczenia, do których schodzi siê po trzech
schodkach. To tutaj wiêzieñ by³ puszczany przodem, by strzeliæ mu w ty³
g³owy. Miejsce œwiête, budz¹ce grozê, respekt, zadumê. Jak mo¿na by tutaj coœ zmieniæ? Albo dodaæ? Tu mo¿na tylko uklêkn¹æ i siê pomodliæ. Ten
karcer, póŸniej przerobiony na kot³owniê, od dawna jest pod szczególn¹
opiek¹ funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, którzy bardzo aktywnie pomagaj¹ muzealnikom. Zadbali, by wisia³
tutaj krzy¿ i zawsze pali³ siê znicz”12.
Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, dr Jaros³aw Szarek, mówi o tych

¯o³nierzach: „Wyklêci pokazali nam, co
znaczy wiernoœæ do koñca, obowi¹zek
s³u¿by, niezgoda na ¿ycie w niewoli,
niezgoda na k³amstwo. Pamiêtajmy,
w jakich tragicznych okolicznoœciach
oni ginêli. Nie wystarczy³o fizycznie ich
zamordowaæ, trzeba by³o zabiæ tak¿e
pamiêæ o nich i ich znies³awiæ, by nie
stali siê legend¹. To siê nie uda³o, bo
wartoœci, w imiê których oni umierali,
okaza³y siê silniejsze. A je¿eli oni oddali za to ¿ycie, to znaczy, ¿e to by³o na
powa¿nie, nie na pokaz. M³ode pokolenie nie lubi hipokryzji, wyczuwa
fa³sz”13 – w ostatnich s³owach nawi¹zuj¹c do wielkiej popularnoœci ¯o³nierzy Wyklêtych przez m³ode pokolenie.
Rotmistrz Witold Pilecki mówi do
¿ony: „Kup koniecznie ksi¹¿kê Tomasza a Kempis „O naœladowaniu Chrystusa” i czytaj dzieciom fragmenty. To
ci da si³ê”. Dla Niez³omnych Bóg by³
ich si³¹, który umacnia³ ich w wierze,
¿e przyjdzie inna Polska. Oni siê nie
doczekali. Nie wszyscy. „To byli ¿o³nierze, którzy walczyli i ginêli z modlitw¹ na ustach a na mundurach nosili ryngraf z Matk¹ Najœwiêtsz¹. Walkê
zawierzali Panu Bogu”. Wielu z nich
by³o herosami ducha, silnej wiary, do
koñca ufaj¹cej Bogu. „To œwiadectwa
mêczenników: listy, które wysy³ali do

rodzin przed egzekucj¹, wspomnienia
z celi… Wszyscy najbardziej znani
¯o³nierze Wyklêci pozostawili piêkne
œwiadectwo wiary. Od majora „£upaszki” pocz¹wszy, który na egzekucj¹
wyszed³ po d³u¿szej modlitwie, ze s³owami: „Zostañcie z Bogiem, panowie”.
Znamy wspania³¹ postaæ p³k. £ukasza Ciepliñskiego, który siedzia³ w Sanockim Areszcie Œledczym, cz³owieka
pe³nego nadprzyrodzonej wiary. Znamy „Inkê”, który sz³a na egzekucjê po
przyjêciu sakramentów œwiêtych, których udzieli³ jej kapelan wiêzienny. Ona
jest symbolem tych ¯o³nierzy! Kiedy
umiera³a, mia³a niespe³na 18 lat!
„W wiêzieniu prze¿y³a upokorzenia,
znêcano siê nad ni¹ psychicznie i fizycznie. Zachowa³y siê dokumenty,
które œwiadcz¹ o tym, ¿e doskonale
zdawa³a sobie sprawê, o co toczy siê
walka w Polsce. Kiedy kazano jej prosiæ o ³askê prezydenta Bieruta, odpowiedzia³a, ¿e agenta NKWD i gestapo
o nic prosiæ nie bêdzie. Pozosta³a wierna wartoœciom, w których zosta³a wychowana. O tym mówi¹ jej s³ynne s³owa z grypsu: „Powiedzcie mojej babci,
¿e zachowa³am siê jak trzeba”. Na jej
pogrzebie by³o tysi¹ce m³odych ludzi,
bo „Inka” zachowa³a siê jak trzeba”
i takich wartoœci uczy. Dla ludzi m³o-
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dych jest niekwestionowanym autorytetem. By³ czas, kiedy m³odzie¿ by³a
„og³upiana” jakimiœ pseudo wartoœciami . „Wyklêci byli ludŸmi z krwi i koœci, mieli swoje marzenia i idea³y, dla
których oddali ¿ycie. Oni nigdy nie
skoñczyli walki, nie podnieœli r¹k. Dzisiejsze pokolenie m³odzie¿y zaczyna
rozumieæ, ¿e tak naprawdê walka
o woln¹ Polskê trwa ca³y czas. Wci¹¿
trzeba broniæ wartoœci, które przez
wieki kszta³towa³y nasz¹ narodowoœæ,
z których czerpaliœmy si³ê. I dziœ trzeba broniæ chrzeœcijañstwa a Wyklêci
walczyli przecie¿ o Polskê katolick¹.
Dlatego wrócili”. W prasie mo¿na przeczytaæ w tych dniach: „W wielu miastach organizowane s¹ marsze ¯o³nierzy Wyklêtych. Coraz wiêcej m³odych
nosi koszulki z napisem „Bóg. Honor.
Ojczyzna” czy „Wyklêci 1944-1963”.
{W 1963 r. zgin¹³ ostatni ¿o³nierz antykomunistycznej partyzantki – Józef
Franczak ps. „Lalek”}. Modna staje siê
bi¿uteria patriotyczna – ze znakiem
Polski walcz¹cej i Or³a Bia³ego…”. To
demonstracja narodowej to¿samoœci.
To znak, ¿e Ojczyzna ¿yje w sercach
Polaków, g³ównie ludzi m³odych.
Dziœ jednak nie wszyscy s¹ zadowoleni z pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych. Nie chc¹ pamiêtaæ ci, którzy
wykonywali na Niez³omnych wyroki
œmierci. Oni ju¿ odeszli z tego œwiata,
ale ¿yj¹ ich rodziny. Jedna z pos³anek
powiada, ¿e to byli „bandyci”, bo tak
jej wpojono w domu, a w szkole nikt
jej o tych ¯o³nierzach nie powiedzia³,
a mo¿e nie s³ucha³a. To oni bronili
swoich rodzin, swoich domostw, „piêtnowali zdrajców i przez wiele lat sprawiali, ¿e sowiecki aparat okupacyjny
nie móg³ siê czuæ w Polsce bezpieczny. ¯o³nierze Niez³omni zostali wyklêci przez sowieck¹ propagandê, bo okupant wiedzia³, ¿e nie wystarcz¹
przeœladowania, tortury, wiêzienia
i morderstwa, i ¿e aby zniszczyæ wolê
odbudowy polskoœci i Polski, trzeba
najpierw skutecznie wymazaæ z pamiêci narodu tych, którzy odwa¿yli siê do
koñca wype³niæ obowi¹zek ¿o³nierza
i Polaka. (…) Niez³omni nie otrzymywali medali, stanowisk ani laurek telewizyjnych czy prasowych. Przeciwnie
– mówiono o nich „zaplute kar³y reak-

cji”, „mordercy dzieci”, „reakcjoniœci”,
„p³atne pacho³ki Waszyngtonu i Watykanu”. Wyœmiewano ich i poni¿ano, a ich rodziny przeœladowano. Nie
by³o takiego k³amstwa i plugastwa,
którego by na ich temat nie napisano.
Ich mordercy i „sêdziowie” czêsto ¿yj¹
po dziœ dzieñ w dobrobycie, a ich
m³odsze rodzeñstwo i dzieci nadal zatruwaj¹ swoimi k³amstwami œwiadomoœæ narodow¹. Dotyczy to publicystyki, a tak¿e treœci szkolnych
i uniwersyteckich podrêczników pe³nych apoteozy zdrady i pogardy dla
wiernoœci wobec Ojczyzny” (…) ¯o³nierze Niez³omni to ci, którzy nigdy siê
nie poddali”14.
Dobry Bo¿e, przyjmij ofiarê ¿ycia
tych ¯o³nierzy, niech ich czyny id¹ za
nimi, a dla m³odych ludzi, niech bêd¹
przyk³adem niez³omnoœci, wytrwa³oœci
w ¿yciowych przeciwnoœciach.

Ks. Andrzej Skiba
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Trzechsetna rocznica istnienia masonerii
Wyzwolona moralnoœæ
Znowu postaram siê przybli¿yæ refleksje przekazane przez œw. Józefa Sebastiana Pelczara (+1924), biskupa przemyskiego, który napisa³ obszern¹
ksi¹¿kê na temat masonerii ukazuj¹c jej
dzia³alnoœæ w ci¹gu wieków, jej zmieniaj¹ce siê zasady moralnoœci, pocz¹wszy od stanu bardziej powœci¹gliwego
do stanu zmys³owego, wrêcz rozpasania moralnego. Siêgam po tê pozycjê
dlatego, gdy¿ nasz Œwiêty mia³ szerokie spojrzenie na jej dzia³alnoœæ, gdy¿
poznawa³ j¹ tak w czasie studiów rzymskich, jak i pracy naukowo – duszpasterskiej w diecezji przemyskiej. By³ to
Pasterz o szerokim spojrzeniu na otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ, biskup niezmiernie oczytany, który stale przywo³uje opinie innych uczonych, polityków,
ludzi, którzy w danej kwestii mieli wiele
do powiedzenia.
Pozostajê przy naszym Œwiêtym
Biskupie tak¿e dlatego, ¿e z masoneri¹ zmierzy³ siê tak¿e œw. Maksymilian
Maria Kolbe (1894-1941), a poznawa³
jej zasady i dzia³alnoœæ tak¿e podczas
studiów w Rzymie, gdzie masoneria
wytacza³a ciê¿kie pociski czy wrêcz
armaty s³owne, protesty, procesje
przeciwko papie¿owi, przeciwko ca³emu Koœcio³owi i jego nauce. Obaj wielcy Polacy widzieli jak wielce niebezpieczna jest masoneria, wiêc
przestrzegali przed jej zgubnym wp³ywem na dusze ludzkie, przed demoralizacj¹, któr¹ ona lansowa³a. Dzieli³o
ich zaledwie 17 lat ¿ycia, co w tej kwestii nie ma wiêkszego znaczenia.
W roku 1917 Maksymilian rozpocz¹³ studia w Rzymie. By³ jeszcze
franciszkañskim klerykiem. Wtedy to
by³ œwiadkiem hucznej manifestacji
masoñskiej, kiedy to „jej uczestnicy
udali siê przed Bazylikê Œwiêtego Piotra, wykrzykuj¹c s³owa hymnu Carducciego: Ave Satana, o ribellione!
Nieœli czarny sztandar z Lucyferem
depcz¹cym œwiêtego Micha³a Archanio³a oraz bluŸniercze transparenty. Na
jednym z nich widnia³ napis: Szatan
królowaæ bêdzie na Watykanie, a papie¿ bêdzie jego szwajcarem!
Obficie rozlewa³o siê tego dnia
w Wiecznym Mieœcie z³o! Obficiej jednak mia³a siê rozlaæ ³aska. Œwiadkiem
tej potwornej antyprocesji by³ m³odziutki franciszkañski kleryk studiuj¹-

cy w Rzymie, brat Maksymilian Maria
Kolbe. To doœwiadczenie wstrz¹snê³o nim dog³êbnie – jeszcze po wielu
latach i wiele razy wspominaæ bêdzie
bluŸniercz¹ manifestacjê”1. Ju¿ wtedy
pozna³ potêgê masonerii, jej bezwzglêdnoœæ w stosunku do Koœcio³a,
wiêc postanowi³ dzia³aæ, o czym bêdzie mowa w innym miejscu.
Opiniê jak¹ wystawia œw. J. S. Pelczar przedstawicielom masonerii jest
pora¿aj¹ca. Przytacza nazwiska „jawnych bezbo¿ników i rewolucjonistów,
krwi chciwych tyranów i morderców,
zuchwa³ych gwa³cicieli prawa obyczajowego, g³oœnych defraudantów publicznego grosza, zdrajców w³asnego
monarchy i swojej ojczyzny i znanych
anarchistów” (s. 41). Przytaczam przekrój spo³eczny przedstawicieli masonerii, aby ukazaæ jak daleko jej przedstawiciele odstawali od zasad jakie
wytycza³a sobie masoneria, ¿e mieli to
byæ ludzie kryszta³owi, cnotliwi, na
których mo¿na by³oby siê wzorowaæ.
Masoneria budowa³a typ cz³owieka
wyzwolonego z jakichkolwiek zasad
moralnych opartych na Dekalogu
i Ewangelii. Na miejscu Pana Boga postawi³a cz³owieka, który ma siê kierowaæ wymaganiami czystego rozumu.
Odsuwanie Boga z ¿ycia cz³owieka ma
siê dokonywaæ w sposób ewolucyjny. Sekta ta, bo jak j¹ nazwaæ inaczej,
g³osi zasadê „bezwzglêdnej wolnoœci
i nieograniczonego postêpu” (s. 42).
Cz³owiek mo¿e iœæ za swymi niepohamowanymi namiêtnoœciami, bo nie liczy siê zewnêtrzna przyzwoitoœæ, co
wiedzie do wielu nadu¿yæ i deprawuje
cz³owieka. Wyt³umaczeniem takiej postawy jest lansowana przez masonów
zasada: „cz³owiek sam sobie jest Bogiem i panem” (s. 42). Jest niezale¿ny
od nikogo poza swoim rozumem, nie
uznaje ¿adnych dogmatów, jest niezale¿ny, nie uznaje nad sob¹ ¿adnej w³adzy, jest nieograniczony w podejmowaniu swoich decyzji i nie mo¿e siê
liczyæ z ¿adnym prawem wy¿szym.
Zasady g³oszone przez Koœció³ œwiêty wiod¹ ludzi do niewoli – twierdz¹.
Przynale¿noœæ do masonerii i zasady w niej obowi¹zuj¹ce obwarowane s¹ najwiêksz¹ tajemnic¹. Bywa³o,
¿e adepci poszczególnych stopni
wtajemniczenia sk³adali przysiêgê na
klêcz¹co, „z zawi¹zanymi oczami,

boso, z mieczem „brata strasznego”
na szyi i pod groz¹ wzgardy, hañby
i infamii” (s. 44). By³o wymagane bezwzglêdne i œlepe pos³uszeñstwo, a za
zdradê tajemnicy grozi³y surowe kary,
³¹cznie z kar¹ œmierci, choæ tylko
w niektórych krajach.
Adeptom masoñskim wpajano nienawiœæ do Koœcio³a, „do Boga, duchowieñstwa, w³adzy, obowi¹zku i ³adu spo³ecznego; zepsucie obyczajów,
przez szerzenie demoralizacji za pomoc¹ rozwi¹z³ych romansów, œliskich
przedstawieñ teatralnych, pornograficznych pism, wyk³adów i obrazów
lub pos¹gów, wreszcie coraz liczniejszych a opieka w³adz otoczonych domów nierz¹du itp.” (s. 46).
Jednym z naczelnych zadañ masoñskich jest deprawacja sumieñ, zepsucie moralne, demoralizacja, co uwidacznia siê w tej wypowiedzi:
„Katolicyzm, jak i monarchie nie boj¹
siê najostrzejszego nawet sztyletu; ale
te obydwie podstawy porz¹dku spo³ecznego mog¹ siê zawaliæ pod ciosami zepsucia. Nigdy wiêc nie przestawajmy psuæ… Zosta³o zadecydowane
w radach naszych, ¿e ju¿ nie chcemy
chrzeœcijan; nie róbmy wiêc mêczenników, ale rozpowszechniajmy zepsucie w t³umach. Niech je wci¹gaj¹ w siebie wszystkimi piêcioma zmys³ami,
niech je pij¹, niech siê nim nasyc¹…
Zepsujcie serca, a nie bêdzie katolików” (s. 46). Cios demoralizacji, wed³ug masonów, winien byæ wymierzony g³ównie w duchowieñstwo oraz
mê¿ów i ojców, aby dosz³o do rozbicia
ma³¿eñstw i rodziny. Nastêpne zasady demoralizacji wymierzone maj¹ byæ
w kobiety: „Poniewa¿ na stra¿y ogniska rodzinnego stoi kobieta, przeto
wed³ug teorii masoñskich trzeba j¹
zepsuæ a¿ do szpiku i oderwaæ od Koœcio³a; do tego zaœ jako œrodek ma s³u¿yæ fa³szywa emancypacja kobiet, niezdrowy pr¹d feminizmu i zak³adanie ³ó¿
adopcyjnych, do których wchodz¹
kobiety” (s. 47). W czasach rewolucji
francuskiej rodzi³ siê feminizm, który
zantagonizowa³ mê¿czyzn i kobiety,
kiedy to przetarto drogi „a¿ po wynaturzenie mêskoœci i kobiecoœci, ojcostwa i macierzyñstwa”2. Te has³a uderzy³y w rodzinê, co uwidacznia siê
w czasach wspó³czesnych. Uderzy³y
g³ównie w macierzyñstwo, aby rodzi-
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na nie mog³a prawid³owo funkcjonowaæ. „Nikomu nie mo¿na przekazaæ
kobiecego zadania macierzyñstwa.
Jeœli serce i energia matki nie s¹ poœwiêcone rodzinie, wtedy wszystko siê
rozpada. To matka ponosi najwiêksz¹
odpowiedzialnoœæ za walkê z zaciêtymi wrogami rodziny: egoizmem i hedonizmem. To jej bowiem Bóg powierzy³ zadanie ponoszenia ofiary dla
obowi¹zku, wielk¹ zdolnoœæ do rozumienia i dzielenia, wielk¹ ³agodnoœæ,
która rozbraja wszelk¹ wrogoœæ,
ogromn¹ wielkodusznoœæ w mi³oœci,
wielki autorytet w zwi¹zku ma³¿eñskim
i w wiêziach z dzieæmi”3. Takiej opinii
dzisiejsze feministki nie znios¹, bo s¹
wyzwolone i wszystko mog¹, na co
tylko maj¹ ochotê, nawet kosztem
macierzyñstwa i rodziny. S³owa œwiêtego ksiêdza biskupa, Józefa Sebastiana Pelczara, okaza³y siê prorocze, bo
dobrze oddaj¹ trendy dzisiejszych czasów, kiedy to feminizm odebra³ kobietom ich kobiecoœæ.
Rozpatruj¹c zasady masoñskie
trzeba je odnieœæ do sytuacji politycznej. Œw. Józef Sebastian Pelczar
mówi jednoznacznie: „Francuska rewolucja z r. 1789 by³a wy³¹cznie dzie³em masonów, bo wszyscy wybitni
mê¿owie onego czasu byli masonami” (s. 51). Nasz Autor nie poprzesta³ tylko na samym stwierdzeniu
historycznym tego faktu, ale w osobnym opracowaniu omówi³ tak¿e
skutki rewolucji francuskiej „wobec
religii katolickiej i jej duchowieñstwa”4. By³ to rozszerzony odczyt
jaki wyg³osi³ on w Krakowie „chc¹c
ukazaæ na losach Francji, do czego
prowadzi zaciek³a nienawiœæ wobec
Koœcio³a katolickiego, a zarazem
ostrzec naród polski, aby nie poszed³ œladami rewolucji francuskiej,
która wprawdzie niejedno z³o odsunê³a, ale z drugiej strony pod has³em
wolnoœci, braterstwa i publicznego
dobra skrêpowa³a wolnoœæ religijn¹
i polityczn¹, uprawomocni³a bezbo¿noœæ, pomno¿y³a zbrodnie i przela³a
strumienie bratniej krwi”5.
Pok³osie masoñskiej rewolucji
francuskiej
Nasz œwiêty Autor ukazuje owoce, pok³osie rewolucji francuskiej. S¹
one przera¿aj¹ce dla wiary chrzeœcijañskiej. Jej owoce mo¿na ustawiæ
w nastêpuj¹cym szeregu:

- szerzy³a propagandê niedowiarstwa;
- masoni, ojcowie rewolucji, wyznawali zasadê, ¿e nale¿y wyrugowaæ
ducha chrzeœcijañskiego, a na miejscu
Boga postawiæ cz³owieka;
- wpoi³a niechêæ do duchowieñstwa;
- zagrabi³a dobra materialne Koœcio³a, które od chwili rewolucji staj¹
siê w³asnoœci¹ narodu;
- duchowieñstwo zosta³o skazane
na nêdzê i wy³¹czne utrzymanie ludu;
- zosta³y zniesione wszystkie
œluby zakonne, rozwi¹zane zakony
z zakazem tworzenia nowych;
- jakiœ czas istnia³y tylko zakony
zajmuj¹ce siê dzie³ami mi³osierdzia;
- zakonnikom „zabroniono noszenia habitu i zredukowano skromna ich
pensjê. Wielu z nich wyjecha³o za granicê, niektórzy póŸniej poszli do wiêzieñ lub na stracenie; ale znaleŸli siê
i tacy, którzy splamili stan swój apostazj¹ i potwornym okrucieñstwem”
(s. 28);
- w lipcu 1790 roku zosta³a og³oszona cywilna konstytucja duchowieñstwa;
- zosta³a ograniczona iloœæ diecezji, a „biskupów wybiera ludowe zgromadzenie departamentu (…) bez odniesienia siê do Stolicy Apostolskiej.
Jedynie na dowód jednoœci w wierze
elekt ma powiadomiæ papie¿a o wyborze” (s. 28);
- zosta³y zniesione wszystkie godnoœci koœcielne;
- biskupi diecezjalni zostali zobowi¹zani do sk³adania przysiêgi pos³uszeñstwa na obowi¹zuj¹c¹ konstytucjê duchowieñstwa (kleru);
- proboszczów wybieraj¹ gminy,
a biskup wybór zatwierdza;
- wikariuszy parafialnych mianuje
sam proboszcz;
- zabroniono pobierania ofiar na
potrzeby koœcio³a, tym mia³o zaj¹æ siê
pañstwo;
- „cywilna konstytucja kleru obala³a hierarchiczny ustrój Koœcio³a we
Francji, odrywa³a go od ogniska jednoœci, od Rzymu, i tamowa³a wykonywanie jurysdykcji duchownej, poddaj¹c biskupów i kap³anów nieograniczonej w³adzy pañstwa” (s. 29);
- „wszyscy duchowni sprawuj¹cy
publiczn¹ s³u¿bê koœcieln¹ maj¹ z³o¿yæ przysiêgê, i¿ ze wszystkich si³ bêd¹
popieraæ konstytucjê uchwalon¹ przez
zgromadzenie narodowe i przyjêt¹
przez króla” (s. 30);

- duchowieñstwo zosta³o podzielone na tych popieraj¹cych konstytucjê i tych, którzy zostali wierni Koœcio³owi i papie¿owi;
- konstytucja kleru zosta³a uznana
przez Rzym za niezgodn¹ z nauk¹ Koœcio³a, bo zmierzaj¹c¹ do zniszczenia
wiary chrzeœcijañskiej;
- przeœladowano biskupów i ksiê¿y na ró¿ne sposoby;
- w Pary¿u koœció³ pod wezwaniem
œw. Genowefy zamieniono na „Panteon wielkich ludzi”;
- ksiê¿a zostali zobowi¹zani do
sk³adania przysiêgi obywatelskiej na
konstytucjê;
- „Zakazano tak¿e u¿ywaæ koœcio³ów do ¿adnych innych nabo¿eñstw,
jak tylko odprawianych przez ksiê¿y
przysiêg³ych, nazwiska zaœ ksiê¿y odmawiaj¹cych przysiêgi mia³y byæ spisane i podane do wiadomoœci zgromadzeniu ustawodawczemu” (s. 35);
- „prawi ksiê¿a pozbawieni chleba
i o³tarza, musieli siê ukrywaæ, jak niegdyœ chrzeœcijanie za czasów Dioklecjana, i odprawiaæ mszê œw. w ukryciu. Zamkniêto wiele koœcio³ów, inne
zia³y pustk¹, bo lud stroni³ od intruzów i nie dawa³ chrzciæ swoich dzieci
ani b³ogos³awiæ ma³¿eñstw” (s. 35);
- zniesiono ksiêgi parafialne, a zaprowadzone ksiêgi stanu cywilnego, wprowadzono „obowi¹zkowe œluby cywilne
z mo¿liwoœci¹ rozwodu” (s. 35 n);
- inne ciosy jakie spad³y na Koœció³: „zakaz noszenia stroju duchownego (6 kwietnia 1792), kasacja
wszystkich bractw i stowarzyszeñ religijnych (28 kwietnia 1792), zniesienie wszystkich klasztorów ¿eñskich
i wypêdzenie 50 tysiêcy zakonnic (17
sierpnia 1792), zabór kosztownoœci
i przedmiotów, nale¿¹cych do zniesionych koœcio³ów i klasztorów (26 sierpnia 1792), wreszcie wyrok wygnania
dla ksiê¿y, którzy odmówiliby przysiêgi” (s. 36);
- wydano rozporz¹dzenie, „¿e
wszyscy duchowni, podlegaj¹cy przepisom o przysiêdze obywatelskiej, którzy pos³uszeñstwa odmówili, maj¹
w ci¹gu 14 dni za paszportem opuœciæ
Francjê. Kto by zaœ po oznaczonym
terminie rozkazu tego nie spe³ni³, ten
bêdzie wywieziony do Gujany; kto by
natomiast wzi¹wszy paszport, w kraju
pozosta³, lub wyjechawszy znowu
powróci³, tego czeka 10 lat wiêzienia.
Takie same sankcje grozi³y i innym
duchownym, je¿eliby dali powód do
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jakichœ zamieszek albo je¿eliby szeœciu
obywateli, w tym¿e departamencie zamieszka³ych, za¿¹da³o ich wydalenia”
(s. 37);
- zwolennicy rewolucji wymordowali kilkanaœcie tysiêcy wiêŸniów, aby
„przez morze krwi przep³yn¹æ do portu rewolucji” (s. 38). Ich ofiar¹ pad³o
wielu biskupów i setki kap³anów. Dokonali tego oprawcy kieruj¹cy siê iœcie
piekieln¹ bezbo¿noœci¹ i dzikoœci¹
postêpowania (por. s. 38);

- nasz Autor opisuj¹c wielkie spustoszenie jakiego dokonywali rewolucjoniœci na ludziach, ich barbarzyñskie
zachowanie, podsumowuje: „nie ma
sro¿szego zwierzêcia nad cz³owieka
ogarniêtego bezbo¿noœci¹ i nienawiœci¹!” (s. 38);
- czas rewolucji, to czas strasznego
terroru, który trudno jest uj¹æ w krótkim przed³o¿eniu; wystarczy powiedzieæ, ¿e „krew la³a siê strugami” (s. 42);
- ksiê¿y, którzy nie podpisali „lojalki” wobec zasad rewolucji topiono
w Loarze. Inni ginêli z nêdzy o g³odu.
Podobnie ginê³y siostry zakonne, jak
i osoby œwieckie, a rewolucjoniœci
bawili siê w najlepsze, œpiewaj¹c: „Pijmy i u¿ywajmy dnia dzisiejszego, bo
jutro musimy umieraæ, a po œmierci nicoœæ!” (s. 44);
- œw. Józef Sebastian Pelczar, tak
charakteryzuje twórców rewolucji:
„u wielu z nich nienawiœæ do religii katolickiej dochodzi³a do sza³u, a ich religi¹ by³ ateizm i ceremonie pogañskie.
Oni byli powodem, ¿e potwory o ludzkich twarzach mordowa³y ksiê¿y, profanowa³y koœcio³y, pi³y z naczyñ œwiêtych, wyrzuca³y na œmietnisko œwiête

relikwie i koœci królów, pali³y obrazy
i pos¹gi œwiêtych, wyprawia³y ohydne procesje, prowadz¹c os³y z mitrami
na g³owach i z krzy¿ami u ogonów. Raz
np. wszed³ do konwencji t³um uliczników i prostytutek, ubranych w szaty
koœcielne, i wobec deputowanych tañczyli karmaniolê, nastêpnie zdarli te
szaty i rzucili na ziemiê. Kiedy indziej
(28 sierpnia 1793) wesz³a tam delegacja nauczycieli i uczniów, a niedorostek w wyuczonej mowie prosi³, aby
zamiast nauk w imiê jakiegoœ Boga,
uczono ich zasad równoœci, praw ludzkich i konstytucji, co zosta³o przyjête
oklaskami. Sama konwencja, wys³awszy tysi¹ce ksiê¿y na wygnanie, kaza³a naczynia liturgiczne oddaæ do mennic na wyrób monet, drogocenne
szaty sprzedaæ tandeciarzom, (…) bieliznê koœcieln¹ obróciæ na szarpie,
dzwony przelaæ na dzia³a, wreszcie
ukoronowa³a swe dzie³o, znosz¹c religiê i proklamuj¹c kult rozumu jako jedynego bóstwa we Francji” (s. 45 n);
- ksiê¿a czy biskupi apostaci i ¿onaci cieszyli siê specjalnymi wzglêdami
rewolucjonistów;
- zniesiony zosta³ dotychczasowy
kalendarz i ustanowiono nowe œwiêta: „w miejsce imion Œwiêtych w³o¿ono nazwy zwierz¹t domowych, roœlin
uprawnych i narzêdzi rolniczych; i tak
np. mia³ swój dzieñ w roku indyk
i osio³, mia³a marchew i cebula, mia³
p³ug i ³y¿ka. Wszystko to po to, ¿eby
ludzie przypominali sobie, ¿e samej
tylko naturze nale¿y siê czeœæ”. „Tydzieñ” mia³ liczyæ dziesiêæ dni (s. 48);
- wielk¹ rolê odgrywa³o œwiêto rozumu, ze szczególnym uznaniem dla
filozofii;
- „wesz³o niemal w powszechny
zwyczaj, ¿e rolê bogini rozumu odgrywa³y kobiety publiczne. Nowy kult
zmienia³ siê w orgie, a kaplice domów
Bo¿ych obwieszone zas³onami, sta³y
siê domami rozpusty. Co wiêcej, 26 listopada 1793 wyszed³ nastêpuj¹cej
treœci dekret: „Zabrania siê wszelkiego innego kultu prócz kultu „rozumu”,
wszystkie koœcio³y paryskie maj¹ byæ
natychmiast zamkniête, za wszelkie
zaburzenia mog¹ce powstaæ z powodu religii, duchowni tych¿e wyznañ
bêd¹ poci¹gani do odpowiedzialnoœci.
Kto by siê domaga³ otworzenia koœcio³a, ma byæ jako podejrzany wziêty
do wiêzienia”. Odt¹d koœcio³y nazywano œwi¹tyniami rozumu i jedne poœwiêcono czci jakiegoœ wybranego

bóstwa, którego œwiêto obchodzono
pierwszego dnia ka¿dej dekady, inne
doszczêtnie obdarto i sprzedano lub
zamkniêto, tak ¿e nabo¿eñstwo katolickie mog³o siê odbywaæ tylko w najwiêkszej tajemnicy. Kult Œwiêtych zast¹piono kultem wielkich mêdrców
i bohaterów, tak staro¿ytnoœci, jak i rewolucji…” (s. 49);
- „Po zamkniêciu koœcio³ów, najbardziej ulubion¹ œwi¹tyni¹ sta³ siê
„Plac Rewolucji”, gdzie o³tarzem by³a
gilotyna, a ofiar¹ krew ludzi. Dlatego
te¿ kiedy wieziono kogoœ na stracenie, jakobini nieraz mawiali: „ChodŸmy, bo oto na wielkim o³tarzu odbywaæ siê bêdzie czerwona msza”. Kult
gilotyny zaj¹³ miejsce czci krzy¿a, tak
¿e jej podobiznê mo¿na by³o znaleŸæ
w wielu domach, a kobiety nosi³y j¹
na uszach lub na szyi” (s. 50);
- zniesiona zosta³a liturgia katolicka, jej ceremonia³, a wprowadzono ceremonia³ rozumu;
- by³ jednak czas na refleksjê, na
otrzeŸwienie, gdy¿ dzia³alnoœæ masonerii posz³a za daleko, ale zatrzymaæ
ten walec niszczycielski nie jest ³atwo;
- pozosta³a wiara w ideê Najwy¿szej istoty i nieœmiertelnoœæ duszy;
- „godnym Najwy¿szej Istoty kultem jest pe³nienie ludzkich obowi¹zków”;
- „do tych obowi¹zków
w pierwszym rzêdzie zalicza siê:
wstrêt i nienawiœæ do zdrady i tyranii, karanie zdrajców i tyranów,
wspieranie nieszczêœliwych, poszanowanie s³abych, obronê uciemiê¿onych, czynienie drugim dobrze wedle mo¿noœci, niewyrz¹-dzanie
krzywdy nikomu”;
- „dla pobudzenia u cz³owieka pamiêci na Bóstwo, bêd¹ ustanowione
uroczyste œwiêta”;
- „œwiêta wezm¹ nazwy swoje od
s³awnych wydarzeñ rewolucji, od najpotê¿niejszych cnót ludzkich, od przedniejszych dobrodziejstw przyrody;
- „republika bêdzie obchodzi³a ka¿dego roku pamiêæ dni: 14 lipca 1789,
10 sierpnia 1792, 21 stycznia 1793, 31
marca 1893”;
- „wszystkie dekady bêdzie
œwiêci³a na czeœæ Najwy¿szej Istoty i przyrody, na czeœæ rodzaju ludzkiego, na czeœæ narodu francuskiego, na czeœæ dobroczyñców
ludzkoœci, itp.”;
- „wolnoœæ kultów ma byæ utrzymana”;
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- „dnia 20 Prairial (8 czerwca) tego
roku odbêdzie siê uroczyste œwiêto na
czeœæ najwy¿szej istoty” (s. 52);
- nadal jednak trwa³o gilotynowanie ludzi.
21 lutego 1795 roku uchwalono, ¿e
„¿aden kult nie ma byæ wyró¿niany;
republika nie daje ¿adnemu kultowi
zapomóg ani uposa¿enia; nie daje
równie¿ ¿adnych budynków na sprawowanie któregokolwiek kultu lub
pomieszczenia dla jego ministrów; prawo nie uznaje ¿adnego ministra kultu
i ¿adnemu z nich nie wolno pokazywaæ siê publicznie w podkreœlaj¹cym
jego charakter stroju; wszelkie zebrania w celach kultowych podlegaj¹ dozorowi w³adz, które jednak trzymaæ siê
bêd¹ granic rozporz¹dzeñ czysto policyjnych i przepisów, odnosz¹cych
siê tylko do porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego; ¿adnemu kultowi
nie wolno k³aœæ na swoich domach
modlitwy jakichkolwiek znaków odró¿niaj¹cych ani w sposób g³oœny i publiczny zwo³ywaæ swoich nabo¿eñstw;
¿adna
spo³ecznoœæ
wyznaniowa nie ma prawa wystêpowaæ jako korporacja, i w charakterze
osoby prawnej nabywaæ lub najmowaæ pomieszczeñ na sprawowanie
kultu; na pokrycie kosztów utrzymania kultu nie wolno ustanawiaæ sta³ej
lub do¿ywotniej dotacji ani przyznawaæ ¿adnych poborów” (s. 55).
Przytaczam literalnie te rozporz¹dzenia, aby wyrobiæ sobie zdanie na
temat ustaleñ masoñskiej rewolucji, jej
stosunku do Boga, Koœcio³a, wierz¹cych, a nawet do organizowania kultu
religijnego. Trzeba powiedzieæ, ¿e tu
nie chodzi³o tylko o kult chrzeœcijañski, ale tak¿e wyznawców ró¿nych religii, których by³o wielu. Trzeba by³o
sk³adaæ przysiêgê na powy¿sze zobowi¹zania, na ich wierne przestrzeganie. W latach póŸniejszych te surowe
restrykcje by³y nieco ³agodzone. Przeœladowania jednak trwa³y, a mo¿na je
okreœliæ jako faluj¹ce, raz uciszaj¹ce
siê, to znowu wzmagaj¹ce. Stale trwa³a nienawiœæ do papie¿a. Relacje miêdzy republik¹ a papiestwem wymaga
jednak szerszego omówienia, co w tym
miejscu trzeba zakoñczyæ.
Dzia³alnoœæ masonerii, która wywo³a³a rewolucjê francusk¹ przynios³a wiele szkód, których naprawiæ siê
nie da. By³ to czas przeœladowañ g³ównie wyznawców Chrystusa, by³ to cios
wymierzony w Koœció³, w duchowieñ-

stwo, w rodziny. Przyczyni³a siê do
demoralizowania spo³eczeñstwa, czego efekty widaæ po dziœ dzieñ. Ta demoralizacja dzieci, m³odzie¿y, trwa nadal. Masoneria nie zakoñczy³a swojej
dzia³alnoœci z chwil¹ zakoñczenia rewolucji francuskiej. Jej zasady nadal
s¹ wcielane w ¿ycie i to z niema³¹ si³¹
oddzia³ywania. Wystarczy choæby
przywo³aæ zasady feminizmu czy ideologii gender. To dzieli ludzi, spo³eczeñstwa, budzi z³oœæ, nienawiœæ, bezsilnoœæ, kiedy patrzy siê na ró¿nego
rodzaju wynaturzenia. W dalszym ci¹gu Bogiem jest cz³owiek, który nie liczy siê z normami etycznymi, który
ustala swoje w³asne prawa, czêsto niezgodne z natur¹.
Masoneria wypowiedzia³a wojnê
samemu Panu Bogu siej¹c nienawiœæ6
do tego wszystkiego co Bo¿e, co œwiête, co niezmienne. Pyta œw. Józef Sebastian Pelczar: „A jakim¿e ma byæ
pañstwo wed³ug idea³u masonerii?
Bezreligijne, demokratyczne i wszechw³adne. Mianowicie, pañstwo takie nie
uznaje ¿adnej religii jako panuj¹cej
i usuwa cechê religijn¹ ze wszystkich
instytucji politycznych i o ile mo¿na,
tak¿e ze spo³ecznych, a szczególnie
z prawodawstwa, polityki, wychowania publicznego i ma³¿eñstwa; je¿eli
zaœ tego w ca³ej pe³ni dokazaæ nie
mo¿e, przynajmniej og³asza równouprawnienie wszystkich wyznañ, tworzy szko³y bezwyznaniowe albo miêdzywyznaniowe i zaprowadza
ma³¿eñstwo cywilne. Ponadto takie
pañstwo roœci sobie prawo do
wszechw³adztwa i nie uznaje ¿adnej
w³adzy nad sob¹ i obok siebie, tak, ¿e
wszystkie instytucje, w obrêbie tego¿
le¿¹ce, nie wyj¹wszy Koœcio³a katolickiego, tyle tylko mog¹ mieæ praw,
ile im pañstwo przyzna, bo ono jest
Ÿród³em wszelkiej w³adzy i wszelkiego
prawa. Konsekwentnie to jest prawem, co wiêkszoœæ parlamentu, wybrana w powszechnym, równym i tajnym g³osowaniu, uchwala, choæby to
by³o przeciwnym prawu Bo¿emu i koœcielnemu. S³owem, pañstwo nowo¿ytne jest molochem, poch³aniaj¹cym
wszelkie prawa czy spo³eczeñstwa, czy
rodzin, czy jednostek. Ta teoria, któr¹
uzupe³ni³ socjalizm, og³aszaj¹c religiê
za rzecz prywatn¹ i ruguj¹c chrzeœcijañskie prawo w³asnoœci, doprowadzi³a do zgnêbienia wolnoœci religijnej,
zagrabienia dóbr koœcielnych, zniesienia klasztorów i ca³kowitego rozdzia³u

Koœcio³a i pañstwa” (s. 54 n). By³a to
„lekcja”, któr¹ przerabialiœmy w dobie
realnego socjalizmu, której wiele zasad trwa nadal.
Œw. Józef Sebastian Pelczar problem masonerii omawia³ przy wielu
okazjach, widaæ, ¿e le¿a³ mu g³êboko
na sercu i w rozumie. Przestrzega³ przed
zgubnymi skutkami tej sekty – jak pisa³
– która usi³owa³a zniszczyæ wiarê i oderwaæ ludzi od Pana Boga. Wyg³asza³
przemówienia, pisa³ na temat masonerii, bezbo¿noœci rewolucji francuskiej
jako owocu masonów7.
Nasz Autor krytycznie wypowiada siê na temat hase³ rewolucji francuskiej. Wolnoœæ to „niezale¿noœæ bez
ograniczenia i bez zastrze¿eñ, czyli
wolnoœæ nie podlegaj¹ca ¿adnej
zwierzchnoœci, nie uznaj¹ca ani króla,
ani papie¿a, ani Boga; tego przynajmniej ¿¹daj¹ skrajni masoni w krajach
romañskich” (s. 57). Wed³ug masonów
zasady wolnoœci cz³owiek sam sobie
zakreœla. On jest dla siebie prawodawc¹. Nie ma wœród masonów tak¿e
równoœci, bo jest tam a¿ 33 stopni wtajemniczenia, które ró¿ni¹ siê od siebie. Nie wszyscy tak¿e mogli nale¿eæ
do masonerii, np. wykluczeni zostali
robotnicy czy warstwy najni¿sze spo³eczeñstwa. „Braterstwo pojmuje masoneria w ten sposób, ¿e dba tylko
o swoich cz³onków i dla nich czy dla
ich dzieci daje subwencje i buduje zak³ady; je¿eli zaœ czyni coœ dla obcych,
to przede wszystkim w celach propagandy” (s. 59).
Na temat masonerii wypowiadali
siê tak¿e papie¿e, zawsze ukazuj¹c jej
zgubne skutki dzia³ania, a wierz¹cych
przestrzegali przed wstêpowaniem
w jej szeregi (zob.: s. 63-67). Stowarzyszenia te powstawa³y w wielkiej tajemnicy, „po kryjówkach i ciemnoœciach”, aby potem roztaczaæ swoj¹
zgubn¹ dla wiary i religii dzia³alnoœæ jak pisze nasz Autor. Nazywa j¹ sekt¹
„zion¹c¹ zgorszeniem, wzniecaj¹c¹
rozliczne niegodziwoœci przeciwko
sprawie œwiêtej i publicznej”, wiêc
papie¿e musieli przestrzec przed jej
zgubn¹ dzia³alnoœci¹. Mo¿na spotkaæ
mocne okreœlenia, jakby krótkie definicje, czym by³a (i jest) masoneria:
„zgubn¹ d¿um¹” i „synagog¹ szatana” (s. 65). Masonerii chodzi³o g³ównie o to, „aby poni¿yæ i zniszczyæ
nauk¹, czynem i pismem Koœció³ katolicki, prymat papieski, hierarchiê i kap³añstwo, zakony i korporacje koœciel-
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ne i wszystkie, wy³¹cznie katolickie
nauki, instytucje i obyczaje” (s. 66).
To opinia jednego z wierz¹cych protestantów. Masoneria by³a ob³o¿ona
kl¹tw¹. W tym miejscu zostan¹ pominiête bardziej szczegó³owe wypowiedzi papie¿y, a przytoczone tylko ich
imiona, aby ukazaæ skalê problemów
i postawê Stolicy Apostolskiej. Krytycznie o masonerii wypowiadali siê
papie¿e: Klemens XII, Benedykt XIV,
Pius VII, Leon XII, Pius IX, Leon XIII,
Pius X. Œw. Józef Sebastian Pelczar
przytacza ich najtrafniejsze wypowiedzi niczym œwiat³a ostrzegawcze przed
wstêpowaniem do ³ó¿ masoñskich8.
Ciekawym zjawiskiem przy omawianiu masonerii jest to, ¿e przecie¿ pocz¹tek stanowi³y cechy rzemieœlnicze, jak
murarze, rzeŸbiarze czy kamieniarze,
wznosz¹cy wspania³e œwi¹tynie czy
inne budynki. By³y to „bractwa budownicze”. Z czasem zaczê³y tworzyæ siê
odpowiednie stopnie wtajemniczenia
w sztukê budownicz¹, g³ównie murarsk¹ czy te¿ kamieniarsk¹. Majster
przyjmowa³ uczniów na trzy lata do
swojego warsztatu. Po ukoñczeniu tej
„szko³y” uczeñ stawa³ siê czeladnikiem,
a z czasem, po udanej praktyce, mistrzem murarskim czy kamieniarskim.
„Przyjmowanie na ucznia, czeladnika
i mistrza odbywa³o siê uroczyœcie,
wœród obrzêdów symbolicznych; m³otek, kielnia, fartuch, cyrkiel, trójk¹t, prostok¹t, linia, gra³y tu g³ówn¹ rolê. Dla
nadania sankcji bractwu, sk³adano przysiêgê na Bibliê dochowania powierzonej sobie tajemnicy mularskiej i wszystkiego tego, co siê w „bractwie” dzieje;
aby zaœ ¿aden niepowo³any czyli profanus nie wszed³ do bractwa i nie wydoby³ na jaw sekretów kunsztu mularskiego, zaprowadzono pewne znaki
i dotkniêcia, oraz pewne has³a i s³owa
œwiête, po których by siê cz³onkowie
cechu wszêdzie poznaæ i porozumieæ
mogli” (s. 71).
Spotkania odbywa³y siê raz w miesi¹cu, w warsztacie, gdzie gromadzili
siê czeladnicy i uczniowie, pod kierunkiem przewodnicz¹cego, którego nazywano wielkim mistrzem. Zebrania
odbywa³y siê noc¹, przed wschodem
s³oñca i przed rozpoczêciem pracy
murarskiej. Mistrz zasiada³ ty³em
w stronê wschodz¹cego s³oñca, aby
lepiej widzieæ twarze uczniów i czeladników. Mówiono, ¿e zajmuje miejsce
na Wschodzie. Obowi¹zywa³y wœród
nich tak¿e odpowiednie tytu³y i god-

noœci: lo¿a mistrzów, lo¿a sto³owa,
przewielebny mistrz, wielebni, bracia.
Ks. bp Pelczar, nasz œwiêty,
w szczegó³ach omawia organizacjê
masonerii w ró¿nych krajach, która jest
zró¿nicowana (s. 90-102). Bardzo ciekawy jest „Rytua³ i ceremonia³ masonerii” (s. 103-108). Na samy pocz¹tki
Ksi¹dz Biskup pisze: „Powiedzia³ Tertulian, ¿e diabe³ jest ma³p¹ naœladuj¹c¹ Pana Boga; podobnie masoneria
ma³puje Koœció³ katolicki, ma bowiem
nie tylko swoj¹ hierarchiê, ale tak¿e
swoj¹ liturgiê i swój katechizm”
(s. 103). Prowadzi nas tak¿e po tajnikach ceremonialnych dawnego rytua³u masonerii polskiej (s. 109-122), nawi¹zuje do lo¿y sto³owej i lo¿y ¿a³obnej
(s. 123-127) oraz pisze o wychowaniu
w tych¿e lo¿ach (s. 128-133). Du¿o
miejsca poœwiêca nas Autor dzia³alnoœci masonerii w poszczególnych
krajach: w Wielkiej Brytanii (s. 134138); we Francji (s. 139-166); we W³oszech (s. 167-186); w Hiszpanii (s. 187193); w Portugalii (s. 194-196);
w Niemczech (s. 197-203); w Austrii
i na Wêgrzech (s. 205-2017); w Szwajcarii, Belgii i Holandii (s. 218-223);
w Polsce (s. 224-238); w Rosji (s. 239241); w Szwecji, Norwegii, Danii, Grecji, Rumunii i Turcji (s. 242-244);
w Ameryce Pó³nocnej (s. 245-248);
w Ameryce Œrodkowej (s. s. 249-250);
w Ameryce Po³udniowej (s. 251-255);
oraz w Azji, Afryce i Australii (s. 256257). Ciekawie przedstawia siê problem
werbowania do masonerii o czym nasz
Autor szeroko siê rozpisuje (s. 258274) oraz jak przeciwdzia³aæ szkodliwym dzia³aniom tej¿e masonerii (s. 275280). W „Dodatku” do tego
opracowania przedstawia „Obraz ³ó¿
polskich w wieku XVIII i na pocz¹tku
wieku XIX” (s. 281-295). Jest to opracowanie tym cenniejsze, ¿e Autor
przedstawia rysunki – obrazy, symbole i ich wymowê. Omawia symbole –
obrazy, podaje ich znaczenie: jak odczytaæ symbol s³oñca, ksiê¿yca, sznura z frêdzlami, trójk¹ta i kompasu, potrójnych drzwi, siedmiu stopni,
kolumny po³udniowej, kolumny pó³nocnej, mozaikowej posadzki, domku,
globu, tablicy, linii, kamienia kubicznego, równowagi, m³otka i d³uta oraz
kielni. Tych opisów, symboli i ich znaczenie jest o wiele wiêcej, co by³o zale¿ne od danej lo¿y9.
Niniejsze opracowanie, bardziej
streszczenie dzie³a œw. ks. bpa Józefa

Sebastiana Pelczara, jest tylko wprowadzeniem do dzia³alnoœci œw. ojca
Maksymiliana Kolbego, który zmierzy³
siê z t¹ ideologi¹ ju¿ podczas pobytu
na studiach w Rzymie. To w Rzymie
poznawa³ tajniki masonerii, tam widzia³
protesty przeciwko Koœcio³owi i papie¿owi, tam widzia³ antypapieskie
procesje pe³ne buntu, z³oœci i nienawiœci, co natchnê³o go do podjêcia
odpowiednich kroków przeciwdzia³ania, tworz¹c „Armiê Niepokalanej”10.
Pokrótce wiêc zostanie ukazany ¿yciorys œw. Maksymiliana Kolbego.

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
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Wakacyjne wêdrówki

Luksemburg – jeden dzieñ w Wielkim Ksiêstwie

mi³y placyk w ma³ym miasteczku
zaledwie 20 km.

minacji ksi¹g liturgicznych, która kwi-

do granicy, a po-

t³a w opactwie benedyktyñskim na

tem poruszaj¹c

prze³omie I i II tysi¹clecia.

siê mniej wiêcej

Wielkie Ksiêstwo Luksemburga

na po³udnie, od-

zajmuje powierzchniê 2586 km kwadra-

wiedziliœmy trzy

towych (dla porównania powiat sa-

miejsca: Clervaux,

nocki 1158 km. kw.) i jest wciœniête

Echternach i sam¹

miêdzy trzy kraje: Niemcy, Francjê

stolicê – miasto

i Belgiê. Zamieszkuje je ponad pó³ mi-

Luksemburg.

liona mieszkañców, a jêzykiem urzêdo-

Wieczorem jesz-

wym jest jêzyk francuski. Wielu miesz-

cze z³o¿yliœmy

kañców pos³uguje siê te¿ jêzykiem

Czy warto jechaæ do Luksembur-

kurtuazyjn¹ wizytê w znajomych mo-

niemieckim, a ciekawostk¹ jest fakt, ¿e

ga? Belgowie, mieszkaj¹cy w pobli¿u

jego kolegi w ich domu w ma³ej wio-

obecnie próbuje siê wskrzesiæ prawie

je¿d¿¹ tam po paliwo, bo jest tañsze

sce, której nazwy ju¿ nie pamiêtam.

ju¿ wymar³y jêzyk luksemburski, nale-

o co najmniej 20 eurocentów (ró¿nica

W sumie dzieñ by³ pe³en wra¿eñ, a naj-

¿¹cy do rodziny jêzyków germañskich.

1,4 – 1,2 euro za litr). My pojechali-

ciekawszy w moim przekonaniu by³o

Dziêki zrz¹dzeniom dziejów ten ma³y

œmy zobaczyæ ten ma³y, ale bardzo

muzeum w Echternach, poœwiêcone

skrawek terenu, bêd¹cy dawniej we

bogaty kraj z bliska. Z bazy mieliœmy

przede wszystkim sztuce pisania i ilu-

w³adaniu ksi¹¿¹t Luksemburga, uzy-

neoromañskie wie¿e koœcio³a w Clervaux

bazylika dawnego opactwa w Echternach

Palais Grand Ducal w Luksemburgu –
widoczne wie¿yczki w stylu mauretañskim
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ska³ niepodleg³oœæ w XIX wieku i, mimo
zawirowañ i zajêcia przez Niemcy
w czasie II wojny œwiatowej, cieszy siê
nadal niepodleg³oœci¹, jako jedno
z najmniejszych pañstw Europy. Jest
to kraj bardzo bogaty, przyci¹gaj¹cy
inwestorów i bankowców, jeden
z g³ównych oœrodków finansowych
œwiata. Podró¿uj¹c przez po³acie (jeœli
to s³owo jest adekwatne do niewielkiej powierzchni) Luksemburga widzi
siê tak¿e lasy i pola uprawne, na których pas¹ siê krowy i inne zwierzêta,
portal katedry Notre Dame

a wiêc istnieje tu te¿ i rolnictwo i le-

œnictwo. Mimo ma³ej powierzchni s¹ tu przestrzenie nieprzemys³owe
i turystyczne. Nad graniczn¹ rzek¹ Sure widzieliœmy du¿e tereny wypoczynkowe i nigdy wczeœniej w ¿yciu nie widzia³em tak wielkiej liczby
zaparkowanych w jednym miejscu przyczep kempingowych.
Pierwszym przystankiem naszej wêdrówki by³o po³o¿one na wzgórzach Ardenów, na pó³nocy Luksemburga, miasteczko Clervaux, które
sprawia³o z daleka ³adne wra¿enie. Ciekawie prezentowa³ siê koœció³ na
wzgórzu, który jednak okaza³ siê neoromañsk¹ imitacj¹ dawnego stylu
romañskiego. W tym miasteczku te¿ znajduje siê te¿ zamek, a w nim ma³e
muzeum prezentuj¹ce historiê walk z II wojny œwiatowej i pomnik ¿o³nierzy alianckich wyzwalaj¹cych te okolice.
Po krótkiej wizycie w Clervaux udaliœmy siê w kierunku p³d. - wschodnim, w stronê Echternach. To najstarsze miasto Luksemburga, s³yn¹ce
z koœcio³a romañskiego i opactwa benedyktyñskiego, które przed wiekami wyró¿nia³o siê znakomita pracowni¹ pisania i iluminacji kodeksów
i ksi¹g liturgicznych. To miasteczko ma swój urok i poœwiêciliœmy godzinê na zwiedzenie jego atrakcji i muzeum w klasztorze opactwa. O najciewnêtrze katedry Notre Dame w Luksemburgu

kawszych wra¿eniach z Echternach
napisze w oddzielnym tekœcie.
Wreszcie dopiero oko³o godziny
15., wyruszyliœmy w stronê stolicy –
miasta Luksemburg. Nigdy tu nie by³em i nie potrafi³em sobie wyobraziæ
tego, jak umiejscowione jest miasto.
Okaza³o siê, ¿e odnalezienie centrum
by³o nie lada wyzwaniem. Nawet urz¹dzenie GPS nie do koñca pokazuje dobrze, jak siê ustawiæ na pasach ulic,
jak wjechaæ, jak zaparkowaæ. Okaza³o
siê, ¿e Luksemburg po³o¿ony jest na

stoisko prawos³awnych sióstr zakonnych

kilku wzgórzach, które oddzielone s¹
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g³êbokimi dolinami i przepaœciami.
Miêdzy nimi zbudowano potê¿ne wiadukty, ale nie jest ³atwo lawirowaæ na
tych estakadach. Przez pomy³kê wjecha³em do dzielnicy nowoczesnych
wie¿owców i banków o nazwie Gare,
która jest po³o¿ona na innym wzgórzu
ni¿ centrum historyczne. Potem, zawróci³em wœród du¿ego ruchu
i ogromnych, drogich aut i uda³o siê
skierowaæ do Starego Miasta. W koñcu, gdzieœ w oddali od Hotel de Ville
krypta ze szcz¹tkami ksi¹¿¹t

(ratusz), uda³o siê zaparkowaæ na ulicy (!) i pieszo pod¹¿yliœmy do centrum. Akurat zacz¹³ padaæ deszcz i pogoda psu³a wra¿enia estetyczne
dotycz¹ce zwiedzania atrakcji miasta.
Mówi¹c prawdê – Luksemburg
mnie rozczarowa³. Architektura w wiêkszoœci z XVII, XVIII i XIX wieku, nie
powala na kolana. Widzieliœmy z zewn¹trz Palais Grand Ducal, czyli Pa³ac
Ksi¹¿¹t Luksemburga, zbudowany
w XVI wieku i wielokrotnie przebudowywany. W jego architekturze mo¿na
odnaleŸæ wp³ywy sztuki hiszpañskiej,

Hotel de Ville (Ratusz) przy Placu Wilhelma II

np. mauretañskie wie¿yczki. Potem
poszliœmy w kierunku katedry. Katedra pw. Matki Bo¿ej (Notre Dame) zbudowana jest w stylu prze³omu renesansu i baroku z XVII w., póŸniej
dodano jej transept i prezbiterium
w stylu art-deco (ok. 1930 roku). Najciekawszy jest chyba sam portyk fasady w stylu póŸnego renesansu (manieryzm). W œrodku znajduje siê XVII
wieczna figura Madonny z Dzieci¹tkiem czczona przez pobo¿nych mieszkañców kraju. Krypta mieœci grobowce ksi¹¿¹t Luksemburga, w tym Jana I
Œlepego Luksemburskiego, który poleg³ w bitwie pod Crecy w 1346 r. Ciekawostka – jako Jan Luksemburski
roœci³ sobie prawo do korony polskiej

Pomnik Pamiêci przy Placu Konstytucji

i nawet by³ koronowany, czego jed-
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nak nie uznawali ani W³adys³aw
£okietek, ani Kazimierz Wielki. W katedrze Luksemburga mia³y swoje stoisko prawos³awne siostry zakonne
z Bia³orusi, sprzedaj¹ce ikony i inne
dewocjonalia, pozyskuj¹c w ten sposób œrodki na cele misyjne.
Potem wyszliœmy z katedry i udaliœmy siê na g³ówny plac miasta, plac
Guillaume II (Wilhelma II, króla Niderlandów i Ksiêcia Luksemburga
z XIX w.). Przy nim znajduje siê Hotel de Ville (Ratusz) i konny pomnik
Plac Konstytucji – w tle wie¿e katedry

patrona. Deszcz przeszkadza³ nam
dalej w kontemplacji ¿ycia stolicy. Po
chwili udaliœmy siê na inny plac, Plac
Konstytucji, na którym stoi pomnik
pamiêci ¿o³nierzy poleg³ych w czasie
drugiej wojny œwiatowej. W jego pobli¿u, stoj¹c na krawêdzi skarpy, mo¿na by³o podziwiaæ przepaœci w dolinach luksemburskich rzek, resztki
dawnych murów i warowni oraz budowle na innych wzgórzach. Wreszcie id¹c przez jakiœ park przedostaliœmy siê w stronê samochodu
i wyjechaliœmy pod wieczór z luksemburskiej metropolii. Czeka³a nas jesz-

wiadukty i przepaœci miêdzy wzgórzami Luksemburga

cze droga przez prowincjê do znajomych ks. Krzysztofa. To Polacy,
którzy tu osiedli, zbudowali dom na
wsi i ciesz¹c siê dobrymi zarobkami,
pozostali w Luksemburgu. Wioski
w Luksemburgu s¹ raczej ma³e, roz³o¿one wœród pól, drogi w nich w¹skie i krête, ale zabudowania bogate.
Po godzinie spêdzonej u znajomych
wróciliœmy do bazy, aby w nastêpny
dzieñ podj¹æ kolejn¹ wêdrówkê.

Ks. Tomasz Grzywna
widok z prowincji – moje auto i ³¹ki z krowami
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Symbol Krzy¿a w poezji polskiej
„Krzy¿ znajduje siê w samym sercu Odkupienia. Królestwo wiecznej
chwa³y zbudowane jest nieodwracalnie w Krzy¿u i ugruntowane
w Odkupieniu”.
Œw. Jan Pawe³ II (Watykan,
27.03.1983 r.)
Temat Krzy¿a czêsto pojawia siê
w literaturze piêknej jako wyraz prze¿yæ ludzkich, znaczonych stygmatem
cierpienia. Jest to temat ogólnoludzki,
zwi¹zany nieroz³¹cznie ze skoñczon¹
natur¹ ludzk¹, podlegaj¹c¹ brakom fizycznym i jeszcze bardziej bolesnym
cierpieniom ducha. Ka¿dy z nas prêdzej czy póŸniej staje przed tajemnic¹
cierpienia i przed pytaniem, sk¹d z³o,
dlaczego cierpienie. Na powy¿sze pytanie szuka³y odpowiedzi pokolenia
naszych przodków. Mówi o tym biblijna historia Hioba wyjaœniaj¹c, ¿e cierpienie nie koniecznie jest kar¹ za pope³nione z³o; mo¿e byæ prób¹
i sprawdzianem dojrza³oœci cz³owieka.
Dodatnich momentów w cierpieniu
ludzkim doszukiwa³y siê tak¿e ró¿ne
filozofie, g³osz¹c, ¿e czêsto odwodzi
ono od z³a i ukierunkowuje ku dobru.
Wszystkie jednak próby wyjaœniania
sensu cierpienia przy pomocy tylko
rozumu ludzkiego zawodz¹, zw³aszcza
gdy ono swoim ciê¿arem bezpoœrednio przygniata cz³owieka.
Chrzeœcijañstwo wnios³o sporo
œwiat³a w omawian¹ tajemnicê cierpienia, rozró¿niaj¹c z³o fizyczne, jako
wzglêdne oraz z³o moralne, z³o grzechu. To ostatnie przekreœla mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia celu ostatecznego cz³owieka, jest dlatego z³em absolutnym.
Nale¿y go unikaæ za wszelk¹ cenê.
Natomiast z³o fizyczne jako brak dobra w³aœciwego naturze ludzkiej, jest
z³em z którym nale¿y walczyæ i usuwaæ
je, zw³aszcza z ¿ycia innych ludzi. Chrystus uczy nas swoj¹ przypowieœci¹
o mi³osiernym samarytaninie, a jeszcze
bardziej swoj¹ postaw¹ wobec chorych, cierpi¹cych, jak winien zachowaæ
siê chrzeœcijanin wobec nieszczêœcia
innych. Jest to postawa wyra¿ona s³owami wyrytymi na wielu œredniowiecznych szpitalach: „Res Sacra mister” co nale¿y t³umaczyæ, ¿e Cz³owiek
w cierpieniu jest œwiêtoœci¹. Ponadto
Chrystus uczy nas swoim przyk³adem,

zw³aszcza ofiar¹ Krzy¿a, jak w³asne
cierpienie przezwyciê¿aæ mi³oœci¹ i jak
je przemieniaæ na wartoœæ wy¿szego
rzêdu o znaczeniu zbawczym. Poj¹³ to
i realizowa³ w swoim ¿yciu œw. Pawe³,
dope³niaj¹c w swoim ciele „braki udrêk
Chrystusa dla dobra (Chrystusowego)
cia³a, którym jest Koœció³” (Kol 1,24).
W perspektywie udzia³u w tajemnicy
odkupienia, które ustawicznie siê dokonuje, Krzy¿, cierpienie jako dar i wy-

waniu nadziei na mi³osierdzie Bo¿e,
jakie p³ynie z ofiary Chrystusa. Autor
wiersza, zwracaj¹cy siê do Ukrzy¿owanego wspó³czu³ jego mêce prosz¹c
jednoczeœnie o odpuszczenie win.
Poezja œredniowieczna podkreœla³a
równie¿ udzia³ Matki Boskiej w cierpieniu Chrystusa. Dzieje siê tak m.in.
w anonimowych „¯alach Matki Boskiej pod Krzy¿em”. Cechy œredniowiecznej pobo¿noœci pasyjnej ukazy-

raz mi³oœci uwalnia od z³a absolutnego i staje siê znakiem zbawienia. Tej
nauce Krzy¿a, poœwiêca Ojciec Œw. Jan
Pawe³ II, List apostolski „Salvifici doloris” - O chrzeœcijañskim sensie ludzkiego cierpienia. Swoje wywody oparte o objawienie Bo¿e podsumowuje
stwierdzeniem, ¿e jedynie w Chrystusie wyjaœnia siê ta tajemnica w sposób przynosz¹cy cierpi¹cemu ukojenie i Bo¿y pokój, p³yn¹cy ze
œwiadomoœci, ¿e cierpienie ma swoj¹
wartoœæ i g³êboki sens, którego czasem w pe³ni nie pojmujemy. W zakoñczeniu Listu, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II zwraca siê do cierpi¹cych z proœb¹
o ich dar Krzy¿a, wyra¿aj¹c nadziejê,
¿e w jednoœci z Krzy¿em Chrystusowym przewa¿y on szalê dobra
„w straszliwym zmaganiu siê pomiêdzy
si³ami dobra i z³a, którego scen¹ i widowni¹ jest wspó³czesny œwiat”.
Funkcja zbawcza mêki i œmierci
Chrystusa by³a silnie eksponowana
w literaturze œredniowiecznej. Znalaz³o to wyraz zarówno w akcentowaniu
kultu Krzy¿a, jak równie¿ w poszuki-

wane w poezji, a tak¿e w innych dziedzinach twórczoœci, np. w misteriach,
rozwijane by³y w nastêpnych stuleciach, przede wszystkim w nabo¿eñstwach wielkopostnych (Gorzkie ¿ale,
Droga Krzy¿owa). Epoka odrodzenia
nie obfitowa³a w tego rodzaju teksty.
Nie znajdziemy ich w twórczoœci Jana
Kochanowskiego czy Miko³aja Reja.
Wynika³o to z naturalnej konsekwencji zmian œwiatopogl¹dowych, jakie
wówczas nast¹pi³y. Renesansowy
humanizm spowodowa³ przesuniêcie
akcentów w stronê twórczoœci œwieckiej. Optymistyczna filozofia epoki,
która w swym centrum umieszcza³a
cz³owieka, nie inspirowa³a do tematyki pasyjnej. Temat ten powróci³ w okresie baroku, który w znacznym stopniu
nawi¹zywa³ do tradycji œredniowiecznej, ukazuj¹cej mêkê Chrystusa w poezji. Prze¿ycia religijne przedstawiane
w tym czasie czêsto ³¹czy³y siê z motywami spraw ostatecznych (œmieræ,
S¹d Bo¿y), a ponadto zwi¹zane by³y
z mistycznym poczuciem „wewnêtrznego rozdarcia”. Nie bez znaczenia dla
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rozwoju takich tendencji by³y tak¿e
warunki zewnêtrzne, takie jak wojny
czy spory religijne. W póŸnym baroku dochodzi do po³¹czenia pierwiastków religijnych z ideami patriotycznymi. Widaæ to wyraŸnie w anonimowych tekstach poezji zwi¹zanej
z Konfederacj¹ Barsk¹, gdzie Krzy¿
wyra¿a postawê mêstwa a tak¿e wi¹¿e
zbawcz¹ rolê mêki Chrystusa z sarmackim przeœwiadczeniem o szczególnym
wybraniu przez Boga narodu polskiego. By³y to zal¹¿ki tych idei, które póŸniej, w okresie romantyzmu, zaowocowa³y w literaturze polskiej mesjanizmem. W czasach stanis³awowskich
problematyka religijna zesz³a na plan
dalszy, zarówno jeœli chodzi o formu³owane pogl¹dy filozoficzne, jak
i o twórczoœæ literack¹, która pe³ni³a
funkcjê s³u¿ebn¹ wobec g³oszonych
w Polsce hase³ o koniecznoœci reform
spo³ecznych i politycznych. Dominowa³a wówczas poezja satyryczna, dydaktyczna i moralizatorska. Nie rozwija³a siê natomiast twórczoœæ liryczna
w tym religijna.
W okresie romantyzmu cierpienie
Chrystusa wi¹zane by³o g³ównie z ideami patriotycznymi, gdy¿ naczelnym
tematem literatury tego okresu by³a
sprawa polska. Mesjanistyczne wizje
mêczeñstwa widoczne by³y g³ównie
w Mickiewiczowskich „Ksiêgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” oraz
w III czêœci „Dziadów”. Krzy¿ pojawia
siê równie¿ w wierszach lirycznych
tego okresu w twórczoœci poetów emigracyjnych (Krasiñski, Mickiewicz,
Norwid, S³owacki) jak i pisz¹cych
w kraju (Lenartowicz, Syrokomla, Ujejski, Zaleski i inni). W religijnej liryce
romantycznej krzy¿ wystêpuje ju¿ nie
tylko w funkcji pasyjnej, ale wyra¿a
postawê refleksji, rozmowy z Bogiem,
osobistej modlitwy, jest wybawieniem
przed niebezpieczeñstwem, drog¹ do
Boga. W drugiej po³owie XIX wieku
pisanie poezji w ogóle a zw³aszcza religijnej nie by³o popularne. Rozwój
tendencji pozytywistycznych prowadzi³ do eliminowania jednostkowych
odczuæ w twórczoœci, do zaniku indywidualnego prze¿ywania i patriotycznej religijnoœci. Tym niemniej w twórczoœci Konopnickiej, Asnyka czy
Faleñskiego pojawia siê symbol krzy¿a. Warto tu wspomnieæ chocia¿by

o osobistym wierszu Asnyka „Pod
stopy krzy¿a”. Po okresie doœæ nieurodzajnym w lirykê religijn¹, jakim by³
pozytywizm, nastêpuje znów rozwój
w twórczoœci modernistów. Motywy
religijne w tym równie¿ krzy¿, wystêpuj¹ doœæ czêsto w poezji prze³omu
XIX/XX w. Trzeba jednak zauwa¿yæ,
¿e powi¹zane one s¹ z popularn¹ wówczas, artystyczn¹ kontemplacj¹, mani-

„Pierwszym spoœród nas jest ten, kto
jest najbli¿ej Jezusowego krzy¿a”,
napisa³ najwybitniejszy wspó³czesny
poeta religijny, ks. Jan Twardowski,
wpisuj¹c siê swoim umi³owaniem krzy¿a w wielki nurt duchowoœci chrzeœcijañskiej. Wed³ug „Jana od Biedronki”,
nie ten jest pierwszym spoœród nas,
kto pochyla siê nad ¿³óbkiem, gdy Jezus, jak ka¿de ludzkie niemowlê po-

festowaniem indywidualnego prze¿ywania estetycznego. W ukazywaniu
poszczególnych zdarzeñ zwi¹zanych
z ukrzy¿owaniem Chrystusa, np. Droga na Golgotê czy mêka na krzy¿u,
dominuje czêsto nie autentyczne prze¿ywanie tych aktów, lecz poczucie niezwyk³oœci po³¹czone z psychologiczn¹ analiz¹ autora. Dlatego nie ma
tu nawi¹zywania do charakterystycznej dla œredniowiecza i baroku pasyjnoœci ani do patriotycznej liryki religijnej znanej nam z romantyzmu.
Okres, w którym obecnoœæ Krzy¿a
w twórczoœci poetyckiej odgrywa
istotn¹ rolê, to czas pierwszej i drugiej
wojny œwiatowej. Zw³aszcza w tym
ostatnim okresie powsta³o wiele wierszy dramatycznych, modlitewnych,
apelatywnych, czêsto eksponuj¹cych
symbol cierpienia. Odnajdujemy tu
znów blisk¹ mesjanizmowi interpretacjê krzy¿a. Z kolei poezja wspó³czesna jest niew¹tpliwie mniej emocjonalna w wyra¿aniu swych odczuæ ni¿
liryka dziewiêtnastowieczna, przewa¿aj¹ w niej pierwiastki refleksyjne.
Wspó³czeœni poeci nie zawsze wprost
wyra¿aj¹ swoje prze¿ycia religijne.

trzebowa³ opieki, nie ten kto pozosta³
w œwi¹tyni by s³uchaæ Bo¿ego Nauczyciela, ani nikt z tych, którzy rozpoznali zwyciêzcê œmierci, piek³a i szatana po Zmartwychwstaniu. Jedynie
ten, kto wytrwa³ z Matk¹ Najœwiêtsz¹
pod krzy¿em, gdy ogo³ocony Zbawiciel niewypowiedzianie cierpia³ i jako
cz³owiek i jako Syn opuszczony przez
Ojca, by do koñca wype³niæ Bo¿¹ Mi³oœæ. Ks. Jan Twardowski poœwiêci³
œw. Janowi osobny wiersz, pisz¹c, ¿e
jeden nie zl¹k³ siê krzy¿a, jeden sta³
pod krzy¿em, a zakoñczy³ ten epigramatyczny wrêcz liryk g³êbok¹ puent¹:
„kto ucieka od Krzy¿a, Krzy¿ ciê¿szy
dostanie”. Mo¿emy wiêc uznaæ œw.
Jana za patrona tych wszystkich, którzy odwa¿nie przyjmuj¹ Krzy¿ Chrystusowy, bez s³owa skargi, a nawet
z najwiêksz¹ mi³oœci¹.
Literatura:
Niewczas A. Przez krzy¿. Wybór poezji religijnej.
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(£k 11,29-32)
29

Gdy t³umów przybywa³o, zacz¹³
mówiæ: „To plemiê jest plemieniem
zepsutym. Chce znaku, lecz znak nie
bêdzie mu dany poza znakiem Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz sta³ siê znakiem dla mieszkañców Niniwy, tak
Syn Cz³owieczy bêdzie dla tego pokolenia. 31 Królowa z Po³udnia stanie
na s¹dzie z ludŸmi tego plemienia
i potêpi ich, bo z krañców ziemi przyby³a, by pos³uchaæ m¹droœci Salomona, a oto tu coœ wiêcej ni¿ Salomon. 32 Ludzie z Niniwy stan¹ na
s¹dzie z tym plemieniem i potêpi¹ je,
bo oni na wo³anie Jonasza nawrócili
siê, a oto tu coœ wiêcej ni¿ Jonasz.
Kontekst
Pojawi³y siê dwie sprzeczne opinie o Jezusie w otaczaj¹cym go t³umie. Jedna mówi³a o Nim, ¿e „za spraw¹
Belzebuba, przywódcy demonów,
usuwa demony”. Druga przeciwna,
„B³ogos³awione ³ono, które Ciê nosi³o, i piersi, które ssa³eœ”. Jezus postanawia zwróciæ siê bezpoœrednio do
otaczaj¹cego go t³umu, bez g³oszenia
przypowieœci. I gorzkie s¹ to s³owa
o jego s³uchaczach, gorzkie lecz prawdziwe. Chrystus zapowiada ostatni
znak, znak Swoje Zmartwychwstanie.
Lectio(czytanie i zrozumienie Pisma)
29

Gdy t³umów przybywa³o, zacz¹³
mówiæ: “To plemiê jest plemieniem zepsutym. Chce znaku, lecz znak nie bêdzie mu dany poza znakiem Jonasza.
¯¹danie znaku, to ¿¹danie cudu.
Pomimo tego, ¿e Bóg, w osobie Jezusa zni¿a siê do swego ludu i sam osobiœcie ten lud pragnie prowadziæ, „to
plemiê” ¿¹da dowodu Boskoœci Jezusa. Pomimo, tego, ¿e cz³owiek nie jest
w stanie wejœæ w wymiar Boski, Bóg
przed nim ten wymiar otwiera i zaprasza do wejœcia, ale cz³owiek, domaga

siê cudu. I Jezus stwierdza, i¿ „to plemiê” ¿¹da znaku, jednak ¿adnego znaku nie otrzyma. To ¿¹danie znaku nie
jest czymœ obcym i wspó³czesnemu
cz³owiekowi. To w ludzkiej ska¿onej
naturze grzechem pierworodnym tkwi
pragnienie, by zobaczyæ na w³asne
oczy, móc dotkn¹æ taki znak i byæ pewnym, i¿ rzeczywiœcie jest to dzia³anie
Bo¿e, i¿ rzeczywiœcie jest to Bóg. „To
plemiê” ¿adnego znaku nie otrzyma,
prócz „znaku Jonasza”.
30

Jak bowiem Jonasz sta³ siê
znakiem dla mieszkañców Niniwy,
tak Syn Cz³owieczy bêdzie dla
tego pokolenia.
Czym jest znak Jonasza? Jonasz
wezwany przez Pan, wype³nia Jego zlecenie i idzie do Niniwy, by upomnieæ
jej mieszkañców. Jonasz id¹c przez
Niniwê g³osi: „Jeszcze czterdzieœci
dni, a Niniwa zostanie zburzona”.
Mieszkañcy Niniwy uwierzyli prorokowi i rozpoczêli pokutê. Bóg widz¹c
to, postanowi³ ulitowaæ siê nad nimi.
Król i mieszkañcy pogañskiego miasta Niniwa, wyci¹gnêli wnioski z tego,
co us³yszeli od proroka Jonasza. Poganie z Niniwy odkryli prawdê o sobie i j¹ uznali. Król Niniwy powiedzia³:
„Kto wie, mo¿e siê odwróci i ulituje
Bóg, odst¹pi od zapalczywoœci swego gniewu, a nie zginiemy?” Czy „to
plemiê” dostrzega jak mieszkañcy Niniwy, znak Syna Cz³owieczego, znak
Jezusa Chrystusa Zmartwychwsta³ego? Czy „to plemiê” dostrzega zapowiedŸ Zmartwychwstania.
31

Królowa z Po³udnia stanie na
s¹dzie z ludŸmi tego plemienia i potêpi ich, bo z krañców ziemi przyby³a, by pos³uchaæ m¹droœci Salomona, a oto tu coœ wiêcej ni¿ Salomon.
Królowa Etiopii, Saba, wyci¹gnê³a wnioski z tego, co us³ysza³a od króla Salomona. Jako poganka poszuki-

wa³a m¹droœci i znalaz³a j¹ w Bo¿ej
m¹droœci wypowiadanej prze króla
Salomona. Saba powiedzia³a: „Niech
bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg twój,
za to, ¿e ciebie upodoba³ sobie, aby
ciê osadziæ na tronie Izraela; z mi³oœci,
jak¹ ¿ywi Pan wzglêdem Izraela, ustanowi³ ciebie królem dla wykonywania
prawa i sprawiedliwoœci.” A Chrystus
stwierdza, „a oto tu coœ wiêcej ni¿
Salomon”. „To plemiê” maj¹c przed
oczami Boga samego, nie dostrzega
tego, s³ysz¹c z ust Boga p³yn¹c¹ m¹droœæ i mi³oœæ, nie s³yszy tego.
32

Ludzie z Niniwy stan¹ na s¹dzie z tym plemieniem i potêpi¹ je,
bo oni na wo³anie Jonasza nawrócili siê, a oto tu coœ wiêcej ni¿ Jonasz.
W dzia³alnoœci proroka Jonasza najwa¿niejsze by³o to, ¿e po wp³ywem jego
s³ów ludzie masowo siê nawrócili. S³owa Jezusa maj¹ o wiele wiêksz¹ moc ni¿
s³owa Jonasza. A mimo to „to plemiê”
trwa w uporze i nie chce siê nawróciæ.
Pojawia siê wiêc pytanie: kiedy na „tym
plemieniu” spe³ni siê znak Jonasza?
Jezus dopowiada, dopiero na S¹dzie
Ostatecznym. Wtedy, gdy Jezus Chrystus objawi siê w chwale i nikt nie bêdzie w¹tpi³ w to, i¿ jest On Bogiem.
I szczêœliwi bêd¹ ci, którzy w czasie s¹du
oka¿¹ siê byæ wiernymi uczniami Jezusa. Tych zaœ natomiast, którzy go odrzucili, czeka wyrok.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
M¹droœæ Jezusa jest wiêksza od
m¹droœci Salomona, a znak Jezusa jest
wiêkszy od znaku Jonasza. Czy my to
dostrzegamy? Teraz dzieje siê coœ wiêcej ni¿ znak Jonasza. Teraz Jezus wzywa nas, abyœmy stali siê jego uczniami, abyœmy œwiat³o ewangelii g³osili
tak, by ludzie mogli ju¿ widzieæ chwa³ê Syna Bo¿ego. I nie oczekujmy kolejnego cudu, ¿aden znak nie bêdzie
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nam dany, ¿adnego cudu nam ju¿ nie
trzeba, prócz znaku Jonasza. Tym znakiem dla nas jest Chrystus zmartwychwsta³y. Znak, jakiego ¿¹da, nasze oczekuje i zatrwo¿one serce, to Jezus
Chrystus. Ws³uchajmy siê w s³owa
Chrystusa, ws³uchajmy siê w s³owa
Pisma œw., a bêdziemy widzieli i rozumieli Chrystusa Zmartwychwsta³ego.
Jeœli cz³owiek nie przyjmuje Jezusa,
i znaków jakie czyni³, jeœli nie uwierzy
i nie przyjmuje Jego Zbawczego Dzie³a, jeœli nie uznaje Krzy¿a - Bóg niczego wiêcej nie uczyni, bo wszystko ju¿
siê dokona³o. I taki cz³owiek, „to plemiê” wci¹¿ ¿¹daæ bêdzie cudu. A cud
siê dokona³. Znak najwiêkszy zosta³
ju¿ dany. I nie spodziewajmy siê niczego wiêkszego. Mieszkañcy Niniwy
uwierzyli, uznali swoje winy i prosili
Boga o wybaczenie. I Bóg wybaczy³.
Zobaczmy Mi³oœæ, która sp³ywa na
nas ka¿dego dnia. Przyjrzyjmy siê
Krzy¿owi i przyjmijmy Go, a nasze pragnienie cudu zniknie „To plemiê” stanie siê dzieckiem Bo¿ym, stanie siê
uczniem Chrystusa.
Contemplatio(czas bycia sam na sam
z Bogiem)
Czyni¹c rachunek sumienia, a czynimy go ka¿dego wieczora, przyjrzyjmy siê uwa¿nie naszym grzechom,
przyjrzyjmy siê uwa¿nie naszemu na-

wróceniu. Zwróæmy uwagê, czy jest
w nas niepokój i lêk, czy z mi³oœci¹
i wdziêcznoœci¹ przyjmujemy kolejny
dzieñ. Zwróæmy uwagê, czy wci¹¿
chcemy realizowaæ swoje zamiary, czy
potrafimy czyniæ dobro, do którego
zachêca nas bliŸni. Zapytajmy siebie,
czy jest ktoœ kogo nienawidzê, lub
choæby coœ czego u niego nienawidzê. I wtedy, spróbujmy znaleŸæ
w Ewangelii wezwanie Jezusa do nienawiœci bliŸniego.
Actio/oratio (zwrócenie sie do Boga)
Zacznij modliæ siê i prosiæ Boga
o wybaczenie.
Mów ma³o; „moja wina, moja
wina, moja bardzo wielka
wina”.
Módlmy siê s³owami Psalmu
Dobrej Woli Zygmunta
Krasiñskiego:
„B³agamy Ciebie, Ojcze, Synu,
Duchu,
Z prostot¹ dzieci¹t, w niewieœciej
pokorze,
Przed Tob¹ dzieci i niewiasty,
Bo¿e A œwiatu mêscy - my, co siê nie boim
Od wieków walczyæ przeciw
wrogom Twoim,
B³agamy Ciebie razem z nasz¹
Pani¹,

Co za nas Twego doprasza siê
s³uchu,
My, zawieszeni pomiêdzy
otch³ani¹
A twym królestwem, Ojcze, Synu,
Duchu!
B³agamy Ciebie z wrytym
w ziemiê czo³em,
Skroni¹ ju¿ w wiosen Twych
k¹pani dmuchu.
Czasów pryœniêtych otoczeni
ko³em
I pañstw gin¹cych - Ojcze, Synu,
Duchu,
B³agamy Ciebie - stwórz w nas
serce czyste Odnów w nas zmys³y - z dusz
wypleñ k¹kole
Z³ud œwiêtokradzkich - i daj
wiekuiste
Œród dóbr Twych dobro - daj
nam dobr¹ wolê;
Teraz gdy rozgrzmia³ siê ju¿ s¹d
Twój w niebie
Ponad lat zbieg³ych dwoma
tysi¹cami,
Daj nam, o Panie, œwiêtymi
czynami
Œród s¹du tego samych
wskrzesiæ siebie!”
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1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 05.03.2017 r.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ, podczas Mszy œwiêtej o godzinie 12.30, ks. abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, udzieli sakramentu bierzmowania m³odzie¿y z naszej
i franciszkañskiej parafii. O godzinie
17.00 celebrowa³ bêdzie Mszê œwiêt¹
w parafii Chrystusa Króla, gdzie tak¿e
wybierzmuje m³odzie¿ gimnazjaln¹
z pozosta³ych parafii dekanatu.
2. Dziœ o godzinie 17.00 rozpoczynamy Gorzkie ¯ale, na które serdecznie
zapraszamy wszystkich czcicieli cierpi¹cego Jezusa, aby rozwa¿aæ Jego
Mêkê i œmieræ na krzy¿u. Podczas tego
nabo¿eñstwa bêdziemy zbieraæ ofiary
na kwiaty do Bo¿ego Grobu.
3. W okresie Wielkiego Postu,
w ka¿dy pi¹tek, o godzinie 8:00, odprawiaæ bêdziemy Drogê krzy¿ow¹
dla starszych Parafian. O godzinie
17:15 rozpoczynaæ bêdziemy takie nabo¿eñstwo dla dzieci i wszystkich

chêtnych, szczególnie rodziców dzieci szkolnych. Dla m³odzie¿y i chêtnych nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej
odprawiaæ bêdziemy tak¿e w pi¹tki
po Mszy œw. wieczornej. Zapraszamy serdecznie tak na Gorzkie ¯ale
jak i na Drogê krzy¿ow¹.
4. We œrodê, 8 marca, modlimy siê
w intencji kobiet. Zapraszamy wszystkie Panie g³ównie na Mszê œwiêt¹
o godzinie 18.00.
5. Jak ka¿dego roku, tak¿e i w tym,
mamy do rozprowadzenia paschaliki
i baranki na stó³ wielkanocny. Paschaliki s¹ w cenie siedmiu z³otych, a baranki piêciu z³otych. Ofiary sk³adane
z tej okazji s¹ przeznaczane na wakacje
dla dzieci z mniej zamo¿nych rodzin.
6. Przypominamy przykazania koœcielne w aktualnej wersji:
1. W niedziele i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy

œwiêtej i powstrzymaæ siê od
prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przyst¹piæ do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym, przyj¹æ
Komuniê œwiêt¹.
4. Zachowywaæ nakazane posty
i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych, a w okresie Wielkiego
Postu powstrzymywaæ siê od
udzia³u w zabawach.
5. Troszczyæ siê o potrzeby
wspólnoty Koœcio³a.
7. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej, tak „Niedzieli”, „Goœcia
Niedzielnego”, jak i naszej parafialnej gazetki. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ
dla siebie interesuj¹cego, aby pog³êbiæ swoj¹ wiarê czy wiadomoœci
z ¿ycia Koœcio³a.

Intencje w tygodniu
Od 6 do 12.03.2017 r.
Poniedzia³ek – 6.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Bronis³awa (f)
7.30 + Irena Kruczyk int. od kole¿anki
Haliny
18.00 1. + Karol
2. + Barbara Siwiecka int. od pracowników Firmy BUD - REM
3. + Lidia O³owiañczyk int. od Micha³a z rodzin¹
4. + Alicja i Piotr Sitkowie
Wtorek – 7.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Bronis³awa (f)
7.30 + Marek Kabala
18.00 1. + Lidia O³owiañczyk int. od
bratowej Marysi i Zygmunta
2. + Marek Sitek
3. + Stanis³awa (f) Szczudlik
Œroda – 8.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Marek Kabala
7.30 dziêkczynno – b³agalna za ocalenie z wypadku z proœb¹ o zdrowie i b³.
Bo¿e dla Zygmunta

18.00 1. dziêkczynno – b³agalna w 86
rocznicê urodzin z proœb¹ o b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej
2. + Lidia O³owiañczyk int. od s¹siadów z ul. Matejki
3. + Andrzej Malec
Czwartek – 9.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Marek Kabala
7.30 + Helena, Józef, Jan, Micha³
Jasiñscy
18.00 1. w intencji Ojca œw., biskupów,
kap³anów, Ojczyzny, pokoju na œwiecie oraz dzie³ Radia Maryja
2. + Kazimierz
3. + Lidia O³owiañczyk int. od s¹siadów z ul. Matejki
Pi¹tek – 10.03
6.30 + Alicja Zeñczak (greg.)
7.00 + Wies³aw Dankiewicz
7.30 + Jerzy Adamczak 3 r. œm.
18.00 1. + Aleksander Wileczek int. od
pracowników SP nr 2
2. + Lidia O³owiañczyk int. od s¹siadów z ul. Matejki
3. dziêkczynna za Bo¿¹ opiekê w mi-

nionym roku z proœb¹ o dalsze w roku
bie¿¹cym dla rodzin z Ró¿y MB Fatimskiej, kap³anów, parafii i Ojczyzny
Sobota – 11.03
6.30 + Alicja Zeñczak (greg.)
7.00 + Maria Benedyk int. od rodziny
Sieradzkich i Jêkotów
7.30 + Norbert 18 r. œm.
18.00 1. + Karol Pohorski 21 r. œm.
2. + Lidia O³owiañczyk int. od s¹siadów z ul. Matejki
3. dziêkczynna za otrzymane ³aski
w 50 r. urodzin Alberta z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
Niedziela – 12.03
6.30 za parafian
8.00 + Tadeusz Kopczyk 17 r. œm. i
Maria Kopczyk 4 r. œm.
9.30 + Anna i Andrzej Koczeñ
11.00 + Helena Drwiêga
12.30 + Irena Rychlicka 3 r. œm. i Stanis³aw Rychlicki
16.00 + Alicja (greg.)
18.00 + Izabela Filipczak 1 r. œm.
Stró¿e:
P³owce: int.

Redaguje zespó³: ks. Andrzej Skiba, ks. Tomasz Grzywna.
Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, 38-500 Sanok;
www. fara. sanok. pl oraz www. esanok. pl/ kamery_sanok
email: farasanok@interia.pl
Zród³a zdjêæ: zdjêcia w³asne i internet.
Wydawca: Parafia Przemienienia Pañskiego w Sanoku Tel: 0 13 463 19 98.
Druk: www.drukpiast.com

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 9 (704) 5 marca 2017 r.

