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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Wielki Post – odnaleŸæ prawdziwe ¿ycie!

W NUMERZE

Proponujê dzisiaj najpierw refleksjê nad pojêciem, jakim jest „¿ycie”. Ma
ono niejedno znaczenie. Potocznie
oznacza zespó³ procesów zachodz¹cych w organizmie ¿ywym, który podejmuje czynnoœci biologiczne, pocz¹wszy od od¿ywiania siê, przez
przemianê materii, oddychanie, wydalanie, produkowanie nowych komórek,
rozmna¿anie. Wokó³ nas jest œwiat,
przyroda, w której wyró¿niamy dwie
sk³adowe: mówimy o przyrodzie nieo¿ywionej i o¿ywionej. Kamieñ czy piasek istniej¹, lecz nie posiadaj¹ cech
¿ycia biologicznego. Roœliny od¿ywiaj¹
siê i przez proces fotosyntezy dokonuje siê w nich przemiana materii nieorganicznej w organiczn¹. Zwierzêta posiadaj¹ jeszcze wy¿szy stopieñ ¿ycia,
poruszaj¹ siê i wydaj¹ dŸwiêki, rozmna¿aj¹ siê w sposób p³ciowy. Czy posiadaj¹ intelekt, jakaœ formê odczuwania
œwiata i istnienia? Raczej nie, choæ niektórzy badacze dzisiaj przyznaj¹ im pewien stopieñ odczuwania emocji i œwiadomoœci podejmowania zadañ.
Najwy¿sz¹ form¹ ¿ycia na ziemi
jest cz³owiek, „homo sapiens”, który
jako jedyny byt posiada samoœwiadomoœæ i refleksjê nad istnieniem.
Cz³owiek posiada wolnoœæ podejmowania œwiadomych decyzji. Cz³owieka cechuje zdolnoœæ do przejawiania
uczuæ, zdolnoœæ rozumowania i tworzenia, poznawania œwiata i przemieniania go. W œwiadomoœci nas, wierz¹cych, cz³owiek jest obrazem Boga,
najdoskonalszym stworzeniem, umi³owanym przez swego Stwórcê i posiada w sobie pierwiastek nadprzyrodzony – duszê nieœmierteln¹.
W cz³owieku istnieje najwy¿szy
stopieñ ¿ycia biologicznego, ale te¿
dostrzegamy istnienie ¿ycia duchowego. ¯ycie duchowe to zdolnoœæ poznawania Boga, relacji z Bogiem, zdolnoœæ
doskonalenia siê i wzrostu w cnotach.
To umiejêtnoœæ modlitwy, adoracji œwiata niewidzialnego, kontemplacji Bo¿ej
mi³oœci, têsknoty za innym ¿yciem, którego dostrzec zmys³ami nie mo¿na.

Spotkanie Jezusa z Samarytank¹
w dzisiejszej Ewangelii to dowód na
to, ¿e ¿ycie duchowe, nadprzyrodzone nie jest ludzkim wymys³em
(J 4,2-42). Mówi o tym sam Jezus do
kobiety, który spotka³ przy studni.
Prosi j¹ o wodê, która jest konieczna
do ¿ycia naturalnego, bez wody
wszak nie mo¿na prze¿yæ zbyt d³ugo.
Potem jednak zachêca niewiastê, aby
ona poprosi³a o „wodê ¿yw¹”. To
przenoœnia, bo nie chodzi o wodê najzimniejsz¹, z dna studni, jak pocz¹tkowo s¹dzi³a Samarytanka, ale o „wodê wytryskuj¹c¹ ku ¿yciu wiecznemu” (por. J 4,14). ¯ycie doczesne
jest podtrzymywane przez pokarm
i napój, ¿ycie nadprzyrodzone (wieczne) daje nam „woda ¿ywa”, woda
Bo¿ej ³aski, woda wiary, która rozlewa siê w sercach naszych.
W czasie naszych ziemskich wêdrówek wydaje siê nam nieraz, ¿e wystarczy „jedzenie i picie”, ¿e, gdy zaspokoimy g³ód cia³a, to bêdziemy
szczêœliwi. Wiara mówi nam, ¿e tak nie
jest; Samarytanka nie
by³a spragniona tylko
wody i chleba, ona pragnê³a czegoœ wiêcej,
pragnê³a odnalezienia
Boga i sensu
¿ycia. Szuka³a wiele, próbowa³a zaspokoiæ
namiêtnoœci w ró¿ny sposób, mia³a
piêciu mê¿ów (powiedzielibyœmy dziœ
– ¿y³a w wielu zwi¹zkach), ale to nie
dawa³o jest spokoju. „Daj mi tej
wody, abym ju¿ nie pragnê³a”
(J 4,15).
Jezusowi chodzi w³aœnie o to – aby
pobudziæ cz³owieka do refleksji. Czy
wystarczy ci dom i dobra praca? Czy
wystarczy ci m¹¿, ¿ona, rodzina? Czy

Zbierzcie pozosta³e u³omki... ....................................
Misje parafialne (1-8 kwietnia) .................................
Trzechsetna rocznica istnienia masonerii ................
Mêka Pañska w obrazach .........................................

2
3
4
7

rozrywki i przyjemnoœci zaspokajaj¹
twoje pragnienia? Czy kolejne relacje
seksualne daj¹ ci szczêœcie, czy raczej
jeszcze bardziej coœ w tobie wo³a
o prawdziw¹ mi³oœæ, o nadziejê? Jeœli
wiesz, ¿e to nie wystarczy, to dobrze.
Wtedy otworzysz siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego, tego, który daje „wodê
¿yw¹”. Duch Œwiêty tak nas prowadzi,
¿e „zachowujemy pokój z Bogiem”
(Rz 5,1 – I czytanie), ¿e „rozlewa siê
w nas mi³oœæ Bo¿a” (por. Rz 5,5b), ¿e
„posiadamy nadziejê, która zawieœæ
nie mo¿e” (Rz 5,5a). Wiara, nadzieja,
mi³oœæ, pokój to s³owa – klucze, których u¿ywamy mówi¹c o ¿yciu nadprzyrodzonym. To cnoty, których zdobywanie jest zadaniem dla ludzi, którzy
narodzili siê z Ducha Œwiêtego, którzy
odkryli w sobie coœ wiêcej, ni¿ tylko
egzystencjaln¹ pustkê.
Wielki Post to czas szukania
„wody ¿ywej”, „¿ycia nadprzyrodzonego”, „prawdziwej nadziei”. Odnajdziemy je tylko u Chrystusa, tego, który zna najlepiej nasze serca, bardziej

czy mniej poranione przez grzechy
i brak mi³oœci. Ale mamy nadziejê,
mamy energiê, ¿eby do Boga ci¹gle
wracaæ i wyzwalaæ siê z grzechu i nape³niaæ siê energi¹ p³yn¹c¹ ze Ÿród³a,
jakim jest Krzy¿. Tak czyñmy, a ¿ycie
nie bêdzie ciê¿arem, jedynie prób¹
i etapem wiod¹cym ku wiecznoœci.
Ks. Tomasz Grzywna
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Misje parafialne (1-8 kwietnia)
(wybrane codzienne modlitwy; poniedzia³ek, 13 marca):
Panie Jezu, od chwili chrztu œwiê- oczu! Przestañcie czyniæ z³o! Zapra- przemienia. Aby dobrze prze¿yæ misje
tego jesteœmy zaproszeni do przyjaŸ- wiajcie siê w dobrem”.
parafialne, warto pos³uchaæ rady œw.
ni i bliskiej za¿y³oœci z Tob¹. Zdajemy
W tym czasie oczekiwania na misje Paw³a, który doskonale w³ada³ miesobie sprawê z tego, ¿e niejednokrot- parafialne, chcemy wyczuliæ swoje su- czem s³owa: „Nie bierzcie wiêc wzoru
nie opieraliœmy siê temu zaproszeniu, mienia na to, co nas od Ciebie oddala. z tego œwiata, lecz przemieniajcie siê
¿e nieraz chodziliœmy swoimi drogaPanie, pomó¿ nam, abyœmy odno- przez odnawianie umys³u, abyœcie
mi, z dala od Ciebie. Dziœ za prorokiem wili siê wewnêtrznie, duchowo, abyœmy umieli rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a:
Danielem wyznajemy: „Zgrzeszyliœmy, przez pokutê dost¹pili odpuszczenia co jest dobre, co Bogu mi³e i co dozb³¹dziliœmy, pope³niliœmy nieprawoœæ swoich grzechów, aby nasze ¿ycie by³o skona³e” (Rz 12,2). Amen.
i zbuntowaliœmy siê, odst¹piliœmy od uwielbieniem Ciebie. Pomó¿ nam upoTwoich przykazañ. Nie byliœmy po- rz¹dkowaæ swoje ¿ycie, wejrzeæ g³êboCzwartek, 16 marca:
s³uszni Twoim s³ugom…”. W tym cza- ko w nasze sumienia, aby wykorzeniæ
Panie, Bo¿e, stajemy przed Tob¹,
sie oczekiwania na misje parafialne, wszelkie z³o, które – byæ mo¿e – zapu- aby modliæ siê w intencji naszych pachcemy wyczuliæ swoje sumienia na œci³o korzenie. Chcemy odnowiæ siê rafialnych misji. Swoj¹ modlitw¹ chceto, co nas od Ciebie oddala.
wewnêtrznie, nabraæ Bo¿ej mocy do my obj¹æ ksiê¿y misjonarzy, jak rówPanie, pomó¿ nam, abyœmy odno- spe³niania swoich obowi¹zków. Chce- nie¿ nas wszystkich. Ró¿ni jesteœmy:
wili siê wewnêtrznie, duchowo, aby- my to czyniæ przez s³uchanie s³owa gorliwi, sumienni, a nie brak wœród nas
œmy przez pokutê dost¹pili odpusz- Bo¿ego, uczestnictwo w nabo¿eñ- ludzi letnich, stoj¹cych daleko od Cieczenia swoich grzechów, aby nasze stwach, aby w koñcu skorzystaæ z sa- bie. Wejrzyj na nas wszystkich, rozpal
¿ycie by³o uwielbieniem Ciebie.
kramentu pokuty i pojednania oraz przy- w nas ogieñ Twojej mi³oœci, wska¿ droPanie, pomó¿ nam uporz¹dkowaæ j¹æ Ciebie, Jezu, do serc naszych.
gê b³¹dz¹cym, pogubionym w ¿yciu.
swoje ¿ycie, wejrzeæ g³êboko w nasze
Maryjo, Dziewico s³uchaj¹ca, Uwa¿nie ws³uchujemy siê w Twoje
sumienia, aby wykorzeniæ wszelkie z³o, pomó¿ nam zrealizowaæ nasze oczeki- s³owa: „B³ogos³awiony m¹¿, który
które – byæ mo¿e – zapuœci³o korze- wania. Wstawiaj siê za nami u swoje- pok³ada ufnoœæ w Panu, i Pan jest jego
nie. Chcemy odnowiæ siê wewnêtrz- go Syna, a szczególnie za w¹tpi¹cymi nadziej¹! Jest on podobny do drzewa
nie, nabraæ Bo¿ej mocy do spe³niania i b³¹dz¹cymi. Wyproœ im ³askê powro- zasadzonego nad wod¹, co swe koswoich obowi¹zków. Chcemy to czy- tu do Twojego Syna, a nas umocnij rzenie puszcza ku strumieniowi. Nie
niæ przez s³uchanie s³owa Bo¿ego, w wierze, nadziei i mi³oœci. Amen.
obawia siê, skoro przyjdzie upa³, bo
uczestnictwo w nabo¿eñstwach, aby
utrzyma zielone liœcie. Tak¿e w roku
w koñcu skorzystaæ z sakramentu poŒroda, 15 marca
posuchy nie doznaje niepokoju i nie
kuty i pojednania oraz przyj¹æ Ciebie,
W pierwszym czytaniu wyjêtym przestaje wydawaæ owoców”. Nasze
Jezu, do serc naszych.
z Ksiêgi proroka Jeremiasza s³ysze- ¿ycie nastawione jest na owocowanie.
Maryjo, Dziewico s³uchaj¹ca, liœmy s³owa: „nie zabraknie kap³anowi Jakie owoce przyniesie moje ¿ycie?
pomó¿ nam zrealizowaæ nasze oczeki- pouczenia ani mêdrcowi rady, ani pro- W czasie misji parafialnych trzeba bêwania. Wstawiaj siê za nami u swojego rokowi s³owa”. Misje parafialne pro- dzie ka¿demu z nas odpowiedzieæ na
Syna, abyœmy chêtnie uczestniczyli wadziæ bêd¹ kap³ani, aby s³owem Bo- pytanie: Bo¿e, gdzie jesteœ w moim
w œwiêtych misjach parafialnych. Pro- ¿ym nas pouczaæ, dawaæ rady ¿yciu? Panie, pomó¿ ka¿demu z nas
simy Ciê, Matko S³owa, „abyœmy nie i wskazówki, jak osi¹gn¹æ œwiêtoœæ odnaleŸæ Ciebie, nawi¹zaæ z Tob¹ mocpoprzestawali na karmieniu siê tylko ¿ycia, co robiæ, aby nie utraciæ osta- ne wiêzy przyjaŸni, odrzuciæ z³o, które
chlebem, ale szukali po¿ywienia w s³o- tecznego celu ¿ycia. Misjonarze bêd¹ oddala nas od Ciebie.
wie, które pochodzi z ust” Bo¿ych. nas zachêcaæ, aby pok³adaæ ufnoœæ
Panie, pomó¿ mi zbadaæ swoje serPomó¿ nam usuwaæ spoœród nas w Panu, bêd¹ nas zachêcaæ, aby za- ce, o którym mówi prorok, ¿e „jest zdrawszelk¹ niezgodê i obdarz nas rado- wierzyæ Bogu, bo w Jego rêkach s¹ dliwsze ni¿ wszystko inne i niepoprawœci¹ Twojego daru pokoju i mi³oœci” nasze losy (por. Ps. resp.). Wielka jest ne”. Pomó¿ mi zg³êbiæ tajniki mojego
(z jutrzni, z 2 Niedzieli Wielkiego Postu). moc s³owa przyjêtego z wiar¹. Œw. Te- serca, aby odkryæ w nim to, co siê tam
resa od Jezusa uczy nas, i¿ „ca³e z³o kryje, a co jest zakrywane przed ludzkim
Wtorek,14 marca:
œwiata bierze siê z braku jasnego po- okiem. Ty, Bo¿e, wszystko widzisz, Ty
Panie, Jezu, przygotowujemy siê znania prawdy Pisma Œwiêtego”, a œw. wiesz o nas wszystko! Przed Tob¹ nic
do misji parafialnych, które maj¹ nas Teresa od Dzieci¹tka Jezus zafascy- nie jest tajne, zakryte, bo Ty, Bo¿e „baduchowo odmieniæ, odrodziæ i wzmoc- nowana Pismem Œwiêtym wo³a z za- dasz serce i doœwiadczasz sumienie, byœ
niæ na drodze doskona³oœci chrzeœci- chwytu: „Zaledwie skierujê spojrzenie móg³ ka¿demu oddaæ stosownie do jego
jañskiej. Z wiar¹ przyjmujemy wo³anie na Ewangeliê œwiêt¹, natychmiast od- postêpowania, wed³ug owoców jego
do czynienia pokuty: „Nawróæcie siê dycham woni¹ ¿ycia Jezusa i wiem, uczynków” (por. Jr 17,5-10).
do Mnie ca³ym swym sercem przez w któr¹ biec stronê”.
Spraw, Panie, aby nasze serca by³y
post i p³acz, i lament. (…) Nawróæcie
Jezu, daj nam umiejêtnoœæ ws³u- dobre i szlachetne, abyœmy ws³uchusiê do Pana, Boga waszego. On bo- chiwania siê w s³owo przekazywane j¹c siê w s³owo Bo¿e, zachowywali je
wiem jest litoœciwy, mi³osierny, niesko- nam przez kap³anów misjonarzy, w swoich sercach i wydawali owoce
ry do gniewu i bogaty w ³askê, a lituje wkrótce przez naszych rekolekcjoni- przez swoj¹ wytrwa³oœæ. Spraw, abysiê nad niedol¹”.
stów. Niech s³owa wypowiadane przez œmy w Twoim Prawie mieli upodobaChcemy dla swojego dobra odpo- nich zbli¿¹ nas do Ciebie, który jesteœ nie, a¿eby ono przemienia³o nasze
wiedzieæ na Twoje, pe³ne troski o nas, Drog¹, Praw¹ i ¯yciem. Niech Twoje ¿ycie. Amen.
o nasze zbawienie, wo³anie: „Obmyj- s³owo bêdzie lamp¹ na œcie¿kach nacie siê, b¹dŸcie czyœci! Usuñcie z³o szego ¿ycia, niech oœwieca wszystkie
Modlitwy uk³ada³
uczynków waszych sprzed moich zakamarki naszych sumieñ, niech je
ks. Andrzej Skiba
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Trzechsetna rocznica istnienia masonerii
1717-2017
cd. z poprzedniego numeru
Œwiêty Maksymilian Maria Kolbe
wiarê czerpa³ z Pisma œwiêtego. Jako
kap³an zna³ naukê œw. Hieronima o Piœmie œw., zna³ naukê Koœcio³a o s³owie
natchnionym. Do prywatnego u¿ytku
mia³ zaledwie parê ksi¹¿ek, ale zawsze
na biurku, na podorêdziu, le¿a³o Pismo
œw., które codziennie czyta³. Tu przypomina mi siê testament dziadka Romana Brandstaettera, który uczy³ swego wnuka podejœcia do Biblii jak œwiêtej
Ksiêgi. Ma³y Romek zapamiêta³: „Bibliê
bêdziesz nieustannie czyta³…”.
Wszystkie prawdy Bo¿e g³oszone
przez Koœció³ przyjmowa³ z wielk¹ pokor¹, bez zastrze¿eñ. Poucza³, ¿e nieogarnionego Boga, pe³nego m¹droœci
i wszechmocy nie mo¿na poj¹æ maleñkim œwiate³kiem naszego umys³u, który… w czapce siê mieœci!
A jaka jest nasza wiara? Mo¿e
s³aba, chwiejna, byle jaka, nie maj¹ca wp³ywu na ¿ycie, a mo¿e silna, mocna, kszta³tuj¹ca nasze
¿ycie? Czy kierujemy siê zasada-

mi naszej wiary na ka¿dy dzieñ?
Pisze poeta:
„Ojcze Maksymilianie,
wierny rycerzu Chrystusa
i Matki Bo¿ej,
wierny Im
w trudzie codziennym,
mêkach piekielnych, œmierci
g³odowej,
zawstydŸ nas wszystkich,
którzy dla wygodnych foteli,
bu³ki z mas³em i szynk¹
wyznajemy wiarê w czapce
niewidce,
nios¹c j¹ boczkiem,
chy³kiem,
cichaczem,
jak towar z przemytu…”
(S. Riabinin).
Wiara ojca Maksymiliana mia³a
swoje odbicie ka¿dego dnia. Kiedy
studiowa³, to bywa³o, ¿e w czasie przerwy wstêpowa³ do kaplicy na krótk¹
modlitwê. Podczas rzymskich przechadzek wstêpowa³ do napotykanych
koœcio³ów, aby uwielbiæ utajonego
Jezusa czy oddaæ czeœæ
Jego Matce. Kiedy budowano Niepokalanów, kiedy nie
by³o jeszcze nie tylko koœcio³a, ale nawet kaplicy, zakonnicy na czele ze swoim
gwardianem codziennie
chodzili do pobliskiego
Szymanowa, to jest 6 km w
jedn¹ stronê. Tam ojciec
Maksymilian odprawia³
Mszê œwiêt¹ i udziela³ braciom Komunii œwiêtej. Wracali pospiesznie, aby przyst¹piæ do pracy, do
budowy klasztornych baraków. W Japonii zachorowa³,

to bracia podtrzymywali go, gdy¿ zawsze chcia³ odprawiæ Mszê œw.
Bracie, Siostro: zapytaj siebie, jakie
jest twoje podejœcie do Najœwiêtszej
Ofiary, do Mszy œwiêtej? Jak w niej
uczestniczysz? Czy uczestniczysz
z wiar¹ i g³êbok¹ czci¹ dla Jezusa? Czy
nie opuszczasz niedzielnej lub œwi¹tecznej Mszy œwiêtej? Czy zawsze potrafisz przyznaæ siê do swojej wiary?
Œw. Maksymilian jako cz³owiek
g³êbokiej wiary w ¿yciu swoim wybiera³ to, co jest dobre. Mia³ przedziwny
dar rozeznawania tego co dobre dla
cz³owieka, a co jest dla niego z³e. By³
bardzo wyczulony na ka¿dy grzech,
który przecie¿ jest z³em. Sam bardzo
lêka³ siê zgorszenia. Jego umi³owan¹
placówk¹ by³ niew¹tpliwie Niepokalanów, a jednak mówi³: „Gdyby z Niepokalanowa mia³o wyjœæ zgorszenie,
lepiej, aby piorun z nieba uderzy³
i zniszczy³ ca³y Niepokalanów”. Zgorszenie! Zgorszyæ kogoœ, to zepchn¹æ
go na z³e drogi, to sprawiæ, ¿e stanie
siê niewolnikiem z³a. Mówimy o dobrym i z³ym przyk³adzie. Pan Jezus
bardzo mocno piêtnowa³ zgorszenia.
Mówi³ co lepiej by by³o dla gorszyciela: uwi¹zaæ mu kamieñ m³yñski u szyi
i zatopiæ go w g³êbokoœciach morskich!(por. Mt 18,6). Jak mocno brzmi¹
s³owa Pana Jezusa: „Otó¿ jeœli twoja
rêka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹ i odrzuæ od
siebie. (…). I jeœli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wy³up je
i odrzuæ dla siebie!” (Mt 18,6-9). Mocne s³owa, surowa kara! Czy Pan Jezus
ka¿e nam siê tak strasznie okaleczaæ?
Nie! On chce powiedzieæ, ¿e jeœli ktoœ
lub coœ jest dla ciebie powodem do
grzechu, jeœli to by³oby nawet czymœ
tak drogim jak rêka, noga czy oko, ze-
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rwij z tym, skoñcz z tym! Œw. Maksymilian uczy nas, ¿e z³a trzeba siê wystrzegaæ, bo ono w jakiœ sposób przymila siê do cz³owieka. Ostrzega nas
Pismo œw.: „je¿eli nie bêdziesz dobrze
postêpowa³, grzech le¿y u wrót i czyha na ciebie, a przecie¿ ty masz nad
nim panowaæ” (Rdz 4,7).
Raz jeszcze zacytujê wielkiego mi³oœnika duchowoœci œw. Maksymiliana, Sergiusza Riabinina:
„Œwiêty Ojcze Maksymilianie,
na szczeblu gatunku homo
sapiens – cz³owiek,
rzeka ewolucji rozdzieli³a siê:
jedna odnoga p³ynie w twoim
kierunku
i upodabniaæ nas mo¿e do
ciebie,
druga – w kierunku twoich
oprawców
i upodabniaæ nas mo¿e do
nich…
Któr¹ z nich wybierzemy,
gdy innych dróg nie ma?”1.
Zapytaj siebie: czy nie gorszysz
kogoœ, dzieci czy m³odzie¿y? Jakim jêzykiem rozmawiasz w swoim domu, na
ulicy, w gronie kole¿eñskim? Czy nie
rozpijasz drugiego cz³owieka? Jakie
czytasz ksi¹¿ki, gazety, kolorowe magazyny? Jaki strój nosisz udaj¹c siê do
koœcio³a na Mszê œwiêt¹? Czy nie zachowujesz siê wyzywaj¹co? Czy œwiadomie nie prowokujesz do grzechu?
Czy nie stwarzasz okazji do grzechu?
Œw. Maksymilian by³ cz³owiekiem
kochaj¹cym Boga i bliŸniego. On swoim ¿yciem wyznawa³ zasadê œw. Augustyna: „Kiedy Pan Bóg jest na
pierwszym miejscu, to wszystko inne
jest na swoim miejscu”. Z mi³oœci do
Pana Boga wybiera s³u¿bê dla Niego,
z mi³oœci do cz³owieka idzie na œmieræ
g³odow¹ za ojca rodziny. To cz³owiek
w pe³ni kochaj¹cy! Swoj¹ mi³oœæ do
cz³owieka okaza³ nie tylko wtedy, kie-

dy zdecydowa³ siê na pójœcie do bunkra g³odowego, ale praktykowa³ j¹
w stopniu heroicznym przez ca³e ¿ycie.
Zrozumia³ dobrze s³owa Chrystusa,
tak w teorii, jak i w praktyce: „Po tym
wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami
moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie
mi³owali” (J 13,35). Ojciec Kolbe patrzy³ na ka¿dego cz³owieka z wielkim
szacunkiem, gdy¿ w ka¿dym widzia³
dziecko Bo¿e, które zosta³o obdarowane dusz¹ nieœmierteln¹. Nikim nie
pogardza³, nie szydzi³, do nikogo nie
¿ywi³ pogardy, nienawiœci czy niechêci. Czêsto mówi³ ze smutkiem: „To

biedna dusza”. Aby ratowaæ te biedne dusze wybra³ siê a¿ na drugi koniec œwiata, do kraju wschodz¹cego
s³oñca, do Japonii. Kiedy wybuch³a
okrutna II wojna œwiatowa, otworzy³
bramy Niepokalanowa dla wszystkich
uchodŸców, dla bezdomnych. W obozie dzieli³ siê nawet niewielk¹ porcj¹
chleba. Ostatni stawa³ w kolejce po
blaszankê obozowej zupy. W obozie
wszyscy garnêli siê do niego, czo³gali
noc¹, by przy jego pryczy porozmawiaæ, wyspowiadaæ siê, bo to by³ „dobry ojczulek”. Okaza³ najwiêksz¹ mi³oœæ, gdy odda³ swoje ¿ycie. Spe³ni³y
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siê s³owa Pana Jezusa: „Nikt nie ma
wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie
swoje oddaje za przyjació³ swoich”
(J 15,13).
A jak to bywa w naszym ¿yciu z t¹
mi³oœci¹ bliŸniego? Ró¿nie, dobrze
i Ÿle. Czêsto s³yszymy o k³ótniach,
sporach, procesach, pogró¿kach, wyœmiewaniu siê z drugiego, z³ych ¿yczeniach, kpinach, obelgach, obmowach
… Bywa, ¿e s¹siedzi czy najbli¿si przez
wiele lat nie rozmawiaj¹ ze sob¹! Czy
to jest chrzeœcijañstwo? Czy to jest
uczeñ Jezusa Chrystusa, który wiernie naœladuje swojego Mistrza, który
czyni³ dobrze? Czy to jest naœladowca wielu œwiêtych, którzy wiernie kroczyli œladami Chrystusa? Jak wygl¹da
nas szacunek do bliŸniego?
Modli siê poeta, Roman Brandstaetter, do Matki Bo¿ej:
„Matko S³owa,
Matko Dobroci,
Módl siê o dobroæ
Wszystkich polskich s³ów.
(…).

Niech ani jedno s³owo
Nie bêdzie z³e.
Niech ani jedno s³owo
Nie czai siê do skoku.
Niech ani jedno s³owo
Nie nienawidzi.
Niech nie krzywdzi.
Niech nie zabija.
Niech wybacza.
Niech leczy.
Niech ³agodzi.
Niech zamyka
Cz³owiecze rany
Jak skrzyd³a o³tarza”.
Nasze s³owa… Jak one wygl¹daj¹?
Piêkne, czyste, opromienione dobroci¹! Ale s¹ te¿ zupe³nie inne: brudne,
wyci¹gniête z rynsztoka, pe³ne przekleñstwa, z³orzeczenia. To wielkie prostactwo, to grzech mówiæ jêzykiem
przekleñstw i z³orzeczeñ. To znak wielkiego ubóstwa myœlowego. Dziœ przeklinaj¹ ju¿ ma³e dzieci, bo przyk³ad
idzie od starszych. Jak tu mówiæ o mi³oœci bliŸniego? Rodzice s¹ najbardziej

odpowiedzialni za kulturalne wychowanie swoich dzieci, za s³ownictwo
jakim siê pos³uguj¹. Czy wszyscy potrafi¹ sprostaæ temu zadaniu?
Koñcz¹c, proœmy œw. Maksymiliana, abyœmy w ¿yciu kierowali siê zasadami wiary, aby wiara mia³a prze³o¿enie na nasze ¿ycie, abyœmy w jej
œwietle uk³adali swoje ¿ycie. Proœmy
go o to, abyœmy nigdy nikogo nie zgorszyli, nikomu nie dawali z³ego przyk³adu. W koñcu, œwiêty Ojcze Maksymilianie, ucz nas mi³oœci Boga
i bliŸniego, mi³oœci prostej, takiej
pierwszej z brzegu, mi³oœci pokornej,
czystej skromnej, która kiedyœ zaprowadzi nas do domu Ojca, gdzie spotkamy siê równie¿ z Tob¹, Ojcze. Amen.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1

Obydwa wiersze pochodz¹ z tomiku
poezji S. Riabinina „Bezsilne s¹ kolczaste druty, Niepokalanów 1983,
s. 12 i 16.
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Mêka Pañska w obrazach cz. II.
Ostatnia wieczerza – ustanowienie Eucharystii
Dirk Bouts – Tryptyk z Louvain – O³tarz Najœwiêtszej Eucharystii

Chcia³bym jeszcze dziœ pozostaæ
we Wieczerniku. Tu po raz pierwszy
dokona³a siê tajemnica Eucharystii. Tu
Jezus antycypowa³ to, co w Wielki Pi¹tek uobecni³o siê na krzy¿u.
„Gor¹co pragn¹³em spo¿yæ tê Paschê z wami, zanim bêdê cierpia³”
(£k 22,14)
Co siê wydarzy³o w Wieczerniku
po umywaniu nóg?
„Jezus wzi¹³ chleb, odmówiwszy
dziêkczynienie, po³ama³ go i dawa³
mówi¹c: „To jest Cia³o moje, które za
was bêdzie wydane” „To czyñcie na
moj¹ pami¹tkê”
Tak samo i kielich po wieczerzy mówi¹c: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was bêdzie wylana”.
Tê scenê ukazuje nam autor tryptyku z Louvain. Dirk Bouts mieszkaj¹cy w tym dobrze prosperuj¹cym
w XV w. mieœcie we Flandrii namalowa³
go do koœcio³a œw. Piotra na zamówienie Bractwa Najœw. Sakramentu. Jest

to o³tarz o wymiarach 185 x 294 cm. Pochodzi z lat 60 – tych XV wieku.
Obraz œrodkowy przedstawia Ostatni¹ Wieczerzê . Zdarzenie to
rozgrywa siê w du¿ym jasnym pomieszczeniu, typowym dla architektury XVwiecznej. Centrum tworzy wielki stó³,
przy którym siedzi Jezus wraz z aposto³ami. Usytuowany w samym centrum
sceny Chrystus dokonuje kap³añskiego aktu Eucharystii, ponad ozdobnym
kielichem z winem podnosi chleb, który staje siê Jego Cia³em. Chrystus ukazany jest en face, patrzy siê jednoczeœnie na uczniów, ale tak¿e w stronê
widza, w nasz¹ stronê. Oprócz Judasza, który ostentacyjnie wyci¹ga do ty³u
rêkê aposto³owie poruszeni s¹ tym, co
czyni na ich oczach Jezus. Na nakrytym bia³ym obrusem stole, wokó³ wielkiej patery le¿¹ kawa³ki pieczywa i naczynia nape³nione winem.
Artysta wprowadzi³ do sceny kilka jemu wspó³czesnych postaci.
Dwóch mê¿czyzn, jeden stoj¹cy za

Chrystusem, oraz drugi znajduj¹cy siê
po prawej stronie o³tarza s¹ identyfikowani z Bractwem Najœwiêtszego
Sakramentu. To samo dotyczy kolejnych dwóch mê¿czyzn spogl¹daj¹cy
zza kuchennego okienka. Wszyscy
stanowi¹ pewien ³¹cznik miêdzy biblijnym wydarzeniem, a epok¹, z której
pochodzi to dzie³o, interpretuje siê ich
jako s³u¿¹cych, oraz ministrantów pomagaj¹cych w koœcielnej liturgii. Na
tympanonie portalu jest figurka Moj¿esza. Przez boczne okna sali widaæ
fragmentarycznie miejsk¹ zabudowê.
Zaœ po prawej stronie widaæ zza portalu korytarz wiod¹cy do ogrodu.
Bardzo wa¿n¹ wymowê maj¹ te¿
boczne skrzyd³a tryptyku ukazuj¹ce cztery sceny Starego Testamentu, zwi¹zane
z Eucharysti¹, bêd¹ce jej zapowiedz¹.
S¹ to – po lewej – „spotkanie Abrahama
z Melchizedekiem” oraz „Uczta Paschalna Starego Przymierza”, a po prawej –
„Zbieranie manny” i „Anio³ umacniaj¹cy Eliasza”. Wszystkie te sceny s¹ bar-
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dzo wa¿ne teologicznie i pomagaj¹ nam
zrozumieæ wymowê Eucharystii – Najœwiêtszej Ofiary. Zapewne artysta konsultowa³ uk³ad tego dzie³a z profesorami s³ynnego uniwersytetu, który
znajduje siê w Louvain.
Jakie g³ówne myœli mo¿emy wysnuæ o Eucharystii z ca³oœci tryptyku?
1. Eucharystia jest Ofiar¹ Nowego Przymierza z³o¿on¹ na odkupienie
grzechów.
2. Eucharystia jest pokarmem na
drodze ku nieœmiertelnoœci

3. Eucharystia jest ofiar¹ trwaj¹c¹ do koñca œwiata.
1. „To jest Cia³o moje, które za
was bêdzie wydane”. Te s³owa Chrystusa z Wieczernika, posiadaj¹ w sobie ogromn¹ g³êbiê. Oznaczaj¹, po
pierwsze, ¿e Chleb ofiarny staje siê
prawdziwym Cia³em Chry- stusa, a wino
Krwi¹ Chrystusa. Po drugie, oznaczaj¹,
¿e to Cia³o i Krew bêd¹ wydane za nasze grzechy na krzy¿u, nastêpnego
dnia, w Wielki Pi¹tek. Wskazuj¹, ¿e

Jezus jest kap³anem ofiarnym, który
siebie samego ofiarowuje za grzechy.
Zwraca na to uwagê postaæ Melchizedeka. Melchizedek - kap³an i król Szalemu, jest zapowiedzi¹ prawdziwego
Najwy¿szego kap³ana. Chrystus zaœ
jest jednoczeœnie i Kap³anem, i ¯ertw¹.
S³owa – „Cia³o za was wydane” oznaczaj¹, ¿e cierpienie Chrystusa na krzy¿u ju¿ teraz staje siê w sposób bezkrwawy udzia³em Chrystusa. To jest cia³o
moje, cia³o, które cierpi z powodu ludzkich grzechów i nieprawoœci.
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2. Eucharystia jest pokarmem.
„Bierzcie i jedzcie”, mówi Chrystus
do uczniów. Na Eucharystiê nie nale¿y jedynie patrzeæ i j¹ adorowaæ. Eucharystia jest pokarmem do spo¿ywania. „Kto ten chleb spo¿ywa, bêdzie
¿y³ na wieki” – mówi Jezus w innej
mowie. Musz¹ to poj¹æ uczniowie,
musi to zrozumieæ ka¿dy z nas. Widzimy, ¿e manna ratowa³a ¿ycie Izraela na
pustyni. Widzimy, ¿e Eliasz zosta³ uratowany przez anio³a i pokarm od niego. „Jedz, bo przed tob¹ d³uga droga”. My te¿ musimy spo¿ywaæ
Komuniê, aby ofiara ta dawa³a nam
moc, podtrzymywa³a nas w ¿yciu doczesnym i dawa³a cz¹stkê wiecznoœci.
3. Eucharystia jest ofiar¹ nie tylko jednorazow¹, ale trwaj¹c¹ na wieki. „To czyñcie na moj¹ pami¹tkê”.
Dla Izraela ofiar¹ na zawsze jest ofiara z Baranka w czasie uczty paschalnej. Dla nas jest to Eucharystia. Aposto³owie maj¹ byæ szafarzami tej
ofiary, sprawowaæ j¹ na o³tarzach
œwiata. Wszyscy powinniœmy czêsto
uczestniczyæ w najœwiêtszej ofierze,
na pami¹tkê Jezusa, aby nie ustaæ
w drodze. Ju¿ pierwsi chrzeœcijanie
gromadzili siê na sprawowaniu Eucharystii najpierw w pierwszy dzieñ
tygodnia, a potem ju¿ ka¿dego dnia.
To by³ ich sposób na wytrwanie
w wierze w czasie przeœladowañ.
„Czyni¹c, sprawuj¹c Najœwiêtsz¹
ofiarê” wype³niamy testament naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa.
Jezus z obrazu Dierka Boutsa patrzy prosto na nas, na nasze twarze.
On mówi do ka¿dego z nas – bierzcie
i jedzcie, to czyñcie na moj¹ pami¹tkê,
gor¹co pragn¹³em spo¿yæ tê paschê
z wami. Jaka bêdzie nasza odpowiedŸ?
Gdy adorujemy krzy¿ Chrystusa
musimy sobie uœwiadamiaæ, ¿e ofiara eucharystyczna jest t¹ sam¹ ofiar¹,
co ofiara krzy¿a. „To jest cia³o
moje”. Udzia³ w Eucharystii jest tak
piêknym misterium, dlatego, ¿e mo¿emy ³¹czyæ siê sercem z cierpi¹cym
Chrystusem, który zmartwychwsta³
dla naszego zbawienia. Ofiara Jezusa jest prawdziw¹ ofiar¹ – nie b¹dŸmy jak Judasz, który ju¿ siê krêci,
niepokoi, bo myœli o czym innym, bo
myœli o zdradzie Jezusa.

Eucharystia jest pokarmem. Bardzo mnie wzrusza i zastanawia zapowiedŸ Eucharystii w obrazie Eliasza.
„Wstañ i jedz, bo przed tob¹ d³uga
droga”. I moc¹ tego pokarmu szed³
40 dni i 40 nocy do Bo¿ej góry Horeb.
Nasze ¿ycie jest te¿ d³ug¹ drog¹, ku
wiecznoœci, ku niebu. Czy mamy doœæ
si³y, aby iœæ? Czy szukamy pokarmu
u Jezusa? Czy jest On dla nas ¿yciem?
Czy mamy œwiadomoœæ, co dokonuje siê na o³tarzu i co dokonuje siê
w naszym sercu, gdy przyjmujemy
Pana Jezusa? Œw. Jan Chryzostom
upomina tych, którzy zaraz po Mszy
œwiêtej uciekaj¹ ze œwi¹tyni:
„On sam daje ci swe cia³o, a ty nie
masz s³ów, aby mu podziêkowaæ? Nie
dziêkujesz Mu za to, ¿e Go przyjmujesz.
Posiliwszy siê cieleœnie, modlisz siê. Spo¿ywszy zaœ pokarm duchowy, który jest
czymœ wiêcej ni¿ wszystko, co widzialne
i niewidzialne, nie poczekasz, aby s³owami i czynem z³o¿yæ Mu dziêkczynienie?”
Ks. Tadeusz Dajczer, zmar³y 10 lat
temu teolog z Warszawy napisa³ kilka
piêknych ksi¹¿ek na temat Eucharystii. Pisa³ w nich miêdzy innymi:
„Eucharystia jest wci¹¿ darem nieodkrytym, ziemi¹ nieznan¹”.
„Gdybym naprawdê wierzy³
w to, co dokonuje siê na o³tarzu,
to zapewne ogarnê³oby mnie tak
wielkie zdumienie, tak wielka radoœæ, ¿e trudno by³oby mi odt¹d
¿yæ tak, jak dotychczas”.
To prawda. Gdybyœmy wierzyli naprawdê, tak w pe³ni g³êbi tego s³owa,
w obecnoœæ Chrystusa na o³tarzu
i w jego obecnoœæ w hostii po konsekracji, i obecnoœæ w nas, gdy Go przyjmujemy, to nasze ¿ycie zmieni³oby siê
diametralnie. Nigdy nie ¿a³owalibyœmy
czasu na udzia³ w Eucharystii, rzucilibyœmy wiele innych spraw, aby w niej
uczestniczyæ, nawet w tygodniu. Po
Komunii œwiêtej trwalibyœmy na dziêkczynieniu nie jedn¹ minutê, ale wiele,
wiele minut, jak œwiêci, œw. Jan Maria
Vianney czy O. Pio. Œwiadomoœæ
o obecnoœci Chrystusa w nas po Komunii œw. by³aby tak intensywna, ¿e
zastanowilibyœmy siê wiele razy, zanim pope³nilibyœmy jakiœ grzech, jakiœ
b³êdny wybór, z³a decyzjê. Mo¿e ze

wzglêdu na s³aboœæ ludzk¹ nie bylibyœmy bez grzechu, ale na pewno pope³nialibyœmy ich o wiele mniej.
Najbardziej ceni siê w ¿yciu te rzeczy, których nam przez jakiœ czas brakuje. Dlatego najbardziej ceni¹ Eucharystiê ci, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci
zbyt czêsto w niej uczestniczyæ. W imperium sowieckim, gdy aresztowano
i wywo¿ono ludzi daleko na Sybir,
a duchownych mordowano lub wiêziono udzia³ w Eucharystii by³ bardzo
trudny. Niektórzy jeŸdzili tysi¹ce kilometrów, aby uczestniczyæ we Mszy
œwiêtej, czêsto tajnej, odprawianej
w ukryciu przez ukrywaj¹cego siê kap³ana. Niedawno beatyfikowany ks.
W³adys³aw Bukowiñski, przemierza³
bezkresne przestrzenie Kazachstanu
(jeœli akurat nie siedzia³ w ³agrze) i odprawia³ msze œwiête po domach prywatnych u przyjació³ i znajomych – to
by³a ca³a jego pos³uga, której tajemnica by³a ukryta w ma³ej walizce z paramentami mszalnymi. Na ca³ej Ukrainie,
gdzie pozosta³o po wojnie wielu Polaków, w czasie komunistycznym by³y
czynne tylko trzy koœcio³y rzymskokat., bodaj¿e we Lwowie, Samborze
i Moœciskach. Tam Polacy pod¹¿ali
z bardzo daleka, wykpiwani i przeœladowani, aby zaspokoiæ swe potrzeby
duchowe.
Dzisiaj niestety, nie wszyscy
ceni¹ sobie ofiarê Mszy œwiêtej. Jedni zagubili ju¿ wiarê i wcale ich nie
poci¹ga spotkanie z ofiaruj¹cym siê
za nas Zbawicielem. Inni jeszcze
walcz¹, ale zbyt czêsto i zbyt ³atwo
rezygnuj¹ z Mszy œwiêtej i z komunii
œwiêtej. A ci, którzy wyje¿d¿aj¹ na
Zachód do pracy, czy wszyscy ceni¹
Eucharystiê? Wiem o takich, którzy
nie tylko nie chodz¹, ale nawet nie
szukaj¹, nie wiedz¹, gdzie jest najbli¿szy koœció³ katolicki. S¹ te¿ piêkne
przyk³ady, gdy ludzie anga¿uj¹ siê,
przyje¿d¿aj¹c z daleka.
Jezus patrzy na nas – A co Ty uczynisz? „Czy i wy chcecie odejœæ”? Nie, Panie, przenigdy. Dok¹d pójdziemy, Ty masz
s³owa ¿ycia, Ty dajesz nam chleb eucharystyczny, abyœmy mogli dalej iœæ. Ku niebu, ku wiecznoœci, ku œwiêtoœci. Amen
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Konkurs biblijny
Dnia 7 marca w salce na plebanii
odby³ siê dekanalny etap konkursu biblijnego dla dzieci ze szkó³ podstawowych. Wziê³o w nim udzia³ 20 uczestników z 7 szkó³: SP nr 1, 2 i 4 w Sanoku,
SP w Pobiednie, SP w Bukowsku, SP
w Nowotañcu i SP w Dobrej. Wyniki
konkursu by³y nastêpuj¹ce:
1 m. – Jakub Ko³odziej – SP Pobiedno, 58 pkt. na 60 mo¿liwych
2 m. – Alicja Zarzyka – SP nr 2 im.
Œw. Kingi w Sanoku, 57 pkt.
3 m. – Monika Szuba – SP nr 1 w Sanoku, 55 pkt.
Te trzy osoby zakwalifikowa³y siê
do fina³u diecezjalnego, który odbêdzie siê w Przemyœlu dnia 16 maja br.
Gratulujemy laureatom i uczestnikom
konkursu bogatej wiedzy dotycz¹cej
Pisma Œwiêtego.
Ks. TG.

skupienie w czasie pisania testu

Jakub Ko³odziej odbiera nagrodê za 1 miejsce

Laureaci z opiekunami

Wszyscy uczestnicy konkursu
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PODZIÊKOWANIE ZA BUKIET MISYJNY
Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, przypomnia³ w Liœcie pasterskim w zwi¹zku z nowym rokiem
duszpasterskim 2016/2017 „IdŸcie

z terenu archidiecezji przemyskiej
jest 18 ksiê¿y diecezjalnych, 54 kap³anów zakonnych, 7 sióstr zakonnych, 4 braci zakonnych i dwie oso-

sobów wspierania misji katolickich
sta³ siê tzw. „Misyjny Bukiet”. Tego
rodzaju inicjatywa polega na z³o¿eniu ofiary pieniê¿nej misjonarzowi
pochodz¹cemu z Archidiecezji Przemyskiej zamiast sk³adania kwiatów
podczas uroczystoœci koœcielnych.
M³odzie¿ gimnazjalna, która przyst¹pi³a do sakramentu bierzmowania
w Parafii Sanok-Fara pw. Przemienienia Pañskiego w dniu 5 marca br., razem ze swoimi Rodzicami, przekaza³a
„Misyjny Bukiet” na rzecz ks. dr. Jacka ¯yga³y, który od dwóch ostatnich
lat pos³uguje w Peru. Misjonarz, dziêkuj¹c za otrzymane wsparcie materialne, skierowa³ do nas nastêpuj¹cy list:
Peru – Iquitos, 12 marca 2017

i g³oœcie” wszystkim wiernych naszej
Archidiecezji o ich odpowiedzialnoœci za dzia³alnoœæ misyjn¹ Koœcio³a.
Stwierdzi³: Jako ochrzczeni, wszyscy
jesteœmy pos³ani, by g³osiæ Ewangeliê. Wœród misjonarzy pochodz¹cych

by œwieckie – w sumie 115 osób. Nie
wszyscy mog¹ wyjechaæ na misje zewnêtrzne. Wszyscy jednak mo¿emy
i powinniœmy wspieraæ dzie³a misyjne duchowo i materialnie. Zaproponowa³ równie¿, aby jednym ze spo-

Czcigodny Ks. Dr Grzegorz
Delmanowicz
Kochani m³odzi Przyjaciele,
Bierzmowani, Drodzy
Rodzice!
Drodzy Przyjaciele Misji!
Pozdrawiaj¹c z serca, przesy³am
gor¹ce pozdrowienia z Peru – mojej
misyjnej Ojczyzny, z amazoñskiej
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d¿ungli. Pozdrawiam ca³¹ wspólnotê
parafialn¹ Sanok – Fara z jej czcigodnymi Duszpasterzami. Pozdrawiam
was drodzy m³odzi przyjaciele, którzy
poprzez Sakrament Bierzmowania staliœcie siê odwa¿nymi œwiadkami wiary
we wspó³czesnym œwiecie. Niech
Duch Œwiêty, którego otrzymaliœcie
uczyni was mê¿nymi i odwa¿nymi
œwiadkami Jezusa i jego Ewangelii.
W II niedzielê Wielkiego Postu,
zwan¹ ju¿ tradycyjnie „Ad Gentes”,
prze¿ywaliœmy „Dzieñ Modlitwy, Postu i Solidarnoœci z Misjonarzami”.
Pod has³em: „Gdzie misjonarze – tam
nadzieja” uœwiadamialiœmy sobie odpowiedzialnoœæ nas wszystkich za misyjne dzie³o Koœcio³a. Dla wiernych
Koœcio³a w Polsce dzieñ ten by³ okazj¹
do duchowego i materialnego wsparcia polskich misjonarzy i misjonarek
pracuj¹cych na wszystkich kontynentach. Dla nas misjonarzy natomiast,
ten dzieñ jest okazj¹ do wyra¿enia
naszej wdziêcznoœci za wszystko, co
czynicie dla misji: za dar modlitwy, za
duchowe i materialne wsparcie, bez
którego realizacja misyjnych zadañ
by³aby nie mo¿liwa.
Dla mnie okazja do wdziêcznoœci
jest podwójna. Ponad miesi¹c temu –
prze¿ywaj¹c swój misyjny urlop – za
poœrednictwem Ks. Grzegorza, waszego duszpasterza, zosta³ mi przekaza-

ny „Misyjny Bukiet” – pieniê¿na ofiara od Was i od Waszych Rodziców,
z okazji sakramentu bierzmowania.
Choæ nie dane mi by³o spotkaæ siê
z Wami osobiœcie, zapewniam was, ¿e
zabra³em was ze sob¹ w moim sercu
i modlitwie do Peru. Ca³ym sercem
chcê podziêkowaæ za wasz duchowy
i materialny dar z³o¿ony na misje. Dziêkujê za wasz¹ wielkodusznoœæ i wra¿liwoœæ waszych serc na misyjne potrzeby Koœcio³a. Wszystkich was
proszê o modlitwê w intencji Misji i misjonarzy. Niech dobry Bóg wynagra-

dza Wam hojnoœæ waszych serc,
niech Wam wszystkim b³ogos³awi. Za
z³o¿ony dar – Misyjny bukiet – w imieniu swoim i moich parafian zapewniam
o modlitwie i wdziêcznoœci za Wasz¹
troskê o misje i pomoc.
Kochani M³odzi Przyjaciele!
Otwórzcie swoje serca na Bo¿y g³os
i dzia³anie Ducha Œwiêtego, a wówczas mo¿e i kogoœ z was poœle Bóg na
misyjn¹ niwê Koœcio³a.

Ks. Jacek ¯yga³a, Iquitos – Peru
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Lectio Divina (£k 10,13-16)
„Biada, tobie Korozain! Biada, tobie Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie
dzia³y siê te cuda, które u was siê dokona³y, ju¿ dawno by pokutowa³y, siedz¹c
w worze pokutnym i popiele, i nawróci³yby siê. Dlatego Tyrowi i Sydonowi l¿ej
bêdzie na s¹dzie ni¿ wam. A ty Kafarnaum: Czy a¿ do nieba masz byæ wywy¿szone? A¿ do otch³ani zst¹pisz! Kto
was s³ucha, Mnie s³ucha. Kto was odrzuca, Mnie odrzuca; a kto Mnie odrzuca, odrzuca Tego, który mnie pos³a³”.
I. Lectio/czytanie i zrozumienie Pisma/
Po rozpoczêciu publicznej dzia³alnoœci, Pan Jezus opuszcza Nazaret i zamieszkuje w Kafarnaum. Tutaj powo³uje na
uczniów Piotra, jego brata Andrzeja oraz
Jakuba i Jana synów Zebedeusza. Czêsto odwiedza te¿ s¹siednie miejscowoœci Korozain i Betsaidê. Wiêkszoœæ cudów, uzdrowieñ ma miejsce w³aœnie na
tych kilku kilometrach kwadratowych,
nad jeziorem Genezaret. Przy okazji wysy³ania uczniów w podró¿ misyjn¹, Jezus instruuje ich jak siê maj¹ zachowaæ
i na jakie trudnoœci napotkaj¹. Przyk³ad
miast,w których on sam naucza³ nie jest
zachêcaj¹cy. Natomiast przywo³anie pogañskich miast, Tyru i Sydonu pokazuje,
¿e Jego nauka bêdzie przyjmowana g³ównie przez pogan a nie ¯ydów. Rzadko
u¿yte, dlatego bardzo groŸnie brzmi¹ce
s³owo „biada” jest ostrze¿eniem zwiastuj¹cym zag³adê. Tak by³o równie¿ w przypadku Œwi¹tyni Jerozolimskiej.
Do dzisiaj z wymienionych miast pozosta³y tylko ruiny, a Œwi¹tynia nie zosta³a odbudowana.
Staro¿ytne miasta Tyr i Sydon wielokrotnie wymieniane w Starym Testamencie
istniej¹ do dziœ. Powsta³y tu jedne z pierwszych wspólnot chrzeœcijañskich za³o¿onych po œmierci Œw. Szczepana. Œw. Pawe³
zatrzymuje siê na dwa tygodnie w Tyrze
powracaj¹c z trzeciej podró¿y misyjnej
/Dz21,2-6/. Dwa lata póŸniej, Œw. Pawe³ by³
wSydonieju¿jakowiêzieñ /Dz27,1-4/.Obecnie s¹ to wa¿ne miasta Libanu, Sour i Saida
mieszka tu du¿a spo³ecznoœæ chrzeœcijañska. Spowodowany konfliktem z Izraelem
eksodus uchodŸców z Palestyny do Libanu rozpocz¹³ siê w 1948 r. W 1975 r. wybuch³a wojna domowa miêdzy muzu³manami
a chrzeœcijanami trwaj¹ca 15 lat. Spowodowa³a ona wiele tragedii i cierpieñ.
Na koñcu perykopy mamy kolejne
ostrze¿enie, które odnosi siê tak¿e do nas

„kto nie s³ucha uczniów Chrystusa ten
gardzi Bogiem”. Tak wzgardzili ¯ydzi. Widzimy jaki spotka³ ich los na przestrzeni
dziejów: wygnanie, rozproszenie po ca³ym œwiecie, nienawiœæ i przeœladowania.

Mimo konsternacji /równie¿ naszych
niby chrzeœcijan/ modlitwê t¹ odmawia.
Wiêc widzimy gdzie jest Ÿród³o jego sukcesu. W zaufaniu Bogu. Dla mnie to
wzór godny naœladowania.

II. Meditacio/spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/.
Wiêkszoœæ ewangelicznych przekazów, pokazuje nam Jezusa jako ³agodnego, pe³nego mi³oœci nauczyciela. Tutaj widzimy Go w roli groŸnego sêdziego.
Ca³y ten fragment pokazuje nam, jaki powinien byœ nasz stosunek do Boga. Jest
to wg mnie stosunek ma³ego dziecka do
ojca. Dziecko wie, ¿e ojciec go kocha,
ale wie te¿, ¿e musi siê podporz¹dkowaæ, bo inaczej nara¿a siê na karê. Nasza wiara powinna byæ te¿ taka jak wiara
ma³ego dziecka – ca³kowita, bez ¿adnych
w¹tpliwoœci. Wszyscy, którzy w dziejach przeciwstawiali siê Bogu, wczeœniej
czy póŸniej zostali ukarani. Tak dzia³o
siê i dzieje z pojedynczymi ludŸmi, pañstwami, mocarstwami. Dzieje siê to
wszystko na naszych oczach. Tylko ludzie tego nie widz¹ ,albo nie rozumiej¹,
¿e s¹ to znaki mocy Boga. O takich mówi
pismo „patrz¹ a nie widz¹, s³uchaj¹c
s³ysz¹, ale nie rozumiej¹” /Mt10,14/,
/Ps 115,5n/. Na naszych oczach upad³o
imperium z³a, Zwi¹zek Radziecki. Dla
tych co pamiêtaj¹ te czasy, rzecz zdawa³oby siê z ludzkiej perspektywy niewyobra¿alna. Jednak nie z perspektywy
Boga. Obecnie nawet w Polsce obserwujemy równie¿ zmiany, dla odsuniêtych od w³adzy do niedawna niewyobra¿alne, jak to, prezydent z tak¹ przewag¹
w sonda¿ach przegrywa, przegrywa
równie¿ wspieraj¹ca go partia. Musimy
zadaæ sobie pytanie dlaczego? Wyt³umaczenie jest proste, nie kierowali siê w
swojej pracy dobrem kraju i ludzi. Nie
kierowali siê wol¹ Bo¿ych przykazañ,
nauczaniem Chrystusa i dlatego ich pycha musia³a zostaæ ukarana. I znowu ten
co ma z³¹ wolê nie dostrze¿e w tym Jezusowego „biada”. Dlaczego panu Orbanowi siê uda³o?. Otó¿ s³ysza³em tak¹ historiê opowiedzian¹ przez europos³a
z PSL. Pan Orban nie by³ jeszcze premierem, tylko bra³ udzia³ w pracach europarlamentu. Po jakichœ obradach
uczestniczy³ w kolacji, na której by³o
obecnych wielu europos³ów z ró¿nych
krajów. Orban wstaje i proponuje odmówienie modlitwy przed posi³kiem.

III. Oratio /zwrócenie siê do Boga/.
Ju¿ w staro¿ytnoœci, aby odwróciæ
gniew Boga, nale¿a³o pokutowaæ. Mamy
piêkny przyk³ad Niniwy, kiedy po wezwaniu proroka, król i jego mieszkañcy przeb³agali Boga pokutuj¹c.
O pokucie mówi Jezus, wzywaj¹c do
niej miasta, w których naucza³. Œlepi i g³usi
ludzie nie widzieli znaków, nie us³uchali
Jego nauk. Prost¹ konsekwencj¹ by³o to
co siê z nimi sta³o. Pozosta³y tylko ruiny.
Panie wiem, ¿e te s³owa kierowane s¹ te¿
do nas. Do mnie, do Polski, Europy, œwiata. Nasz Œw. Papie¿ Jan Pawe³ Drugi
mówi³ – „przestañcie mi klaskaæ a zacznijcie s³uchaæ”. ¯ydzi te¿ podziwiali znaki
jakich dokonywa³ Jezus. I co? Ukrzy¿owali Go gdy okaza³o siê, ¿e za du¿o wymaga. Teraz wa¿niejsze od czytania Pisma Œw., modlitwy, jest migotanie
telewizora czy gierki na komputerze. „Je¿eli siê nie nawrócicie, wszyscy zginiecie”/£k9, 2-3/. Panie spraw, aby Twoje
biada zosta³o w koñcu us³yszane, gdy¿
wiem co nas czeka patrz¹c na Kafarnaum,
Betsaidê czy Korozain.
IV. Kontemplacio /czas bycia sam na
sam z Bogiem/.
Przez chrzest zostaliœmy wszczepieni, podobnie jak to robi ogrodnik, jako
ga³¹zki w drzewo Koœcio³a Chrystusowego. Przez to staliœmy siê czêœci¹ Jego
cia³a. Podobnie jak te ga³¹zki, nie zawsze
efektem jest wzrost i owocowanie. Panie
nie chcê byæ uschniêt¹ ga³¹zk¹. Chcê
wzrastaæ i owocowaæ. Tylko moja chêæ,
nawrócenie, pokuta mo¿e to spowodowaæ. Ka¿dy krzy¿, który na mnie zsy³asz
niech bêdzie do tego okazj¹, a nie powodem do buntu, zniechêcenia. Jednego
mogê byæ pewien, pomimo moich grzechów - TY MNIE ZAWSZE KOCHASZ
i nigdy nie odrzucasz. Prze¿ywamy kolejny Cud Eucharystyczny w Legnicy.
Jest to materialny znak Twojej mi³oœci
i obecnoœci z nami. Tu i teraz. Nie b¹dŸmy jak mieszkañcy Korozain, Betsaidy
czy Kafarnaum. Odczytujmy Bo¿e znaki.
Czas nawrócenia jest ograniczony.
Jan Depczyñski - grupa biblijna
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3 Niedziela Wielkiego Postu – 19.03.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ o godzinie 11.00 bêdzie
Msza œwiêta w intencji rzemieœlników
zrzeszonych w Cechu Rzemios³ Ró¿nych. Zapraszamy wszystkich rzemieœlników niezale¿nie od przynale¿noœci.
2. Tak¿e dziœ, o godzinie 12.30
Msza œwiêta, a po niej nabo¿eñstwo
do œw. Rity. Zapraszamy.
3. Dziœ na godzinê 17.00 rozpoczniemy Gorzkie ¯ale, podczas których
zbieramy ofiary na kwiaty do Bo¿ego
Grobu. W pi¹tek zaœ o godz. 8.00, nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej, a tak¿e
po po³udniu o godzinie 17.15 oraz po
Mszy œwiêtej wieczornej.
4. Jutro, gdy¿ niedziele Wielkiego Postu nie dopuszczaj¹ obchodów
¿adnych œwi¹t, przypada uroczystoœæ
œw. Józefa Oblubieñca NMP. To dzieñ
szczególnej modlitwy za ojców. Jest
to tak¿e dzieñ imienin ks. abpa Józefa
Michalika oraz Ojca Œwiêtego Seniora
Benedykta XVI. Solenizantów polecaæ
bêdziemy w naszych modlitwach.

5. We czwartek, 23 marca, goœciæ
bêdziemy ks. abpa Adama Szala, który
nawiedzi grupê neokatechumenaln¹ i dokona uroczystego wrêczenia jej cz³onkom brewiarzy. Pocz¹tek, godzina 19.00,
w salce katechetycznej na plebanii.
6. W sobotê, wypada uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jest
to Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia, dlatego w
naszym koœciele, o godzinie 16.00, zostanie odprawiona Msza œwiêta przez
kap³anów reprezentuj¹cych nasze
miasto. Modliæ siê bêdziemy o poszanowanie ludzkiego ¿ycia od chwili poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. Po
Mszy œwiêtej udamy siê do koœcio³a
Ojców Franciszkanów, gdzie bêdzie
zakoñczenie procesji. Prosimy o jak
najliczniejszy udzia³. Nie b¹dŸmy obojêtni na tak wa¿ne sprawy, jak ochrona ¿ycia. Niech nasz udzia³ bêdzie
wyraŸnym znakiem, ¿e zale¿y nam na
¿yciu w jego pe³nym wymiarze. Przypominamy: sobota, godzina 16.00.

7. W zwi¹zku z t¹ sobotni¹ uroczystoœci¹, zapraszamy do przyst¹pienia do
DuchowejAdopcji, aby otoczyæ modlitw¹
jedno poczête 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”. Na bocznych o³tarzach znajduj¹ siê odpowiednie blankiety, aby je wzi¹æ i podpisaæ, a które z³o¿ymy jako dar duchowy podczas Mszy
œwiêtej o godzinie 16.00.
8. W naszej gazetce, znajduje siê
program misji parafialnych. Rozdajemy te¿ osobny program dla ka¿dej rodziny. Misje rozpoczn¹ siê 1 kwietnia.
Niech nikogo z nas nie zabraknie na
naukach misyjnych. Nie wystarczy
przyjœæ raz, ale codziennie uczestniczyæ w jakiejœ nauce. Tak by³oby najlepiej. Spraw sumienia, duszy, wiecznego zbawienia, nie zostawiajmy na
póŸniej czy tzw, stare lata, bo nie wiemy, czy ich do¿yjemy.

Intencje w tygodniu
Od 20 do 26.03.2017 r.
Poniedzia³ek – 20.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Maria Benedyk int. od kuzynki
Haliny Wilusz z rodzin¹
7.30 + Aleksandra (f)
18.00 1. o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks.
Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla
cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin
i czcicieli O. Pio
2. + Stefania i W³adys³aw
3. + Józefa (f), W³adys³aw, Stanis³aw,
Zdzis³aw
Wtorek – 21.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Artur Szorek
7.30 + Bronis³awa (f) i Jan K¹dzio³ka
18.00 1. + Zbigniew i Paulina
2. + Maria Benedyk int. od kuzyna
Zbyszka z rodzin¹
3. + Edward Drwiêga int. od s¹siadów
z ul. Konopnickiej, Tysi¹clecia, Kruczej
Œroda – 22.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Bronis³aw Kornecki int. od ro-

dziny Mazurów
7.30 + Zofia i Józef Podlasek
18.00 1. + Bogus³awa (f) int. od syna
z rodzin¹
2. + Maria Benedyk int. od Marcina
i Ma³gosi
3 + Edward Drwiêga int. od s¹siadów
z ul. Konopnickiej, Tysi¹clecia, Kruczej
Czwartek – 23.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 +Maria Benedyk int. od kolegów
i kole¿anek przedstawicieli handlowych z Krosna
7.30 + W³adys³aw, Zofia, Reinhold
18.00 1. + Bronis³aw Ryœ 4 r. œm.
2. + Kazimiera (f) Kowalczyk 7 r. œm.
3. + Irena, Stanis³aw, Michalina
i Walenty
Pi¹tek – 24.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Bronis³aw Kornecki int. od rodziny Sobotów
7.30 + Salomea
18.00 1. + Józefa (f), Gabriela, Józef
2. +Maria Benedyk int. od kolegów

i kole¿anek przedstawicieli handlowych z Krosna
3. + Edward Drwiêga int. od rodziny
Indyków
Sobota – 25.03
6.30 + Alicja (greg.)
7.00 + Edward Drwiêga int. od Wandy
Szczepek z rodzin¹
7.30 + Bronis³aw Kornecki int. od s¹siadów
18.00 1. + Maria Benedyk int. od El¿biety, Beaty i Tomka
2. + Maria Jagielnicka
3. + Micha³ i Zbigniew Gierula
Niedziela – 26.03
6.30 za parafian
8.00 + Alicja (greg.)
9.30 + Stanis³aw Rocha
11.00 + Miros³aw Owad 7 r. œm.
12.30 + Kazimiera i Eugeniusz Malik
16.00 + Edward Drwiêga int. od Tomasza Wojtanowskiego
18.00 + Jaros³aw WoŸny 27 r. œm.
Stró¿e: + Jan Rolnik 1 r. œm.
P³owce:
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