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Wielki Post
W krzy¿u mi³oœci nauka

Grupa Ukrzy¿owania na belce têczowej koœcio³a kolegiaty w Bieczu, fot. Ks. Tomasz Grzywna
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Wielki Post – poznaj, ¿e Jezus jest Œwiat³oœci¹!

W NUMERZE

Bardzo wa¿nym zadaniem dla
chrzeœcijanina w Wielkim Poœcie jest
pog³êbienie wiary. Wiara to przyjêcie
w pe³ni, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym,
Zbawicielem, prawdziwym Bogiem.
Aby tak siê sta³o potrzeba nam œwiat³a p³yn¹cego z nieba, potrzeba nam
³aski, która daje pewnoœæ, ¿e Jezus
naprawdê jest Œwiat³oœci¹ Œwiata. Ca³e
nasze ¿ycie jest zmaganiem o wiarê,
pog³êbianiem jej lub regresem, umacnianiem lub upadaniem w niewiernoœæ.
Dzisiejsze s³owo Bo¿e ukazuje
zmaganie o wiarê niewidomego cz³owieka, którego Jezus uzdrowi³, a tak¿e
reakcjê na to innych obserwatorów,
ich duchowe w¹tpliwoœci. ¯ycie bez
wiary Biblia nazywa ¿yciem w ciemnoœci, a posiadanie wiary ¿yciem
w œwietle. Cz³owiek niewidomy jest
symbolem trwania w niewierze. Na pocz¹tku nie posiada on ani zmys³u wzro-

ku, ani wiary w Jezusa. Uzdrowienie
dokonane przez Jezusa jest pocz¹tkiem
jego drogi ku wierze. Zapytywany
przez faryzeuszy (czyli wrogów Jezusa), kim jest Jezus, odpowiada najpierw: „To jest prorok” (J 9,17), a nastêpnie sugeruje, ¿e Jezus jest
pos³añcem Bo¿ym, a nie zwyk³ym
grzesznikiem, mówi¹c: „Wiemy,
¿e Bóg grzeszników nie wys³uchuje
(… ) Gdyby ten cz³owiek nie by³ od
Boga, nie móg³by nic uczyniæ” (J
9,31,33). Wreszcie na pytanie czy wierzy w Jezusa, Syna Cz³owieczego, odpowiada: „Wierzê, Panie” i oddaje
pok³on Jezusowi (J 9,38).
Taka jest droga do wiary bohatera
dzisiejszej Ewangelii. Od niedowierzania, poprzez pierwsze blaski œwiat³a
wiary, nazywanie Jezusa prorokiem,
pos³añcem Bo¿ym, dochodzi wreszcie
do uznania mesjañskiej misji Jezusa,
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jego Bo¿ego Synostwa. Inaczej jest
z faryzeuszami, którzy us³yszawszy
s³owa i ujrzawszy czyny Jezusa, i tak
nie uwierzyli. Pytali potem Jezusa:
„Czy¿ i my jesteœmy niewidomi?”
(J 9,40). Jezus odpowiada: „Gdybyœcie
byli niewidomi, nie mielibyœcie grzechu, ale poniewa¿ mówicie widzimy,
grzech wasz trwa nadal” (J 9,41).
Warto dziœ postawiæ sobie pytanie o wiarê i o jej skutki w naszym
¿yciu. Wierzyæ w Jezusa to ufaæ Mu
bezgranicznie, to zawierzyæ Mu swoje
¿ycie, to d¹¿yæ tylko do tego, czego
¿¹da od nas Pan. Fakt przyjêcia chrztu
œwiêtego nie jest jeszcze gwarantem
wiary, bo wiarê mo¿na zagubiæ, mo¿na
do niej nie dojrzeæ, mo¿na pozostaæ w
dziecinnym przekonaniu, ¿e Bóg jest
daleko, a ja mogê robiæ, co mi siê podoba, a On mnie i tak nie widzi. Mo¿na
graæ z Bogiem w ciuciubabkê, mówi¹c:
„Co mi zrobisz, jak mnie z³apiesz?”.
Mo¿na traktowaæ Pana Boga jako
wœcibskiego s¹siada, natrêtnego policjanta lub naiwnego, nieznaj¹cego
¿ycia, zanurzonego w ksi¹¿kach czy
komputerach myœliciela. Tymczasem
Bóg prawdziwy jest Ojcem, Bratem
Przyjacielem, ale te¿ Pasterzem, Wodzem i Sêdzi¹. On wszystko widzi,
ale nie za wszystko od razu karze,
On wszystko wie, ale nie wtr¹ca siê,
co chwila w nasze ¿ycie, nie inwigiluje, aby przy³apaæ na gor¹cym uczynku. On wychowuje i kocha cz³owieka,
jak najlepsza matka kocha swoje, nieporadne jeszcze, dziecko.
Jaka jest moja wiara? Czy wierzê,
¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, równym Ojcu i wszechmog¹cym?
Czy wierzê, ¿e On mnie zna i przenika
moje myœli do samej ich g³êbi?
Czy wiem, ¿e On prowadzi mnie przez
¿ycie, ¿e oœwietla je swoim œwiat³em,
daje wskazówki, podnosi na duchu?
Czy wiem, ¿e On mi przebacza
i zbawia, nie dlatego, ¿e coœ przed nim
ukry³em, ale w³aœnie dlatego,
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¿e wie o mnie wszystko?
Wiara ¿¹da od cz³owieka ofiary.
Nie jest tak, ¿e cz³owieka wierz¹cego
bêd¹ omijaæ wszelkie trudnoœci ¿ycia.
Gdyby tak by³o, to zaiste ³atwo by³oby wierzyæ. Wtedy ka¿dy by chcia³
wierzyæ, bo widzia³by natychmiastow¹
ochronê przed nieszczêœciem. Tymczasem wierz¹cy cierpi tak samo jak inni,
nieraz jeszcze bardziej, bo wiara musi
oczyœciæ siê i obmyæ w strumieniu cierpienia. Skoro Jezus jest naszym wzorem, to popatrzmy jak On cierpia³. Nie
wywin¹³ siê z r¹k oprawców, nie by³o
Mu oszczêdzone ¿adne oszczerstwo,
ani ¿adna obelga. My musimy iœæ
podobn¹ drog¹, wierz¹c, ¿e wszystko
ma swój sens, ¿e mi³oœæ wszystko
zwyciê¿a.
Wiarê trzeba nieœæ innym.
Ks. Dariusz Kowalczyk, jezuita,
w swoim felietonie w „Goœciu Niedziel-

nym” (nr 11/2017, s. 38) przedstawia
tak¹ sytuacjê. Pewna rodzina z Polski
wyjecha³a na misje neokatechumenalne do Francji. Córki tego ma³¿eñstwa
normalnie chodzi³y we Francji do szko³y, gdzie mia³y nauczyciela, który przy
ka¿dej okazji wyœmiewa³ i atakowa³ ich
wiarê. One z tego powodu czêsto
p³aka³y, ale te¿ modli³y siê za swego
nauczyciela. Trwa³o to cztery lata.
Ale po tym czasie, pewnego dnia, nauczyciel zatrzyma³ jedn¹ z nich, Zosiê,
i poprosi³: „Pomódl siê za mnie chocia¿ raz, gdy bêdziesz w Polsce w koœciele”. Po jakimœ czasie Zosia odwa¿y³a siê poprosiæ go o rozmowê.
Nauczyciel opowiedzia³, ¿e cztery lata
temu zmar³ jego ojciec, a on pod wp³ywem tego wydarzenia nie tylko straci³
wiarê, ale jeszcze zacz¹³ z niej drwiæ.
Kiedy teraz umiera³a jego matka,
on widz¹c jej ufnoœæ, zacz¹³ na nowo

szukaæ utraconej wiary. Poprosi³
o kontakt z rodzin¹ Zosi i na d³ugim,
czterogodzinnym spotkaniu przeprasza³ za swoje wczeœniejsze zachowanie wzglêdem dzieci.
Czasem dojrzewamy do wiary, jak
ten niewidomy z Ewangelii, jak ten
nauczyciel z Francji. Powoli, stopniowo, ³aska wiary dojrzewa w nas
i oczyszcza siê z ziemskich nalecia³oœci. Musimy s³uchaæ s³owa Bo¿ego
i obserwowaæ to, co dzieje siê wokó³
nas. Po latach doœwiadczeñ ta wiara
stanie siê twarda jak ska³a, silna
jak gruba lina, nie da siê jej nam
odebraæ, ani jej os³abiæ. ¯yj¹c dla Jezusa, ¿yj¹c w œwietle prawdy, bêdziemy ludŸmi widz¹cymi, otwartymi na
mi³oœæ, pe³nymi radoœci p³yn¹cej
z przebywania w œwietle Jezusa.
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Modlitwy
o owocne prze¿ycie misji parafialnych
pi¹tek, 17 marca
Dziœ Pan Jezus zwraca siê do nas
z zachêt¹: „Pos³uchajcie innej przypowieœci: By³ pewien gospodarz, który
za³o¿y³ winnicê. Otoczy³ j¹ murem,
wykopa³ w niej t³oczniê, zbudowa³ wie¿ê, w koñcu odda³ j¹ w dzier¿awê rolnikom i wyjecha³” (Mt 21,33 n).
Dziœ Jezus mówi do nas przez przypowieœæ. Czym jest przypowieœæ?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest pewnego
rodzaju metafor¹, porównaniem, alegori¹, przys³owiem, czy nawet zagadk¹, wypowiedzian¹ w celu g³êbszego zrozumienia prawdy, która kryje siê
pod jej s³owami. Ka¿da przypowieœæ
zawiera podwójn¹ myœl: pierwsza ukazuje realizm ¿ycia, jak w tym przypadku, ciê¿k¹ pracê zapobiegliwego gospodarza o winnicê, a w drugim
przypadku odniesienie do troski o w³asne zbawienie, o ¿ycie w wiecznej
szczêœliwoœci.
Przygotowuj¹c siê do misji parafialnych mamy byæ podobnymi do
owego w³aœciciela winnicy, który
z wielk¹ troskliwoœci¹ zak³ada³ tê winnicê, maj¹c nadziejê, ¿e przyniesie ona
okreœlone zyski materialne.
Nam te¿ zosta³ dany odpowiedni
czas, aby z wielk¹ troskliwoœci¹ zabiegaæ o duchow¹ winnicê, o doskona³oœæ ¿ycia chrzeœcijañskiego, o osobist¹ œwiêtoœæ.
Wszyscy otrzymaliœmy od Ciebie,

Panie, ¿ycie, które jest najwiêksz¹ wartoœci¹. Otrzymaliœmy je niejako
w dzier¿awê. Wiemy, ¿e nadejdzie czas
rozliczenia, kiedy Pan, w³aœciciel tej
dzier¿awy, wróci, aby zebraæ odpowiednie owoce. Ka¿dy z nas osobiœcie stanie przed Tob¹, Panie,
aby odebraæ nagrodê. Zbli¿aj¹ce siê
misje niech nas podprowadz¹ pod
g³êbsze zrozumienie jak wa¿n¹ jest
rzecz¹ troska o w³asne zbawienie, troska o tê winnicê, któr¹ jest nasza dusza. Prosimy Ciê, Panie, abyœmy nie
zlekcewa¿yli tego czasu ³aski. Amen.
Sobota, 18.03.2017
W dzisiejszym Psalmie responsoryjnym s³yszeliœmy s³owa: „Pan jest
³askawy, pe³en mi³osierdzia”. B¹dŸ
uwielbiony, Panie, „który oddalasz
nieprawoœæ, odpuszczasz wystêpek,
który nie ¿ywisz gniewu na zawsze,
bo upodoba³eœ sobie mi³osierdzie”
(por. Ps 103).
B¹dŸ uwielbiony, Panie, za to,
¿e litujesz siê nad nami, ¿e niszczysz
nieprawoœci nasze, Ty, który odpuszczasz wszystkie nasze winy, który leczysz nasze choroby, który ratujesz
nas od zguby, obdarzasz ³ask¹ i zmi³owaniem.
B¹dŸ uwielbiony, Panie, ¿e gniew
Twój nie plonie na wieki, ¿e nie postêpujesz z nami wed³ug naszych grzechów, ani wed³ug win naszych nam

nie odp³acasz, który daleko odsuwasz
nasze winy.
Przed nami misje parafialne. Chc¹c
je dobrze prze¿yæ, trzeba nastawiæ siê
na spotkanie z Tob¹, Panie, w sakramencie pokuty i pojednania. Ka¿dy
z nas zachêcany jest do postawy marnotrawnego syna, do podjêcia dojrza³ej decyzji: „Powstanê i pójdê do mego
ojca, i powiem: „Ojcze, zgrzeszy³em
przeciw Niebu i wzglêdem ciebie”.
Panie, pomó¿ nam otworzyæ przed
Tob¹ nasze serca, mo¿e niekiedy zatwardzia³e, obola³e, twarde, obojêtne,
zalêknione, zagubione, ale oczekuj¹ce na spotkanie z Tob¹, jako mi³osiernym Ojcem. Tylko Ty jesteœ w stanie
uzdrowiæ nas duchowo, abyœmy mogli rzuciæ siê w Twoje ojcowskie ramiona. Chcemy, abyœmy zostali zaproszeni na ucztê, gdzie bêdziemy mogli
skorzystaæ w ca³ej pe³ni ze sto³u s³owa Bo¿ego i Eucharystii. Spraw,
Panie, aby radoœæ ogarnê³a nasze serca i umys³y, abyœmy o¿yli duchowo.
Prosimy Ciê, Panie, z g³êbi naszych
serc. Prosimy równie¿ za tymi, którzy
odeszli od Ciebie, wszak Ty nigdy nie
skreœlasz i nigdy nie wyrzucasz
ze swojego Serca choæby najwiêkszych grzeszników. Ka¿demu dajesz
czas na pokutê, na powrót do Twojego ojcowskiego, kochaj¹cego serca.
Przemów do ka¿dego serca, aby ka¿dy móg³ otworzyæ siê na Twoje, pe³ne
mi³oœci mi³osiernej, wezwanie. Ustrze¿
nas, Panie, przed lekcewa¿eniem Twojego zaproszenia i odk³adaniem nawrócenia „na potem”, na czas bli¿ej nieokreœlony. Ty stale do nas
przemawiasz i zapraszasz do Siebie:
„Oto stojê u drzwi twoich i ko³aczê”,
i czekam, abyœ je otworzy³. Tak wiele
zale¿y ju¿ tylko od nas. Skorzystajmy
z tej wyj¹tkowej chwili, jak¹ s¹ misje
parafialne: „Wróæ, synu wróæ, z daleka, wróæ, synu, wróæ, Ojciec czeka”.
3 Niedziela Wielkiego Postu
(19.03.2017).
W ¿yciu ka¿dy z nas ma jakieœ pragnienia, których jest bardzo wiele. Nie
zawsze mo¿na im sprostaæ i zrealizo-
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z rodu królewskiego, Cieœlo z Nazaretu, Oblubieñcze Bogarodzicy, troskliwy obroñco Chrystusa, wejrzyj na
nasz¹ parafiê, która przygotowuje siê
do prze¿ywania misji parafialnych.
Józefie œwiêty! Nie posiada³eœ ani
zaszczytów i chwa³y, ani pieniêdzy i
dostatku, ani w³adzy i powa¿ania, ani
mi³oœci ziemskich i rozmaitych przyjemnoœci, ani osobistej s³awy czy te¿
budz¹cego szacunek zawodu. Nie posiada³eœ nic z tego, co œwiat ceni. Gdy
chciano Jezusa wyszydziæ, mówiono
o Nim nie tylko, ¿e jest wieœniakiem,
i to wieœniakiem z Nazaretu, lecz równie¿, ¿e jest Synem cieœli.
Œwiêty Józefie! Od Boga jednak
otrzyma³eœ to, czego Stwórca nie powierzy³ nikomu innemu na œwiecie, ani
najpotê¿niejszemu, ani najbogatszemu, ani najs³awniejszemu, ani najbardziej energicznemu, ani jednym s³owem najznakomitszemu z ludzi.
W³aœnie Tobie Bóg powierzy³ swego
Jednorodzonego Syna i tê nad wyraz
subteln¹ istotê, jak¹ by³a Matka Jezusa, mówi³ kiedyœ œw. Jan XXIII.

waæ do koñca. Czasem s¹ bardzo przyziemne, ale niezmiernie potrzebne do
¿ycia, jak pragnienie czy ³aknienie
wody. Bez wody nie ma ¿ycia. Ona nas
oczyszcza, obmywa z brudu, odœwie¿a, och³adza, choæ ma tak¿e si³ê niszczycielsk¹. W chwili chrztu œwiêtego,
kiedy stru¿ka wody spad³a na nasze
g³owy, nie tylko obmy³a nas z grzechu
pierworodnego, ale jednoczeœnie by³o
to wezwanie do œwiêtoœci.
Woda jest stworzona przez Boga,
jest Jego darem. Na pocz¹tku œwiata
Duch Bo¿y unosi³ siê nad wodami,
„aby ju¿ wtedy woda nabra³a mocy
uœwiêcenia”. Ona ma w³aœciwoœci odradzaj¹ce, ona daje kres wystêpkom
i zachêca do cnotliwego ¿ycia.
Skoro dziœ liturgia Koœcio³a stawia
nam przed oczyma wodê, to nale¿y
zadaæ sobie pytanie o czystoœæ w³asnej duszy, o nasz¹ wiarê, o obecnoœæ
Ducha Bo¿ego w nas. Trzeba zapytaæ: jak realizujemy zobowi¹zania wynikaj¹ce z chrztu: czy wyrzekam siê
grzechu; czy wyrzekam siê wszystkiego, co prowadzi do z³a, czy wyrzekam
siê szatana, „który jest g³ównym
sprawc¹ grzechu?” Czas Wielkiego

Postu, to czas refleksji, czas pokuty,
czas oczyszczania z brudów grzechu.
Z takiej okazji trzeba skorzystaæ. Bêd¹
misje parafialne, które bêd¹ rodzajem
duchowej sadzawki, jakby wyp³yniêciem wody ze ska³y w czasach Moj¿esza, gdzie mo¿na bêdzie dokonaæ rozrachunku ze swoim sumieniem
i duchowego obmycia w sakramencie
pokuty i pojednania; obmycia z brudu grzechu. Niech Duch Œwiêty dzia³a
w nas. Obyœmy us³uchali Jego g³osu,
przyjêli Jego tchnienie.
Spraw, Panie, abyœmy skorzystali
do wst¹pienia do tak o¿ywczej sadzawki, jak misje parafialne. Niech
sp³ynie na nas moc Ducha Œwiêtego,
niech nas o¿ywi, oczyœci, doda mocy,
do trwania w ³¹cznoœci z Tob¹. Aby
ka¿dy z nas zastosowa³ do siebie s³owa refrenu Psalmu responsoryjnego:
„Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego s³owem”. Spraw, Panie, abyœmy byli spragnieni s³uchania s³ów Twoich. Amen.
Uroczystoœæ Œwiêtego Józefa
poniedzia³ek, 20.03.2017
Józefie œwiêty, wywodz¹cy siê

Józefie œwiêty, Ciebie „czysty wêze³
po³¹czy³ z Maryj¹”:
„Gdy na Ni¹ patrzy³eœ, jak nosi³a
Dzieciê,
Przejêty zw¹tpieniem opuœciæ J¹
chcia³eœ,
Lecz Bo¿y pos³aniec we œnie Ciê pouczy³,
¯e Ona z Ducha poczê³a”.
Œwiêty Józefie! Przed nami misje
parafialne. Przyjad¹ Bo¿y pos³añcy,
którzy w imieniu Koœcio³a bêd¹ do nas
przemawiaæ. Bêd¹ nam przypominaæ
o celu naszego ¿ycia, o wiecznym zbawieniu. Daj nam wiele pokory, wyciszenia, aby g³êboko wejrzeæ w zakamarki naszego sumienia, aby odkryæ
prawdê o sobie. Wstawiaj siê do Pana,
za tymi¿ Bo¿ymi pos³añcami, wypraszaj im œwiat³o Ducha Œwiêtego, opiekê Twojej Ma³¿onki, œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki, Maryi. Tak jak kiedyœ wraz
z Maryj¹, „z bólem serca” szuka³eœ zagubionego Jezusa w jerozolimskiej
œwi¹tyni, wejrzyj tak¿e na nas, czêsto
zagubionych w ¿yciu, niepewnych,
w¹tpi¹cych, odrzucaj¹cych Twojego
Syna, Koœció³ œwiêty, aby podczas
misji parafialnych wielu przejrza³o
i nawróci³o siê. Nam równie¿ daj dar
¿ycia w przyjaŸni z Twoim przybranym
Synem, naszym Panem, Jezusem Chry-
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stusem, o którym wiemy, ¿e nas nigdy
nie opuœci, ale przygarnie otwartymi
ramionami.
Œwiêty Józefie, módl siê za nami,
aby nasza wiara by³a mocna. Wstawiaj siê tak¿e za Koœcio³em œwiêtym,
za ka¿d¹ rodzin¹ naszej parafii. O to
prosimy Ciê z g³êbi naszych serc.
Amen.
Wtorek, 21.03.2017
Przed nami misje parafialne, podczas których szeroko otworz¹ siê bramy mi³osierdzia. Za prorokiem Danielem wo³amy: „Nie odwracaj od nas
swego mi³osierdzia”. Czym jest owo
mi³osierdzie – pytamy Ciê, Panie?
Mi³osierdzie Twoje to jakby czu³a
mi³oœæ macierzyñska, to œcis³y zwi¹zek matki z dzieckiem. To: tkliwoœæ,
cierpliwoœæ, wyrozumia³oœæ, gotowoœæ do przebaczenia czy dobroæ .
Jest to mi³oœæ darmo dana. Oznacza
ona tak¿e szlachetnoœæ, przychylnoœæ, gotowoœæ do œwiadczenia przys³ugi. Oprócz tego potrafi wspó³czuæ,
ochraniaæ, oszczêdzaæ, martwiæ siê, litowaæ czy byæ zatroskanym. Przy tym
Pan Bóg jest wierny samemu sobie.
Jego mi³oœæ jest nieodwo³alna, niezmienna, ale trwa³a i prawdziwa – uczy
nas œw. Jan Pawe³ II.
Panie, pomó¿ nam pok³adaæ
ufnoœæ w Twoim mi³osierdziu. Korzymy siê przed Twoim majestatem i z
pokor¹ wo³amy za prorokiem Danielem: . „Teraz zaœ postêpujemy za Tob¹
z ca³ego serca, odczuwamy lêk przed
Tob¹ i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postêpuj z nami
wed³ug swej ³agodnoœci i wed³ug wielkiego swego mi³osierdzia”. Wo³amy
do Ciebie: „Pamiêtaj o nas, mi³osierny
Panie”.
W czasie nadchodz¹cych misji
modlê siê do Ciebie, Panie:
„Daj mi poznaæ Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodziæ Twoimi œcie¿kami.
ProwadŸ mnie w prawdzie wed³ug
Twych pouczeñ,
Bo¿e i Zbawco, w Tobie mam nadziejê.
Wspomnij na swoje mi³osierdzie, Panie,
na swoj¹ mi³oœæ, która trwa od wieków.
Pamiêtaj o mnie w swoim mi³osierdziu,
Ze wzglêdu na dobroæ, Tw¹, Panie”.

Œroda, 22.03.2017
Przygotowuj¹c siê do prze¿ywania
misji parafialnych ws³uchajmy siê
uwa¿nie z Bo¿e przes³anie skierowane
do ka¿dego z nas: „s³uchaj praw i nakazów, które uczê was wype³niaæ…
Strze¿cie ich i wype³niajcie je, bo one
s¹ wasz¹ m¹droœci¹ i umiejêtnoœci¹ w
oczach narodów… Tylko siê strze¿
bardzo i pilnuj swej duszy, byœ nie zapomnia³ o tych rzeczach, (…) by z twego serca nie usz³y po wszystkie dni
twego ¿ycia, ale ucz ich swych synów
i wnuków” (Pwt 4,1.5-9).
To przypomnienie Bo¿ych prawide³, zasad postêpowania wyra¿onych
w Dekalogu. To wo³anie o wype³nianie ich wiernie. To wielkie zobowi¹zanie. Jak ³atwo mo¿na zapomnieæ o Bo¿ych przykazaniach, a nawet je
lekcewa¿yæ. Czas misji bêdzie okazj¹,
aby popatrzeæ na siebie w lustrze
swojego sumienia, które jest wewnêtrznym sanktuarium, jeœli jest ono
dobrze ukszta³towane, jeœli tam cz³owiek spotyka siê z Bogiem. W odkrywaniu prawdy o nas samych pomo¿e
nam rozwa¿anie s³owa Bo¿ego przekazywanego przez ksiê¿y misjonarzy,

dla których upraszamy œwiat³o Ducha
Œwiêtego.
Zaproœ Boga do siebie, do swojej
duszy. Nie uciekaj od Niego. On twoim Przyjacielem, mi³osiernym Ojcem.
Spotkanie z Nim nauczy ciê prawdziwej m¹droœci ¿ycia. Wartoœæ twojego
sumienia w du¿ej mierze zale¿y od
tego, w jakim œrodowisku przebywasz,
czego najchêtniej s³uchasz, „jakim s³owem karmisz siê na co dzieñ. S¹ s³owa
brutalne, które niszcz¹ i rani¹, s¹ s³owa piêkne, które mog¹ oszukiwaæ
i tworzyæ tylko iluzje, s¹ wreszcie s³owa prawdy, które niezale¿nie od wewnêtrznych odczuæ sprawiaj¹, ¿e dojrzewamy w naszym cz³owieczeñstwie
upodabniaj¹c siê coraz bardziej do
Chrystusa, na wzór którego zostaliœmy
stworzeni”1.
PrzyjdŸ, pos³uchaj s³owa prawdy
o Bogu, o Koœciele, o sobie. PrzyjdŸ
i wyznaj: „S³owa Twoje, Panie, s¹ duchem i ¿yciem, Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego”. Amen.
Czwartek, 23.03.2017
Coraz bli¿ej do rozpoczêcia naszych misji parafialnych. Ws³uchajmy
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siê w skargê Pana Boga na swój naród: „Da³em im przykazanie: „S³uchajcie g³osu mojego, a bêdê wam Bogiem
(…) ChodŸcie ka¿d¹ drog¹, któr¹ wam
rozka¿ê, aby siê wam dobrze powodzi³o”. Ale nie us³uchali ani nie chcieli
s³uchaæ i poszli wed³ug zatwardzia³oœci swego przewrotnego serca; odwrócili siê plecami, a nie twarz¹”
(Jr 7,23-28).
Panie, nasz Bo¿e, to mocne oskar¿enie, jakie kierujesz w stronê swojego narodu, który wybra³eœ. W tej skardze widzimy tak¿e samych siebie. To
jest zaadresowane do ka¿dego z nas.
Ta skarga rodzi pytania o stan w³asnej duszy, o stan w³asnego sumienia. Jakie s¹ nasze sumienia? Jakie jest
moje sumienie? Pos³uszne i niepos³uszne, zachowuj¹ce Twoje, Panie, przykazania, i odrzucane; buntownicze,
niepos³uszne, przewrotne. Trzeba sobie samemu zadaæ pytanie, wiêc pytam, Panie: czy czasem nie odwróci³em siê od Ciebie plecami, jak mówi
prorok Jeremiasz; czy nie okazujê Ci
wzgardy, niepos³uszeñstwa, lekcewa¿enia, duchowej zatwardzia³oœci?
Zbli¿a siê czas misji parafialnych.
Bêdzie okazja, aby w œwietle s³owa
Bo¿ego przyjrzeæ siê w³asnemu sumieniu. Mo¿e trzeba obudziæ siê z duchowego uœpienia. Przyjmujê, Panie, Two-

je pouczenie i przestrogê: „Kiedy Bóg
mówi, nie gardŸ Jego s³owem” (refren
Ps. resp. (95(94).
Chc¹c dobrze prze¿yæ te misje, trzeba odpowiedzieæ na wezwanie proroka Joela: „Nawróæcie siê do Boga waszego, On bowiem jest ³askawy
i mi³osierny” (2,13). Panie, pomó¿ mi,
abym wykorzysta³ ten czas ³aski i zbawienia, jakim jest czas misji. Spraw,
abym nie okaza³ siê cz³owiekiem o zatwardzia³ym sercu. Pomó¿ ki wyrzuciæ
z siebie wszelkie z³o. Najbardziej opornym dodaj odwagi i wska¿ drogê do
konfesjona³u. Amen.
Pi¹tek, 24 marca 2017
Na progu rozpoczynaj¹cych siê
misji parafialnych s³ychaæ wielkie wo³anie: „Wróæ (…) do Pana Boga Twojego, upad³eœ bowiem przez tw¹ w³asn¹
winê! Zabierzcie ze sob¹ s³owa i nawróæcie siê do Pana. Mówcie do Niego: „Przebacz nam ca³¹ nasz¹ winê…”.
Zapewniasz nas, Panie, ¿e uleczysz
nasz¹ niewiernoœæ i umi³ujesz nas
z serca, odwrócisz od nas s³uszny
gniew. Spraw, panie, abym m¹drze
i roztropnie post¹pi³ s³ysz¹c zapewnienia o Twojej mi³oœci mi³osiernej.
Có¿ mi pozostaje? Przyj¹æ Twoje s³owo i wype³niaæ je: „Ja jestem Bogiem,

s³uchaj g³osu mego”. Panie, przyjmujê Twoje pouczenia i Twoje s³uszne napomnienia. Pomó¿ mi dog³êbnie zrozumieæ i przyj¹æ te s³owa: „Nawracajcie
siê, bliskie jest królestwo niebieskie”
(Mt 4,17).
Spraw, Panie, abym zrozumia³, ¿e
pierwsze Twoje przykazanie brzmi:
S£UCHAJ! Z owego s³uchania rodzi
siê wiara. Bez s³uchania nie ma wiary.
S³uchanie prowadzi do przyjêcia zas³yszanych treœci, do uk³adania sobie
wed³ug nich ¿ycia. W czasie misji bêdzie wiele okazji, aby s³uchaæ. Spraw,
abym znajdowa³ czas na przyjœcie do
koœcio³a, aby s³uchaæ, ¿e Ty jesteœ
Bogiem jedynym! Spraw tak¿e, abym
Ciê kocha³ „ca³ym swoim sercem, ca³¹
swoj¹ dusz¹, ca³ym swoim umys³em
i ca³¹ swoj¹ moc¹”. Niech udzia³ w tych
misjach rozpali moj¹ mi³oœæ wzglêdem
Ciebie, Panie, i wzglêdem bliŸniego.
Pomó¿ mi, Panie, dobrze wykorzystaæ
czas misji, czas duchowej odnowy.
Amen.
Modlitwy u³o¿y³ ks. Andrzej Skiba

1

Por.: K. Gmyz ks., S³owo wprowadzenia do: Jan Pawe³ II, Byæ cz³owiekiem
sumienia, Wydawnictwo M, Kraków,
1988, s. 7.
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Trzechsetna rocznica istnienia masonerii
1717-2017
c.d. z poprzedniego numeru
Maksymilian Maria Kolbe 1 ,
który na chrzcie œwiêtym otrzyma³ imiê
Rajmund, urodzi³ siê 8 stycznia 1894
roku, w Zduñskiej Woli, ko³o £odzi.
By³ drugim dzieckiem, którego rodzicami byli: Juliusz Kolbe i Marianna
D¹browska. Nale¿eli do III Zakonu
œw. Franciszka, co zapewne wp³ynê³o
na wybór ¿yciowej drogi przez ich
syna, Rajmunda. Byli to nie doœæ
zamo¿ni tkacze, którzy ten zawód wykonywali w sposób cha³upniczy.
Rodzina wkrótce po urodzeniu Rajmunda przenios³a siê do Pabianic,
gdzie ma³y ch³opak chodzi³ do szko³y

podstawowej. W roku 1907 wraz
ze swoim bratem Franciszkiem
we Lwowie, w ma³ym seminarium prowadzonym przez franciszkanów, zaczyna formacjê duchow¹ i intelektualn¹ Trzy lata póŸniej do³¹czy³ do tej
dwójki ich najm³odszy brat, Józef.
Tam Rajmund ukoñczy³ szko³ê œredni¹ i 4 wrzeœnia 1910 roku rozpocz¹³
nowicjat, przyjmuj¹c imiê Maksymilian. Od samego pocz¹tku pobytu
w tym¿e nowicjacie i seminarium,
szczególn¹ czci¹ darzy³ Maryjê
Niepokalan¹. Po latach oka¿e siê,
¿e by³a jego duchow¹ Przewodniczk¹.
Od roku 1912 do 1917 przebywa³

w Rzymie na studiach, które uwieñczy³ doktoratem z filozofii i z teologii.
Mia³ uzdolnienia id¹ce w kierunku matematyki i fizyki, a wiêc by³ umys³em
œcis³ym. Wi¹za³o siê to z tym, ¿e projektowa³ nawet typy samolotów
czy innych urz¹dzeñ. 1 listopada 1914
roku z³o¿y³ œluby wieczyste pod imieniem Maksymiliana Marii, a œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 28 kwietnia
1918 roku.
Dla oddania jego duchowoœci
i odniesienia do masonerii zacytujê
d³u¿szy fragment z jego ¿yciorysu:
„W Rzymie by³ œwiadkiem manifestacji antykleryka³ów i masonów.
Dla uczczenia Giordana Bruna nieœli
oni czarny sztandar, na którym Lucyfer mia¿d¿y³ œw. Micha³a Archanio³a.
Na Placu œw. Piotra rozdawano natomiast ulotki, zapowiadaj¹ce, ¿e szatan
bêdzie panowa³ w Watykanie, a papie¿ zostanie jego s³ug¹. Na m³odym
Maksymilianie wywar³o to ogromne
wra¿enie i doszed³ do przekonania,
¿e zaczê³a siê „Era Niepokalanej”,
w której Maryja, jak mówi Ksiêga
Rodzaju, zmia¿d¿y g³owê wê¿a. Napisa³: „Trzeba siaæ tê prawdê w sercu
wszystkich ludzi, którzy ¿yj¹ i bêd¹ ¿yæ
do koñca czasów, a tak¿e staraæ siê
o jej umocnienie i owoce uœwiêcenia.
Trzeba wprowadziæ Niepokalan¹
do serc ludzi, aby Ona postawi³a
w nich tron swego Syna i poci¹gnê³a
ich do poznania Jego, i aby rozpali³a
ich p³omieniami mi³oœci do Najœwiêtszego Serca Jezusowego” 2. Tam,
w Rzymie, by³ te¿ œwiadkiem czterechsetnej rocznicy wyst¹pienia Marcina
Lutra. W tym roku – 2017 – obchodzimy piêæsetn¹ rocznicê Reformacji.
Skuteczn¹ pomoc upatrywa³
w nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej
Niepokalanej. Bywa okreœlany „Rycerzem Maryi”, aby tylko broniæ wiary
chrzeœcijañskiej i zasad moralnoœci.
Chcia³ szczególnie obroniæ œwiat przed
masoneri¹. Tylko w ten sposób mo¿na zniszczyæ „si³y ciemnoœci”.
Nie móg³ pozostaæ obojêtnym na szerz¹ce siê z³o jakie rozlewa³o siê w samym sercu Koœcio³a, a stamt¹d na
ca³y œwiat. Za³o¿y³ stowarzyszenie pod
nazw¹ Militia Immaculatae – Rycer-
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stwo Niepokalanej. By³o to 16 paŸdziernika 1917 roku. Jego mottem by³y
s³owa: „Zdobyæ ca³y œwiat dla Chrystusa przez Niepokalan¹”3. Rycerstwo
to szybko rozszerza³o siê po ca³ym
œwiecie.
W roku 1919 o. Maksymilian wraca do Polski i organizuje Rycerstwo
Niepokalanej i mimo s³abego zdrowia
oddaje siê z zapa³em s³u¿bie kap³añskiej. W roku 1922 rozpocz¹³ wydawanie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”. Stowarzyszenie „Milicja
Niepokalanej” otrzyma³o zatwierdzenie Rzymu jako „pobo¿ne stowarzyszenie”. Oœrodek wydawniczy by³
w Grodnie. Pociski, którymi „strzela³”
w stronê wrogów Koœcio³a, to „Cudowne Medaliki” , które zosta³y wybite na pami¹tkê objawieñ Jezusa
Chrystusa i NMP Niepokalanej, jakie
mia³a francuska zakonnica œw. Katarzyna Laboure (1806-1876) pocz¹wszy
od czerwca 1830 roku4. Ojciec Maksymilian rozdawa³ wszystkim napotkanym te medaliki, a zobowi¹zywa³ do
ich noszenia rycerzy Niepokalanej.
Na temat „Cudownego Medalika”
wypowiada³ siê te¿ œw. bp Józef Sebastian Pelczar5. Ukaza³ jego genezê
i treœæ. Pisa³: Objawienia Katarzynie
Laboure, siostrze mi³osierdzia, mia³y
miejsce 27 listopada 1830 roku w Pary¿u. W czasie modlitwy „ujrza³a
obraz przedstawiaj¹cy Najœwiêtsz¹
Pannê Niepokalanie Poczêt¹ w bia³ej
szacie, b³êkitnym p³aszczu i czerwonej zas³onie, ze spuszczonymi ku ziemi rêkami, z których wychodzi³y dziwnie jasne promienie. Zarazem
us³ysza³a nastêpuj¹ce s³owa: „Promienie te przedstawiaj¹ ³aski, które Maryja jedna dla ludzi”. Naoko³o obrazu
widaæ by³o napis wyryty z³otymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczêta,
módl siê za nami, którzy siê do Ciebie
uciekamy”. Po chwili ukaza³a siê
odwrotna strona obrazu, przedstawiaj¹ca literê M, a nad ni¹ ma³y krzy¿yk,
u spodu zaœ Najœwiêtsze Serce Jezusa
i Maryi. Da³ siê te¿ s³yszeæ powtórny
g³os, nakazuj¹cy sporz¹dziæ medalik
na wzór obrazu i zapowiadaj¹cy, ¿e kto
ten medalik bêdzie nosiæ przy sobie
i odmawiaæ modlitewkê: O Maryjo itd.,
dozna szczególnej opieki Maryi.
Widzenie to powtórzy³o siê jeszcze
dwukrotnie, potem dopiero spowiednik zakonnicy wyjedna³ u miejscowego biskupa pozwolenie sporz¹dzenia
takiego medalika”.

„Jej medalik rozdawaæ, gdzie tylko
siê da: i dzieciom, by zawsze go na
szyi nosi³y, i starszym, i m³odzie¿y
zw³aszcza, by pod Jej opiek¹ mia³a
dosyæ si³ do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhaj¹cych na ni¹ w naszych
czasach. A ju¿ tym, co do koœcio³a nie
zagl¹daj¹, do spowiedzi boj¹ siê
przyjœæ, z praktyk religijnych szydz¹,
z prawd wiary siê œmiej¹, zagrzêŸli
w b³oto moralne albo poza Koœcio³em
w herezji przebywaj¹ – o tym, to ju¿
niekoniecznie medalik Niepokalanej
ofiarowaæ i prosiæ, by zechcieli go
nosiæ, a tymczasem gor¹co Niepokalan¹ b³agaæ o ich nawrócenie. Wielu
nawet wtedy radê znajduje, gdy kto
nie chce w ¿aden sposób przyj¹æ
medalika. Ot, po prostu wszywaj¹
go po kryjomu do ubrania i modl¹ siê,
a Niepokalana prêdzej czy póŸniej okazuje, co potrafi. Wiêc Cudowny
Medalik, to kulka Milicji Niepokalanej”
– pisa³ w artykule Kiedy¿ to nast¹pi? 6. Zachêca³ tak¿e do gor¹cej,
wytrwa³ej modlitwy.
W roku 1927 rozpocz¹³ budowê
Ma³ego Seminarium Misyjnego w Teresinie, niedaleko od Warszawy, a tak¿e klasztoru, którego miejsce nazwie
Niepokalanowem. Oko³o dziesiêæ lat
póŸniej w tym¿e Niepokalanowie zamieszka³o 762 zakonników. Ojciec
Maksymilian by³ tam wszystkim: gwardianem, formatorem sumieñ i umys³ów,
wydawc¹, budowniczym, cz³owiekiem,
który przez swoje niesamowite pomys³y wyprzedza³ epokê. Z Ewangeli¹
jako Dobr¹ Nowin¹, chcia³ dotrzeæ do
jak najwiêkszej liczby ludzi. Niepokalanów sta³ siê wielkim centrum medialnym, gdzie by³a drukarnia, z której
wychodzi³o nawet milion egzemplarzy
„Ma³ego Dziennika”. Za³o¿y³ nie tylko radio, ale myœla³ o uruchomieniu
telewizji i studia filmowego, a sam zosta³ krótkofalowcem. Planowa³ nawet
budowê lotniska, aby jak najszybciej
dotrzeæ z Dobr¹ Nowin¹ do swoich
czytelników. „Rycerz Niepokalanej”
ukazywa³ siê w 20 jêzykach na ca³ym
œwiecie. To ogromne, wrêcz niewyobra¿alne przedsiêwziêcie. Sam ow³adniêty duchem œw. Franciszka z Asy¿u,
braci kszta³towa³ w tym samym duchu
i w bezgranicznym poœwiêceniu siê
Niepokalanej. Mia³ do Niej gor¹ce nabo¿eñstwo.
Ojciec Kolbe by³ animatorem tej
du¿ej wspólnoty. Mo¿na o nim przeczytaæ: „By³ wytrwa³y, uparty, nieugiê-

ty, urodzony rachmistrz; nieustannie
kalkulowa³ i porównywa³, ocenia³, ustala³, ³¹czy³ bilanse i kosztorysy. Zna³
siê na wszystkim: motorach, rowerach,
linotypach, radiu. Wiedzia³, co tanie,
a co drogie. Wiedzia³, gdzie, jak i kiedy warto kupiæ. Dla niego nie by³o
zbyt szybkiego systemu komunikacji.
Czêsto mówi³, ¿e pojazdem misjonarza
powinien byæ najnowszy model samolotu”7. Mówi¹ o nim, ¿e wyprzedza³
swoj¹ epokê.
W roku 1930 wyjecha³ do Japonii,
do Nagasaki, gdzie wkrótce zacz¹³
wydawaæ w jêzyku japoñskim „Rycerza Niepokalanej”. W prasie chrzeœcijañskiej upatrywa³ skuteczne dzie³o
ewangelizacji. Chcia³ „opasaæ œwiat
papierem zapisanym s³owami ¿ycia,
aby przywróciæ œwiatu radoœæ ¿ycia”
(s. 580). Tam, na peryferiach Nagasaki, zbudowa³ klasztor, który nazwa³
„Ogrodem Niepokalanej”. Do tego
klasztoru garnêli siê m³odzi ludzie, którzy chcieli poœwiêciæ siê na s³u¿bê
Bogu. Maksymilian pracowa³ w Japonii szeœæ lat i w roku 1936 wróci³ do
Polski.
Tu, w kraju, oddaje siê pracy formacyjnej i wydawniczej. Aposto³uje
s³owem i piórem. Redaguje ksi¹¿ki,
broszurki, dziennik, aby jak najwiêcej
osób mog³o przeczytaæ s³owo formacji duchowej oraz intelektualnej. Wydaje „Rycerza” i „Ma³ego Rycerza” oraz
„Ma³y Dziennik”. Wed³ug oceny niektórych pisma te sta³y na niskim poziomie ‘intelektualnym i warsztatowym. Odnosi siê to szczególnie do
tego okresu, kiedy O. Maksymilian by³
w Japonii. Niektórzy zarzucaj¹ tym
publikacjom antysemityzm.
1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a II
wojna œwiatowa, a ju¿ 19 wrzeœnia
Niemcy przyst¹pili do likwidacji Niepokalanowa. Ojciec Maksymilian wraz
z braæmi zosta³ uwiêziony w obozie
przejœciowym, w Ostrzeszowie. 8 grudnia, w dzieñ Niepokalanej, zosta³ jednak zwolniony i wróci³ do Niepokalanowa. Klasztor w tym czasie sta³ siê
koszarami dla trzech tysiêcy uchodŸców przesiedlonych z poznañskiego.
W tej grupie, wed³ug wielu historyków, dwie trzecie osadzonych stanowili ¯ydzi. 17 lutego 1940 roku o. Maksymilian zosta³ aresztowany
ponownie, chwilowo osadzony na
Pawiaku, a nastêpnie 28 maja 1941
roku, wywieziony do Auschwitz, do
hitlerowskiego obozu koncentracyj-
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nego. Tam otrzyma³ numer obozowy
16670. By³ tam traktowany bardzo surowo, nawet okrutnie.
Opis ¿ycia obozowego jest okrutny, poni¿aj¹cy godnoœæ cz³owieka:
„W obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu sta³ siê numerem 16670. Zacz¹³
ci¹gn¹æ wozy ze ¿wirem i kamieniami
do budowy murów krematorium. Taki
wóz trzeba by³o zawsze ci¹gn¹æ biegiem. Co dziesiêæ metrów stra¿nik
z kijem zapewnia³ zachowanie rytmu.
Nastêpnie zosta³ wys³any do ciêcia
i transportowania drewna. Jemu jako
ksiêdzu nak³adano ciê¿ar dwukrotnie
lub trzykrotnie wiêkszy ni¿ jego towarzyszom. Wspó³wiêŸniowie widzieli go
krwawi¹cego i ledwie trzymaj¹cego siê
na nogach, ale on nie chcia³, aby
siê nara¿ali za niego. Kiedy zosta³
wyznaczony do transportu zw³ok,
czêsto przera¿aj¹co oszpeconych,
i wrzucania ich na spopielenie, s³yszano go szepc¹cego: „Œwiêta
Maryjo, módl siê za nami”, a potem:
Et Verbum caro fatum est (A S³owo. sta³o siê cia³em). W barakach
noc¹ ktoœ podczo³ga³ siê do niego,
zdjêty przera¿eniem. Us³ysza³ wtedy spokojne niczym balsam s³owa:
„Nienawiœæ nie jest si³¹ stwórcz¹.
Tylko mi³oœæ jest si³¹ stwórcz¹”.
Maksymilian czêsto mówi³ o Niepokalanej: „Ona jest prawdziw¹ pocieszycielk¹ strapionych, s³ucha
wszystkich, s³ucha wszystkich!”
Chorzy nazywali go „naszym ojczulkiem”.
Obecnoœæ ojca Kolbego
w ró¿nych blokach obozu œmierci
by³a wiêc obecnoœci¹ kap³ana katolickiego, œwiadka wiary, gotowego
oddaæ ¿ycie za innych; by³a obecnoœci¹ zakonnika franciszkañskiego,
œwiadka ewangelicznego mi³oœci i zwiastuna pokoju i dobra dla braci; by³a
obecnoœci¹ rycerza Maryi Niepokalanej, który mi³oœci Bo¿ej Matki powierza ka¿dego cz³owieka. Uczestnicz¹c
w tych samych cierpieniach, jakie zadawano tylu niewinnym ofiarom, modli³ siê i zachêca³ do modlitwy, znosi³ i
przebacza³, oœwieca³ i umacnia³ w wierze, rozgrzesza³ grzeszników i wlewa³
nadziejê”8.
W jednym z ¿yciorysów mo¿na
przeczytaæ:
„A kiedy pod koniec lipca 1941 r.
podczas apelu na obozowym placu
niemiecki Rappotfuhrer odlicza³ dziesiêciu wiêŸniów na karê œmierci za

ucieczkê z bloku, ojciec Maksymilian
nie zawaha³ siê ani przez chwilê, by
zaj¹æ miejsce Franciszka Gajowniczka,
ojca rodziny. Zdecydowa³ siê oddaæ
¿ycie za brata, jak Pan Jezus. Zakonnika skazano na powolne umieranie
w bunkrze g³odowym. Dla 14 sierpnia,
w wigiliê Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, otrzyma³ œmiertelny
zastrzyk fenolu i odda³ ducha Bogu”9.
Cia³o mêczennika zosta³o spalone
w piecu krematoryjnym.
Prymas Polski, Stefan kardyna³
Wyszyñski, tak oceni³ postaæ œw. Maksymiliana:
„Ojciec Kolbe to kap³an Koœcio³a
Chrystusowego, s³uga umêczonego
Koœcio³a polskiego, wielki czciciel

Maryi – Niepokalanego Rycerza Boga
¯ywego, mi³oœnik franciszkañskiego
ducha ubóstwa i wyrzeczenia, wiêzieñ
za Koœció³ Chrystusowy i ofiara Narodu wiernego prawom Bo¿ym i ojczystym, daj¹cy duszê swoj¹ za Brata ¿o³nierza. (…) Ojciec Maksymilian od
pocz¹tku swej pracy w Niepokalanowie da³ wzór pracy nowoczesnej,
œwietnie zorganizowanej, pionierskiej,
a jednak zawsze o¿ywionej duchem
ewangelicznej ofiary i wiernoœci. By³o
rzecz¹ niezwykle w³aœciw¹, aby na ziemi polskiej, na której nienawiœæ najeŸdŸców okaza³a szczyt swoich mo¿liwoœci, na tym iœcie Ezechielowym
polu, usianym mogi³ami i prochami z
pieców krematoryjnych, zwyciê¿y³a
Mi³oœæ, jako znak, ¿e nie wszystko
przepad³o!... Wielki Czciciel Bogaro-

dzicy – Ojciec Maksymilian Maria rozumia³ swoj¹ kap³añsk¹ s³u¿bê narodowi – po rycersku”10
Papie¿ Pawe³ VI w dniu 17 paŸdziernika 1971 roku beatyfikowa³ Ojca Maksymiliana, a Jan Pawe³ II kanonizowa³
go 10 paŸdziernika 1982 roku. Wtedy
to, na Placu œw. Piotra w Rzymie, by³
obecny Franciszek Gajowniczek,
któremu ojciec Maksymilian uratowa³
¿ycie. Pod jego wezwaniem wybudowano wiele œwi¹tyñ, tak w kraju,
jak i za granic¹.
ks. Andrzej Skiba
1
¯yciorys opracowany na podstawie:
Œwiêty Maksymilian Kolbe, w: ŒWIÊCI na ka¿dy dzieñ, Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce 2011, s. 579-582; H. Bejza,
Ilustrowana
KSIÊGA
ŒWIÊTYCH, Wydawnictwo Rafael,
Kraków 2014, s. 138-140; M. Wójtowicz SJ, ŒWIÊCI z charakterem na
ka¿dy dzieñ roku, Wydawnictwo
WAM, Ksiê¿a Jezuici, Kraków 2014,
s. 395-398; Leksykon Œwiêtych K –
Z, Wydawnictwo Pinnex, Kraków
1998, s. 115-119.
2
Zob. tak¿e artyku³ ju¿ cytowany:
W. M. Waszkiewicz, Wojsko szatana, wojsko Niepokalanej, w: Polonia
Christiana, styczeñ – luty 2017, s. 8688.
3
H. Bejda, Ilustrowana KSIÊGA
ŒWIÊTYCH Ludzie Boga, których
pokochasz od pierwszego wejrzenia!, Wydawnictwo Rafael, Kraków
2014, s. 138.
4
K. KuŸmak, Katarzyna Laboure œw.,
w: Encyklopedia katolicka. Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000,
t. VIII, k. 991.
5
Œw. bp Józef Sebastian Pelczar, Czytania duchowe o Najœwiêtszej Maryi
Pannie, Wydawnictwo Œwiêtego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara,
Rzeszów 2014, s. 367 n.; zob. tak¿e: Z.
Pa³ubska, Medalik Cudowny, w: Encyklopedia katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Lublin 2008, t. XII, k. 379-381.
6
H. Bejda, dz. cyt., s. 139.
7
Praca zbiorowa, Œwiêci na ka¿dy
dzieñ, dz. cyt., s. 580.
8
ŒWIÊCI na ka¿dy dzieñ, s. 581.
9
M. Wójtowicz SJ, dz. cyt., s. 398.
10
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyñski, wybór i opracowanie H. Wo³¹cewicz, Œw. Maksymilian Kolbe, w: Polska i jej œwiêci 966-2016,
Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce 2016,
s. 305.
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Uroczystoœæ Œw. Józefa – œwiêto rzemieœlników
Msza œwiêta dla Cechu Rzemios³ Ró¿nych –
19.03.2017 r. niedziela, godz. 11.
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Mêka Pañska w obrazach...

Cz. III Dramat Judasza
Pieter Pourbus, Ostatnia Wieczerza, Groeninge Museum, Brugia.

Po raz trzeci chcia³bym zabraæ
Was, Drodzy uczestnicy Gorzkich ¯ali,
do Wieczernika. Tam dokona³o siê wiele wspania³ych rzeczy, Jezus da³ przykazanie mi³oœci, umywa³ nogi, ustanowi³ Eucharystiê. Ale nie wszystko
w Wieczerniku by³o tak piêkne. Dokona³ siê tam tak¿e dramat jednego
z Aposto³ów.
Tak pisze o tym Ewangelista:
„Zaprawdê powiadam wam,
jeden z was mnie zdradzi” (J 13,21).
„Spogl¹dali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. (…)
To ten, dla którego umaczam kawa³ek chleba i podam mu. Umoczywszy
wiêc kawa³ek chleba wzi¹³ i poda³
go Judaszowi. A po spo¿yciu kawa³ka chleba wszed³ w niego szatan. Jezus zaœ rzek³ do niego: Co chcesz czyniæ, czyñ prêdzej. Nikt jednak
z biesiadników nie rozumia³, dlaczego mu to powiedzia³. Poniewa¿
Judasz mia³ pieczê nad trzosem, niektórzy s¹dzili, ¿e Jezus powiedzia³ do
niego :Zakup czego nam potrzeba na
œwiêto, albo ¿eby da³ coœ ubogim.
A on po spo¿yciu kawa³ka chleba
zaraz wyszed³. A by³a noc”. (J 13,2630)
Tê w³aœnie scenê ukazuje obraz

Pietera Pourbusa (1523 – 1584), malarza niderlandzkiego, urodzonego
w mieœcie Gouda, zmar³ego w Brugii.
Ostatnia Wieczerza trwa w najlepsze.
To ciekawa scena rodzajowa. Widzimy ca³a gamê zachowañ aposto³ów –
jeden pije coœ z p³askiej miski, drugi
jakby czyta³ tekst z ma³ej tabliczki, trzeci coœ drapie no¿em na blacie sto³u.
Jan, spoczywaj¹cy najbli¿ej Jezusa,
ogarnia ramieniem kielich wina, który
staje siê Krwi¹ Pañsk¹. Niektórzy
uczniowie patrz¹ na Jezusa, a Mistrz
jakby coœ perswadowa³ temu, który
gwa³townie wstaje od sto³u i wybiega
z sali. Inny aposto³ próbuje go zatrzymaæ, ci¹gn¹c po³ê jego p³aszcza, a ma³e
dziecko chwyta przewracaj¹ce siê krzes³o. Judasz jeszcze patrzy w stronê
Jezusa, ale jego d³oñ zdaje siê mówiæ
– ju¿ wystarczy, mam doœæ twojej nauki. Druga trzyma sakiewkê, na znak
tego, co Judasz bardziej umi³owa³.
Tymczasem po prawej stronie czeka
ju¿ na Judasza ucieleœniona Œmieræ.
Postaæ ta, która zamiast twarzy ma
koœcist¹ czaszkê, wyci¹ga ju¿ swoje
³apska po Judasza. On sam zdecydowa³, co wybiera, nie wie tylko jeszcze,
¿e za jego wyborem nie czeka szczêœcie, ale koszmar.

Zdrada przez najbli¿szych jest zawsze najwiêkszym dramatem cz³owieka. Jeœli zawiedzie nas ktoœ obcy, jeœli
cierpimy z powodu donosu nieznajomego, to taka zdrada jakby mniej boli.
Ale jeœli zawiedzie, zdradzi ktoœ bliski,
przyjaciel czy brat, cz³owiek zdradzony prze¿ywa wielkie nieszczêœcie.
Judasz by³ tym bliskim dla Jezusa.
Zosta³ osobiœcie wybrany przez Jezusa, a wiêc Jezus widzia³ w nim dobre
cechy, pozytywne wartoœci, dziêki
którym w Judaszu by³ potencja³ na dobrego aposto³a. Judasz powinien wzrastaæ w dobrym. Tymczasem on, zamiast
dojrzewaæ w szkole Jezusa, cofa³ siê
duchowo. Teologowie spieraj¹ siê, czy
Judasz przyj¹³ Eucharystiê, zanim wybieg³ z Wieczernika, czy te¿ nie.
W Ewangelii œw. Mateusza i Marka
ujawnienie zdrajcy nastêpuje przed
ustanowieniem Eucharystii. W Ewangelii £ukasza ju¿ po Najœwiêtszej Ofierze. Jan w Ewangelii nie opisuje w ogóle
ustanowienia Eucharystii. Nie jesteœmy wiec pewni, kiedy to siê sta³o.
Maj¹c jednak na uwadze, ¿e Jezus wiedzia³ o tym, i¿ niejeden cz³owiek przyjmie Komuniê niegodnie i œwiêtokradzko i przysporzy Mu wielkiego
cierpienia, byæ mo¿e pozwoli³ tak¿e Ju-
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daszowi spo¿ywaæ swe Cia³o przemienione. Przecie¿ tysi¹ce razy do dziœ
bluŸniercy i grzesznicy przyjmuj¹ Cia³o Pañskie bluŸnierczo i w diabelski
sposób szydz¹ z Jezusa. Jezus przyjmuje wszystkie upokorzenia, bo kocha cz³owieka bezgranicznie.
Dlaczego Judasz zdradzi³? Na ten
temat pojawia³o siê wiele hipotez i teorii. Pierwsz¹ z nich jest chciwoœæ Judasza. Judasz umi³owa³ pieni¹dze bardziej ni¿ Jezusa. Lubi³ siê nimi otaczaæ
i pos³ugiwaæ. Zosta³ skarbnikiem grupy aposto³ów – przecie¿ musieli coœ
jeœæ, ubieraæ siê, gdzieœ nocowaæ,
a nie zawsze pewnie otrzymywali datki wtedy, gdy czegoœ potrzebowali.
Judasz zbiera³ ofiary, dysponowa³ nimi
za zgod¹ Jezusa. Kupowa³ po¿ywienie, czasem dawa³ coœ ubogim, którzy
zapewne te¿ otaczali uczniów.
By³ stra¿nikiem trzosa.
Judasz umi³owa³ dobra ziemskie.
Interesowa³ siê cenami ró¿nych towarów. Gdy kobieta namaœci³a nogi Jezusa drogocennym olejkiem od razu
fachowo oceni³ jego wartoœæ: „Czemu nie sprzedano go za trzysta denarów?” (J 12,5). Ewangelista Jan pisze,
¿e Judasz nie tylko by³ skarbnikiem,
ale „by³ z³odziejem i maj¹c trzos,
wykrada³ to, co wrzucono” (J 12,6)
W koñcu Judasz ju¿ chcia³ opuœciæ Jezusa i na tym zarobiæ. „Co chcecie mi daæ, jeœli go wam wydam?
„I wyznaczyli 30 srebrników”.
(Mt 26,15). Nie by³a to suma zbyt wygórowana. Najprawdopodobniej by³o
to 30 hebrajskich sykli (oko³o 100 rzymskich denarów), suma, któr¹ niewykwalifikowany robotnik móg³ zarobiæ
w ci¹gu 4 miesiêcy (wed³ug biblisty
E. D¹browskiego). Na dzisiejsze pieni¹dze mo¿na powiedzieæ 5-10 tysiêcy z³otych. Czy to du¿o? Czy jest jakaœ
wartoœæ za ¿ycie cz³owieka? A za ¿ycie
przyjaciela, Mistrza
Za zdrad¹ Judasza musia³y staæ
jeszcze zawiedzione nadzieje. „A myœmy siê spodziewali, ¿e On wyzwoli
Izraela” (por. £k 24,21). On te¿ siê
czegoœ po Jezusie spodziewa³. Mo¿e,
¿e da mu ziemskie bogactwo i s³awê?
Mo¿e, ¿e bêdzie przemienia³ kamienie
w pieni¹dze i rozdawa³ uczniom?
Mo¿e, ¿e za³o¿y ziemskie królestwo
i uczyni go dostojnikiem i zarz¹dc¹
dóbr? Tymczasem powoli okazywa³o
siê, ¿e Jezus nie chce ziemskiej w³adzy, ¿e cuda czyni tylko dla Bo¿ej chwa-

³y, ¿e gdy chc¹ Go og³osiæ królem,
ukrywa siê. A jeszcze bardziej denerwuj¹ce by³y zapowiedzi Jezusa,
¿e bêdzie cierpia³ i umrze. To w takim
razie, po co jest to wszystko? Judasz
nie potrafi³ przenieœæ, przetransponowaæ tych myœli na duchowy poziom,
¿e Jezus zmartwychwstanie, ¿e królestwo Bo¿e zatryumfuje w niebie, ¿e tam
bêdzie wieczna nagroda. On chcia³
nagrody tu i teraz. Skoro Jezus Go zawiód³, postanowi³ przynajmniej na nim
zarobiæ.
Judasz przekona³ siê póŸniej,
¿e pieni¹dze szczêœcia nie daj¹. Wyrzuty sumienia by³y zbyt silne, ale niestety sumienie zadzia³a³o za póŸno.
Do tego dosz³a rozpacz i brak wiary
w przebaczenie. Judasz rzuci³ srebrniki i powiesi³ siê. Œmieræ zabra³a go ze
sob¹ na drugi œwiat – choæ nikt tego
nie og³osi³, przypuszcza siê, ¿e doprowadzi³a go do potêpienia. „Lepiej
by by³o dla niego, gdyby siê
nie narodzi³” (por. Mt 26,21).
Bracia i Siostry!
Dramat Judasza dokona³ siê tam,
w Wieczerniku i Jerozolimie, ale ten
dramat dokonuje siê nieustanni w naszych sercach. Jezus ci¹gle pyta nas:
Czy Ty, chcesz naprawdê pójœæ za
Mn¹, byæ Moim uczniem? Czy mi³ujesz Mnie?
Tymczasem my, ci¹gle zranieni
ludzkimi ziemskimi pragnieniami,
odpowiadamy nieraz, ¿e tak, pójdziemy za Jezusem, ale pod warunkiem,
¿e bêdzie nam dobrze. W ka¿dym z nas
jest cz¹stka Judasza, bo z trzosa naszego ¿ycia ci¹gle chcemy wykraœæ
coœ dla siebie: wiêcej przyjemnoœci,
wiêcej gad¿etów, wiêcej rozkoszy.
Ka¿dy grzech jest zdrad¹ Jezusa, ka¿dy grzech jest odwróceniem siê, wyjœciem z wieczernika ¿ycia, jest pogoni¹ za ziemskimi srebrnikami. Chcemy
budowaæ swoje ¿ycie tak, jakby Boga
nie by³o, ¿eby przymkn¹³ oko na nasze machlojki i oszustwa.
Czy nie jest tak¹ pogoni¹ za srebrnikami niekonieczna praca w niedzielê, aby wiêcej zarobiæ, aby wiêcej mieæ,
nie zwa¿aj¹c na Jezusa? Czy nie jest
tak¹ pogoni¹ oszukiwanie pracodawców przez pracownika, ale te¿ z drugiej strony oszukiwanie pracowników
przez pracodawcê, gdy nie wyp³aca im
zap³aty, albo drastycznie j¹ zani¿a?
Czy nie jest tak¹ pogoni¹ za srebrnikami oczekiwanie na ³apówki?

Judasz cieszy³ siê srebrnikami jedynie przez kilka godzin. Zarêczam, ¿e
radoœæ z nieuczciwego zarobku nie jest
d³u¿sza. Odciœnie siê piêtnem na sumieniu i sercu ka¿dego z oszukuj¹cych
i nie przyniesie szczêœcia.
Judasz zawiód³ siê na Jezusie,
bo On nie spe³ni³ Jego zachcianek. My
te¿ nieraz odchodzimy od Jezusa,
bo On nie spe³nia naszych zachcianek, marzeñ, pragnieñ. I jeszcze je ogranicza, wzywaj¹c do prostego ¿ycia
i dŸwigania krzy¿a. Nie zawsze chcemy t¹ drog¹ pod¹¿aæ. Nie róbmy jednak najwiêkszego b³êdu! Mo¿emy zawsze przyjœæ do Jezusa i przeprosiæ za
nasze upadki. Mo¿emy wynagrodziæ
za swoje s³aboœci i b³êdy. Mo¿emy
uzyskaæ przebaczenie, jak marnotrawny syn, jak Piotr, który upad³ w grzech.
Nieraz porównuje siê grzech Judasza z grzechem Piotra. Jest jednak miêdzy nimi du¿a ró¿nica. Zaparcie siê
Piotra by³o wynikiem chwilowego lêku
i przera¿enia. Dosz³o do niego pod
wp³ywem emocji, nie by³o ono skutkiem d³ugich przemyœleñ i planów.
Ponadto Piotr nie zyska³ na tym finansowo, nie by³o ono za pieni¹dze.
Judasz by³ bardziej przewrotny, dlatego tak trudno by³o mu siê nawróciæ
i przyznaæ do winy. Piotr otrzyma³
przebaczenie. Judasz te¿ by je
otrzyma³, gdyby poprosi³, ale nie by³o
go na to staæ.
Grzech przewrotnoœci, grzech
zatwardzia³oœci jest bardzo trudny do
poprawy. To jest grzech przeciw
Duchowi Œwiêtemu, który nie mo¿e
byæ odpuszczony, bo cz³owiek za niego nie ¿a³uje. Taki by³ grzech Judasza.
Dlatego strze¿my siê przed ca³kowit¹
zatwardzia³oœci¹. Do zatwardzia³oœci
prowadz¹ do pycha i chciwoœæ,
nieobca jest te¿ jej zazdroœæ. Chodzi
o zazdroœæ, ¿e Bóg jest wiêkszy
ode mnie – taka zazdroœæ zgubi³a szatana i Judasza. B¹dŸmy wierni Bogu
i zaufajmy jego przebaczaj¹cej mi³oœci.
Panie, tak czêsto Ciê raniê moimi
grzechami. Tak czêsto wybieram to,
co ziemskie, zamiast tego, co Bo¿e.
Przepraszam Ciê za mój grzech.
Pragnê Ciê coraz bardziej mi³owaæ,
a przez to odrzucaæ pychê grzechu.
Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj
duszê z grzechów moich.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 12 (707) 26 marca 2017 r.

Ks. Tomasz Grzywna

14

Adwokat dziecka - œwiadectwo

„Wielu lekarzy myœli podobnie jak
ja. Lêk przed utrat¹ pracy powoduje,
¿e nie zajmuj¹ stanowiska w obronie
nienarodzonych”. - W tych kwestiach
nie mo¿na nie mieæ zdania. Trzeba byæ
„za” albo „przeciw” - uwa¿a prof. Bogdan Chazan. Za obronê ¿ycia nienarodzonych zap³aci³ przed laty najwy¿sz¹
cenê. Autorytet w dziedzinie ginekologii i po³o¿nictwa zosta³ zawodowo
zdegradowany. Jednak póŸniej los siê
odmieni³...
– O prof. Bogdanie Chazanie przed laty us³ysza³a
ca³a Polska – odmówi³ przerwania ci¹¿y kobiecie, której
dziecko mia³o zespó³ Downa.
Wtedy Federacja na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny wnios³a do prokuratury
akt oskar¿enia. Zacietrzewione feministki nie mog³y
wybaczyæ Profesorowi m.in.
mówienia g³oœno, ¿e w jego
klinice nie wykonuje siê aborcji. W koñcu na ich apele
ówczesny minister zdrowia
Mariusz £apiñski odwo³a³
prof. Chazana z funkcji Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Po³o¿nictwa i Ginekologii. Wczeœniej prof.
Chazan z dnia na dzieñ przesta³ byæ
kierownikiem Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Wystarczy³a z³o¿ona
przez dwóch lekarzy bezpodstawna
skarga, by dyrektor instytutu bez ¿adnych wyjaœnieñ zawiesi³ go w czynnoœciach zawodowych. - “W swojej
naiwnoœci nie spodziewa³em siê niczego, co mog³oby zagra¿aæ mojej pozycji w Instytucie” – wspomina prof.

Chazan. Lekarze pracuj¹cy z prof. Chazanem byli zszokowani. Przecie¿ to
dziêki niemu posypa³y siê dla kliniki
takie nagrody, jak: „Rodziæ po ludzku”, „Z³oty bocian” czy „Parasol
szczêœcia”. Szczególnie wa¿ne,
bo odzwierciedla³y opiniê pacjentek.
W obronie Profesora protestowali nie
tylko pracownicy oddzia³u, ale tak¿e
Rada Naukowa. Jednak dyrektor nie
wzi¹³ tego pod uwagê. Do prasy trafi-

³y artyku³y z pomówieniami. Chocia¿
po pewnym czasie Profesora oczyszczono z zarzutów, do kliniki nie móg³
ju¿ wróciæ. Zosta³ skierowany do Zak³adu Analiz Zdrowia Kobiet w Instytucie. Jako jedyne narzêdzia pracy
otrzyma³ notes i d³ugopis. Jednoczeœnie jego nazwisko, twórcy ogólnopolskiego programu opieki po³o¿niczej, niewidzialna rêka wymaza³a z listy
realizatorów tego programu. - “Zosta-

³em odsuniêty od ginekologii, sali porodowej. W takiej sytuacji po pewnym
czasie lekarz popada nieuchronnie we
wtórny analfabetyzm. Straci³em sporo. Jednak swoich decyzji nie ¿a³ujê” mówi³ nam tu¿ po tych wydarzeniach
prof. Chazan.
Dziêki niemu mamy Jasia
Kierowana przez prof. Chazana
klinika by³a uznan¹ w Polsce placówk¹. - “Prof. Bogdan Chazan by³
moim uczniem od 1978 r. i wieloletnim,
najbli¿szym wspó³pracownikiem, a tak¿e nastêpc¹ na stanowisku kierownika Kliniki w Instytucie Matki I Dziecka. Znam go od 25 lat jako po³o¿nika
o licznych zas³ugach dla polskiego po³o¿nictwa, w szczególnoœci dzia³u medycyny perinatalnej, nastawionej na
ratowanie najm³odszych, przedwczeœnie urodzonych dzieci” - mówi³ prof.
Micha³ Troszyñski. - “Ilekroæ prosi³em o konsultacje w czyimœ imieniu,
Profesor nigdy nie odmawia³, chocia¿
dotyczy³o to osób z innych miast. Traktuje
swoj¹ pracê jak misjê.
Chce pomóc drugiemu
cz³owiekowi, zrozumieæ
go” - mówi³ pose³ Antoni Szymañski, wiceprzewodnicz¹cy Federacji
Ruchów Obrony ¯ycia.
Jedna z ostatnich pacjentek d³ugo nie mog³a doczekaæ siê dziecka. Pierwsze zmar³o tu¿ po
porodzie, drugie - przed
urodzeniem. Rodzice zrezygnowali ju¿ z potomstwa. Wtedy przeczytali
w gazecie o klinice prof.
Chazana. To Profesor
dawa³ im nadziejê, ¿e trzeba spróbowaæ jeszcze
raz. Z kolejn¹, trzeci¹ ci¹¿¹ te¿ by³y
problemy. Kobieta sama przyjecha³a
do Warszawy samochodem, pokonuj¹c odleg³oœæ 500 km. Wierzy³a mocno, ¿e tu uzyska pomoc. Po kilku miesi¹cach wraca³a do domu z wa¿¹cym
2700 g Jasiem. Kobietom, które przysz³y do kliniki, aby zabiæ dziecko, Profesor stawia³ zawsze koronny argument: “¿adna z matek, które urodzi³y,
nie ¿a³owa³a swojej decyzji”.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 12 (707) 26 marca 2017 r.

15
Dyrektor u “Œwiêtej Rodziny”
Od tamtych wydarzeñ minê³y trzy
lata. Tym razem prof. Chazan zaprasza³ na rozmowê do Szpitala Ginekologiczno-Po³o¿niczego im. Œwiêtej
Rodziny przy ul. Madaliñskiego w
Warszawie. Du¿e biurko, kwiatek w
doniczce, pó³ka z ksi¹¿kami. Jak na
gabinet dyrektora - pokój urz¹dzony
doœæ skromnie. - “Trzy tygodnie temu,
S³awomir Skrzypek, wiceprezydent
miasta, zaproponowa³ mi to stanowisko” - mówi Profesor. Nie sposób nie
zauwa¿yæ wisz¹cego nad biurkiem
portretu mê¿czyzny. - “Profesor
Micha³ Troszyñski. Mój nauczyciel i
mistrz” - mówi³ z dum¹ prof. Chazan. ”Od urodzenia wiedzia³em, ¿e bêdê lekarzem” - ¿artuje. W rodzinie lekarzem
by³ stryj. Kiedy goœci³ w rodzinnym
domu Chazanów w Koœcieniewiczach
k. Bia³ej Podlaskiej, jego kilkuletni bratanek ch³on¹³ wszystkie opowieœci.
Ukradkiem przegl¹da³ niemieckojêzyczne ksi¹¿ki medyczne, bo polskich
jeszcze nie by³o.
Dom rodzinny i rozwijanie
talentów
W rodzinie Bogdan by³ przedostatnim z piêciorga rodzeñstwa. I chyba
najbardziej ciekawym œwiata. Tê cechê ukszta³towa³a w nim mama. Znajomoœæ historii, literatury, muzyki, poezji, aktualnych wydarzeñ na œwiecie
- wszystkim dzieli³a siê z dzieæmi. “Z powodu tych rozmów i czytania
ksi¹¿ek lubi³em d³ugie zimowe wieczory, chocia¿ zimy by³y wtedy tak ciê¿kie, ¿e nie mo¿na by³o czasem dotrzeæ
do odleg³ej o 1,5 km szko³y” - wspomina prof. Chazan. Mama spisywa³a
na kartce ksi¹¿ki, które syn mia³ wypo¿yczaæ w szkolnej bibliotece: “Hrabia Monte Christo” Aleksandra Dumasa, “20 000 mil podmorskiej ¿eglugi”
Juliusza Verne’a. Nauczyciel i bibliotekarz Jan Zdrada mówi³, ¿e to ksi¹¿ki
na taki wiek za trudne. Inna sprawa,
¿e wielu z nich w szkolnej bibliotece
nie by³o. Bogdan Chazan, uczeñ szko³y podstawowej, by³ wymagaj¹cym
czytelnikiem. 250 - stronicowa ksi¹¿ka
wystarcza³a tylko na jedno popo³udnie. Czytaæ umia³ ju¿ w wieku piêciu
lat. Nie tylko po polsku, ale tak¿e
po rosyjsku. Kiedy w czasie kolêdy
zaprezentowa³ tê ostatni¹ umiejêtnoœæ
przed ks. Franciszkiem Jasiñskim, póŸniejszym katechet¹, ten za³ama³ rêce.
“Bój siê Boga, ch³opie!” - zwróci³ siê
do ojca dziecka. Bogdan Chazan

do szko³y poszed³ w wieku piêciu lat.
Kiedy widzia³ ksi¹¿ki, z przejêcia trzês³y mu siê rêce. Ojciec uprosi³ w koñcu nauczyciela, aby syn móg³ trochê
pomagaæ w bibliotece. Z nauk¹ radzi³
sobie bardzo dobrze, zarówno w szkole
podstawowej, jak i w liceum. Dlatego
tym wiêksze by³o zaskoczenie, kiedy
nie dosta³ siê na medycynê. Aby móc
zdawaæ w nastêpnym roku, zacz¹³ pracowaæ w szpitalu. - “Nauczy³em siê
praktycznej medycyny. Mog³em robiæ
zastrzyki, zak³adaæ gipsy, pracowaæ na
dy¿urach jako pielêgniarz” - wspomina.
Chcia³ specjalizowaæ siê w ginekologii i po³o¿nictwie
- “Mog³em tylko o tym pomarzyæ.
W stolicy nie by³o miejsc nawet na
odpracowanie sta¿u. Dlatego wielu
m³odych lekarzy jeŸdzi³o poza Warszawê. W poci¹gu o godz. 6.30 wszyscy
jak na komendê zasypiali, by po pó³torej godzinie obudziæ siê w Skierniewicach” - wspomina prof. Chazan.
Jednak marzenia spe³ni³y siê. - “Chazan by³ wybitnie uzdolniony. Pod
moim kierunkiem robi³ szybkie postêpy w karierze naukowej. W 1991 r. obj¹³
po mnie kierownictwo Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii, która po kapitalnym remoncie sta³a siê wzorowym
oœrodkiem w zakresie medycyny
perinatalnej, jednym z najlepszych oddzia³ów po³o¿niczych w Warszawie” wspomina prof. Troszyñski.
Nie mo¿na byæ trochê „Za”
i trochê „Przeciw”
Postawa, w której nie stroni siê
od g³oœnego wyra¿ania pogl¹dów,
du¿o kosztuje prof. Chazana. Ale, jak

uwa¿a wiêkszoœæ, w obecnych czasach jest bardzo potrzebna. - „Dziœ
dominuje ró¿nego rodzaju poprawnoœæ, zaœ Profesor jest wierny swoim
zasadom, temu, w co wierzy. Odwaga
dzisiaj jest trudna” - mówi pose³ Szymañski. Ewa Kowalewska – szefowa
Forum Kobiet Polskich podkreœla,
¿e œrodowisko kobiet potrzebuje takich lekarzy, jak prof. Chazan. - „Jego
osoba jest jednoczeœnie przyk³adem,
¿e w dziedzinie ginekologii i po³o¿nictwa potrzebne jest wychowanie wielkich nastêpców. Przeciwnicy ¿ycia
d¹¿¹ do hamowania tych procesów” mówi. Nastêpcy zmar³ego przed
rokiem prof. W³odzimierza Fija³kowskiego upatruje w prof. Chazanie
dr Wojciech Puzyna, dyrektor Szpitala œw. Zofii: - „Bardzo ceniê prof. Chazana, uwa¿am, ¿e jest wielk¹ indywidualnoœci¹, która mo¿e skutecznie
oddzia³ywaæ w dziedzinie ginekologii
i po³o¿nictwa”. - Dlaczego broniê ¿ycia
nienarodzonych dzieci? Przecie¿ to
jest normalna postawa – odpowiada
prof. Chazan. I dodaje: - „Postanowi³em te¿ zacz¹æ g³oœno wyra¿aæ swoje
stanowisko. W 1993 r. bra³em udzia³
w dyskusjach sejmowych. Wtedy
zrozumia³em, ¿e nie mo¿na byæ trochê
„za” i trochê „przeciw”. Wielu lekarzy
myœli podobnie jak ja. Lêk przed utrat¹
pracy powoduje, ¿e nie zajmuj¹
stanowiska. Mo¿e moja postawa
bêdzie dla nich pomocna”.

Irena Œwierdzewska
•ród³o: TK „Niedziela”,
nr 24/ 2004.
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„Tajemnica szczêœcia” - Œwiêtej Brygidy
Co to jest tajemnica? W sferze
ocen religijnych, tajemnica jest rzecz¹
ukryt¹, której cz³owiek nie potrafi poznaæ o w³asnych si³ach. Jêzyk ³aciñski
u¿ywa w takich przypadkach terminu
„misterium”. Ujmuje w nim sprawy
nadprzyrodzone. Tajemnica w sensie
religijnym oznacza prawdê objawion¹
przez Boga, której ludzki rozum nie jest
w stanie ogarn¹æ. Takie prawdy mo¿na poznaæ jedynie w œwietle wiary
œwiêtej. Niektóre z nich pod wp³ywem
Bo¿ego œwiat³a mo¿na czêœciowo zg³êbiæ. Jednak zg³êbienie wielu z nich przekracza granice ludzkich kompetencji.
Do niezg³êbionych prawd religijnych
nale¿y miêdzy innymi tajemnica Trójcy Przenajœwiêtszej. Drugi cz³on tytu³u zawiera, podobnie jak pierwszy,
okreœlenie fascynuj¹ce, dotycz¹ce
sfery marzeñ, pragnieñ, usilnych d¹¿eñ, któremu na imiê „Szczêœcie”. Ka¿dy cz³owiek spontanicznie têskni za
szczêœciem. Szuka go na drogach swego powo³ania ¿yciowego, pos³uguje
siê ró¿norodnymi œrodkami, aby je
zdobyæ, ale zawsze odczuwa niedosyt,
czêsto rozczarowanie. Potwierdza to
œw. Augustyn w znanym powiedzeniu:
„Niespokojne jest serce cz³owieka,
o Bo¿e, dopóki nie spocznie w Tobie”.
Przez prawdziwe szczêœcie nale¿y rozumieæ doskona³oœæ istoty rozumnej,
która osi¹gnê³a w pe³ni swój cel. Dla
cz³owieka celem najwy¿szym jest pe³nia dóbr, niezm¹cona radoœæ i zaspokajanie najszlachetniejszych aspiracji.
Taka perspektywa nale¿y do d¹¿eñ

w³aœciwych jego naturze. To szczytowe osi¹gniêcie dokonuje siê po œmierci
przez bezpoœrednie, uszczêœliwiaj¹ce
ogl¹danie istoty Boga. Pismo œwiête
nazywa to szczêœcie widzeniem Boga
„twarz¹ w twarz” (1 Kor 13,12).
Jest w Rzymie bazylika œw. Paw³a za Murami, przy drodze do Ostii,
wzniesiona w IV wieku w miejscu œciêcia œw. Paw³a. W bazylice tej znajduje
siê cudowny krucyfiks, rzeŸbiony
w drewnie przez Piotra Cavalliniego
(XIV wiek) – cudowny, bo przed nim
mia³a objawienia œw. Brygida Szwedzka w Roku Jubileuszowym 1350.
Postaæ tej Œwiêtej ulega dziœ zapomnieniu, a przecie¿ w czasach, gdy
¿y³a, by³a ona wyj¹tkow¹ i znan¹ przedstawicielk¹ religijnoœci, naznaczonej
mistyk¹ pasyjn¹. Urodzi³a siê ok. 1303
r. ko³o Uppsali na zamku Finstad w
Szwecji. Pochodzi³a z rodziny spokrewnionej z królami szwedzkimi. Od
dzieciñstwa odznacza³a siê wielk¹ pobo¿noœci¹. Bardzo m³odo wydana za
m¹¿, prze¿y³a wiele lat w szczêœliwym
ma³¿eñstwie. Mia³a oœmioro dzieci,
jedna z jej córek to póŸniejsza œw. Katarzyna Szwedzka. Od 1332 r. by³a ochmistrzyni¹ na dworze królewskim. Jej
pasj¹ by³o pielgrzymowanie i po kanonizacji zosta³a uznana za patronkê
pielgrzymów. W owych czasach pielgrzymowanie ³¹czy³o siê z ogromnymi
trudami i niebezpieczeñstwami. Po
stracie nieletniego syna pielgrzymo-

wa³a do grobu œw. Olafa. W 1341 r.
pielgrzymowa³a wraz z mê¿em do Santiago de Compostela, do grobu œw.
Jakuba Aposto³a. Po powrocie oboje
z mê¿em postanowili roz³¹czyæ siê.
M¹¿ wst¹pi³ do Zakonu Cystersów
i wkrótce zmar³. Wdowa zaœ po paru
latach otrzyma³a dar wizji i proroctw.
W 1345 r. za³o¿y³a ¿eñski Zakon Najœwiêtszego Zbawiciela, zwany popularnie Brygidkami. Zosta³ on zatwierdzony dopiero w piêæ lat po jej œmierci.
Z dwoma synami i córk¹ Katarzyn¹
pielgrzymowa³a do Rzymu z racji Jubileuszu Roku 1350. W 1371 r/ odby³a
pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. W czasach niewoli awinioñskiej papie¿y,
wzywa³a ich do powrotu do Rzymu.
Zmar³a w 1373 r., a w 1391 zosta³a wyniesiona na o³tarze. Jej objawienia by³y
rozpatrywane przez Koœció³ przez 400
lat, nim papie¿ Benedykt XIV uzna³ ich
wiarygodnoœæ.
Œw. Brygida od dzieciñstwa mia³a wielk¹ czeœæ dla Serca Jezusa i Jego
Bolesnej Mêki. W czasie modlitwy
pod wspomnianym krucyfiksem Cavalliniego umêczony Jezus objawi³ jej
15 modlitw, zwanych „Tajemnic¹ szczêœcia”. Fakt ten upamiêtnia tablica
u stóp Krzy¿a, z napisem ³aciñskim.
Jezus obieca³, ¿e osoba, która codziennie w ci¹gu ca³ego roku odmówi te
modlitwy wraz z Ojcze nasz, Zdrowaœ
Maryjo i westchnieniem: „Jezu, mi³oœci moja, b¹dŸ uwielbiony i zmi³uj siê
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nade mn¹”- uczci ka¿d¹ z 5480 ran, które otrzyma³ w czasie Bolesnej Mêki.
Jezus zapewni³ równie¿ o wielkich
³askach zwi¹zanych z odmawianiem
tych modlitw, a jest ich 21. Zbawiciel
objawi³, ¿e najwiêksz¹ Jego radoœci¹
jest byæ miêdzy ludŸmi i ¿e z mi³oœci
dla nich po up³ywie zapowiedzianego
czasu przyj¹³ naturê ludzk¹. Wed³ug
treœci tych modlitw, Jezus cierpia³
straszliwie duchowo i fizycznie. Na
Jego ciele nie by³o miejsca, które nie
by³oby zranione. W udrêczonej duszy Jezus odczuwa³
smutek i gorycz. Oblewa³ siê
krwawym potem, przywi¹zany do s³upa mia³ cia³o rozdarte biczami, by³ obna¿ony
z w³asnych szat i odziany w
inny strój na poœmiewisko.
Ukoronowano Go cierniem,
by³ policzkowany i obrzucony obelgami. Jak sam wyzna³, nieprzyjaciele otoczyli
Go jak wœciek³e lwy i wymyœlnymi udrêkami przeœcigali siê w zadawaniu mu cierpieñ. Kaci przeszyli Jego rêce
i nogi grubymi gwoŸdziami
i w swojej wœciek³oœci zadawali Mu dodatkowe katusze.
Jezus by³ na krzy¿u wyœmiany i wzgardzony, krewni
i przyjaciele opuœcili Go,
a miecz boleœci przeszy³ duszê Jego Najboleœniejszej
Matki. Zbawiciel, by³ napojony gorzk¹ ¿ó³ci¹ i octem.
Bezmiar Jego cierpieñ i okrutne rany spowodowane by³y
grzechami œwiata. Krew Jego
p³ynê³a obficie. Gdy opuœci³y Go wszystkie si³y, zarówno cia³a, jak i ducha, sk³aniaj¹c g³owê, powiedzia³:
„Wykona³o siê”. Jak¿e aktualnie brzmi¹ dziœ w œwietle
kultu Mi³osierdzia Bo¿ego,
s³owa Jezusa, ¿e przebity
w³óczni¹ ¿o³nierza wyla³ wszystk¹
Krew i Wodê, ¿e poprzez dojmuj¹cy
ból swoich ran i sw¹ Bosk¹ Moc jest
niezg³êbionym Ÿród³em Mi³osierdzia
oraz zdrojem ³ask odkupieñczych dla
ludzkoœci. W œredniowieczu rêkopisy
15 modlitw objawionych œw. Brygidzie
by³y poszukiwane zw³aszcza przez
klasztory i uniwersytety. Po uznaniu
ich przez Koœció³ by³y kilkakrotnie publikowane. Dzisiaj mo¿na je bez problemu zakupiæ w ka¿dej Ksiêgarni Ka-

tolickiej, równie¿ w naszym mieœcie.
Praktyka „Piêtnastu Modlitw”,
ze wzglêdu na b³ogos³awione skutki
w ¿yciu ca³ych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nie darmo nosi nazwê „Tajemnicy szczêœcia”. Ta szczególna forma nawi¹zywania kontaktu z Bogiem
jest darem nieba. Boski Zbawiciel pos³u¿y³ siê œw. Brygid¹ Szwedzk¹, aby
przekazaæ ten dar osobom otwartym
na wezwanie ³aski. Wed³ug biografów
fakt objawienia mia³ miejsce na tere-

nie stolicy chrzeœcijañstwa w Rzymie,
kiedy Brygida nawiedzi³a s³ynn¹ bazylikê œw. Paw³a za Murami. Œwiêta
g³êboko prze¿y³a wyró¿nienie i zwi¹za³a siê jeszcze mocniej z Chrystusem
nadprzyrodzon¹ mi³oœci¹, gotowa
wype³niæ Jego wolê przez ¿ycie
i œmieræ. „Tajemnica szczêœcia” ma niezwyk³¹ si³ê oddzia³ywania.. Osoby
przyjmuj¹ce j¹ szczerym i gor¹cym
sercem doznaj¹ wewnêtrznej przemiany. Ich udzia³em staje siê œwiat³o z nie-

ba, ukochanie odwiecznej Prawdy,
wiernoœæ Bo¿emu wezwaniu i promieniuj¹ca uczynnoœæ. Z relacji Œwiêtej
wynika, ¿e ka¿dy, kto codziennie podejmuje to religijne æwiczenie, odmówi ³¹cznie w ci¹gu roku tyle modlitw
wraz z Ojcze nasz i Zdrowaœ Maryjo,
ile nasz Zbawca otrzyma³ ciosów podczas swojej bolesnej Mêki. Z biografii
œw. Brygidy dowiadujemy siê nadto,
¿e Pan Jezus do objawionych Modlitw
doda³ wspania³e obietnice na korzyœæ
tych, którzy je bêd¹ odmawiaæ z wiar¹ i pobo¿noœci¹.
Chodzi³o o zwrócenie uwagi na Bo¿¹ mi³oœæ, która
u¿ywaj¹c tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielaæ siê obficie, stopniowo oczyszczaæ
cz³owieka z przyziemnej interesownoœci i w koñcowym rezultacie prowadziæ
go do prawdziwego, nie
maj¹cego granic szczêœcia.
Mi³osierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczê³o
równie¿ na nas. Otwieraj¹c
swoje serce Bogu, odkryjemy tajemnicê, która przed
wielu ludŸmi jest jest zakryta, a dla nas stanie siê
wielk¹ szans¹ i nadziej¹.
Prze¿ywan¹ radoœci¹ dzielmy siê z otoczeniem, jak
owa ewangeliczna niewiasta, która odnalaz³a drachmê. Tchnienia Bo¿ej ³aski
nie chowajmy wy³¹cznie
dla siebie. Bóg chce dzielenia siê szczêœciem ze
wszystkimi. B¹dŸmy pomocnikami Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jednym z prostych
i jednoczeœnie skutecznych
sposobów aposto³owania
jest nabo¿eñstwo „Piêtnastu Modlitw”. Mo¿e czas
Wielkiego Postu, bêdzie tak¹ okazj¹,
by w ten sposób uczciæ bolesne rany
i mêkê naszego Zbawiciela.

Literatura:
ks. Walerian Moroz CSMA –
Tajemnica szczêœcia.
Oprac. Halina Martowicz
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Lectio Divina
Lectio (czytanie i zrozumienie
Pisma)
Wtedy ktoœ z t³umu rzek³ do Niego: “Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, ¿eby siê podzieli³ ze mn¹ spadkiem”. Lecz On mu odpowiedzia³:
“Cz³owieku, któ¿ Miê ustanowi³ sêdzi¹ albo rozjemc¹ nad wami?” Powiedzia³ te¿ do nich: “Uwa¿ajcie i
strze¿cie siê wszelkiej chciwoœci, bo
nawet gdy ktoœ op³ywa [we wszystko], ¿ycie jego nie jest zale¿ne od jego
mienia”. I opowiedzia³ im przypowieœæ: “Pewnemu zamo¿nemu cz³owiekowi dobrze obrodzi³o pole. I rozwa¿a³ sam w sobie: Co tu pocz¹æ?
Nie mam gdzie pomieœciæ moich zbiorów. I rzek³: Tak zrobiê: zburzê moje
spichlerze, a pobudujê wiêksze i tam
zgromadzê ca³e zbo¿e i moje dobra. I
powiem sobie: Masz wielkie zasoby
dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz, pij i u¿ywaj! Lecz Bóg
rzek³ do niego: “G³upcze, jeszcze tej
nocy za¿¹daj¹ twojej duszy od ciebie;
komu wiêc przypadnie to, coœ przygotowa³?” Tak dzieje siê z ka¿dym,
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie
jest bogaty przed Bogiem”.
Jezus nie podejmuje siê roli rozjemcy, gdy¿ wie, ¿e tam, gdzie cz³owiek kieruje siê ¿¹dz¹ posiadania, jednoœæ i zgoda s¹ niemo¿liwe. „Podzia³
dziedzictwa miêdzy braæmi ma za³atwiæ
nie poœrednicz¹cy sêdzia, ale mi³oœæ”.Cz³owiek z t³umu nie prosi³ o
radê. Chcia³, ¿eby Jezus stan¹³ po jego
stro-nie, uzna³ go za pokrzywdzonego. Tak czêsto domagamy siê, ¿eby
Koœció³ popar³ nasze stanowisko,
po-têpi³ taki czy inny ustrój spo³eczny albo pochwali³ to, co nam wydaje
siê s³uszne. Czy nie jest to czasem
krótkowzrocznoœæ, pycha, wygórowana am-bicja?
Czêsto widoczne jest w nas przekonanie, i¿ pewne s³owa z Pisma Œw.
nie dotycz¹ nas, a s¹ przeznaczone dla
kogoœ innego. Niekiedy nawet w duchu myœlimy o tym, kto móg³by siê
nad nimi nieco zastanowiæ i je rozwa¿yæ. Jednak Bóg pragnie je skierowaæ

(£k 12,13-21)

do nas, w³aœnie do nas.
Niestety, ¿ycie uczy, ¿e cz³owiek
zbyt czê-sto nie tylko przywi¹zuje siê
do Bo¿ych darów, ale ich nadu¿ywa,
zapomina o ich Dawcy i tym samym
staje siê niewolnikiem rzeczy, uczuæ,
ambicji, w³adzy. Jezus nie jest przeciwko posiadaniu, ale przeciwko traktowaniu tego jako bo¿ka.
Chciwoœæ nie jest obca ludzkiej
duszy. Chêæ gromadzenia sobie zapasów, chêæ nabywania ci¹gle nowych
rzeczy, chêæ „zabezpieczenia siê” na
przysz³oœæ, chêæ posiadania wiêcej i
wiêcej. To jest równie¿ w nas, w duszach maleñkich. Nie jesteœmy wolni
od ¿adnych s³aboœci. A choæ niekoniecznie s¹ one tak widoczne, jak u
niektórych, to Bo¿e oczy widz¹ wszystko, a serce boli na ten widok. ¯ycie
doczesne o tyle jest wa¿ne, ¿e powinniœmy wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków w pracy i w rodzinie, okazywaæ wszystkim mi³oœæ i ¿yæ mi³oœci¹.
Jednak to ¿ycie jest tylko pewn¹ drog¹
po której kroczyæ mamy do Nieba. Nie
jest celem samym w sobie. Dlatego nie
nale¿y na nim zatrzymywaæ wzroku.
W³aœciwy cel, to Bóg.
Œw. Ignacy powtarza³, ¿e mamy tak
ufaæ Bogu jakby ca³e powodzenie
spraw zale¿a³o tylko od Niego, ale
mamy dok³adaæ wszelkich starañ, jakby wszystko zale¿a³o od nas, a od
Boga nic.
W œwiecie duchowym dzia³a nastêpuj¹ca zasada: szukaj królestwa
Bo¿ego, a Bóg poszuka Ciebie w Twojej biedzie na ziemi, i odszuka, i obdarzy wszystkim, czego potrzebujesz.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Na ile ja ufam we w³asne si³y, a na
ile ufam, ¿e to od Boga wszystko zale¿y? Czy w tej walce o karierê, studia, rodzinê nie zapomnia³am o ufnoœci wobec Boga? Czy nie sta³am siê
samowystarczalna?
Oratio(zwrócenie siê do Boga)
Panie Jezu Chryste, dziêkujê Ci za
Twoj¹ cierpliwoœæ do mnie, cierpliwoœæ

do mnie w chwili, kiedy burzy³am moje
stare spichlerze, a budowa³am nowe,
lepsze, wiêksze, przewy¿szaj¹ce wspania³oœci¹ spichlerze innych. Kiedy
chcia³am byæ samowystarczalna. Kiedy rozwa¿a³am sama w sobie
a pomija³am Ciê w moich planach.
Opiera³am moje ¿ycie na dobrach, które przecie¿ w porównaniu z Tob¹ s¹
marnoœci¹. Kiedy szuka³am radoœci,
ukojenia w moich dobrach, a nie w
Tobie.Ile to razy przychodzi³am do
Ciebie Panie, abyœ wstawi³ siê za mn¹,
gdy spotyka³a mnie jawna niesprawiedliwoœæ, w rodzinie, w pracy. Ile to
razy b³aga³am Ciê o Twoj¹ ingerencjê, a Ty milcza³eœ. Teraz ju¿ wiem,
¿e chcia³eœ mi pokazaæ, gdzie tak
naprawdê le¿y problem. Teraz ju¿
wiem, ¿e nie chcia³eœ, abym ci¹gle
tkwi³a w swoim b³êdzie .
Contemplatio (czas bycia sam na
sam z Bogiem)
“Przebacz mi, Ojcze. Wiem, ¿e
znasz moj¹ s³aboœæ, która czasem mnie
opanowuje. Wierzê jednak, ¿e masz
nade mn¹ litoœæ. Mam mocn¹ ufnoœæ,
¿e pomo¿esz mi w przysz³oœci jeszcze
bardziej ni¿ przedtem, choæ ma³o Ci
dajê zadowolenia.
Panie, pomó¿ mi staraæ siê raczej o
Królestwo Bo¿e i Jego sprawiedliwoœæ z wiar¹, ¿e Ty troszczysz siê o
mój odpoczynek, ¿ycie, mi³oœæ i cieszenie siê ¿yciem.
Psalm 103 (fragment)
B³ogos³aw, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On ¿ycie twoje wybawia od zguby,
On wieñczy ciê ³ask¹ i zmi³owaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia siê m³odoœæ twoja jak or³a.
Pan czyni dzie³a sprawiedliwe,
bierze w opiekê wszystkich uciœnionych.
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4 Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – Raduj siê (26.03.207)
Og³oszenia duszpasterskie
1. Jak w ka¿d¹ niedzielê Wielkiego
Postu, tak i dziœ przypominamy, ¿e
Gorzkie ¯ale w dniu dzisiejszym rozpoczniemy o godzinie 17.00. W czasie
tego nabo¿eñstwa zbieramy ofiary na
kwiaty do Bo¿ego Grobu. Wszystkim
Ofiarodawcom z serca dziêkujemy.
2. Na pi¹tek, na godzinê 8.00, 17.15
oraz po Mszy œwiêtej wieczornej, zapraszamy na nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej.
3. W tym tygodniu przypada pierw-

sza sobota miesi¹ca oraz pocz¹tek
naszych misji parafialnych. Rozpoczniemy je Msz¹ œwiêt¹ o godzinie 18.00.
Bêdzie po³¹czona z intronizacj¹ Pisma
Œwiêtego i Pascha³u. Ka¿dy, kto by³ w
koœciele w niedzielê czy w ostatnich
dniach, móg³ siê zaopatrzyæ w program tych misji. Nadal mo¿na to uczyniæ. Przeka¿¹ nam czy to ministranci
czy te¿ jest on wy³o¿ony na balaskach
czy ³awkach. Z ca³ego serca prosimy,
aby te misje by³y przez ka¿dego z nas

g³êboko prze¿ywane, abyœmy nie
opuszczali nauk, o ile tylko mo¿emy
na nie przybyæ. Spraw duszy nie mo¿na lekcewa¿yæ, bo chodzi tu o wieczne zbawienie. Niech to bêdzie tak¿e
œwiadectwo naszej wiary. Ka¿dy dzieñ
ma odpowiedni temat, jak to widnieje
w programie. PrzeœledŸmy dok³adnie
ten program dzieñ po dniu i skorzystajmy z niego, abyœmy mogli owocnie prze¿yæ te misje.

Intencje w tygodniu
27.03 do 2.04.2017 r.
Poniedzia³ek – 27.03
6.30 + Maria Benedyk int. od przyjcciól z firmy MIESZKO
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Helena, Józef, Jan, Micha³ Jasiñscy; + Florentyna i Jan Czerwiñcy
18.00 1. w intencji powo³anych wywodz¹cych siê z rodzin parafii sanockich
z proœb¹ o Bo¿e b³., ³aski Ducha Œwiêtego i opiekê Matki Bo¿ej
2. w intencji Marii i Zygmunta ¯y³ków
dziêkczynno – b³agalna z okazji 50-lecia ma³¿eñstwa
3. + Gabryœ (m) i Maria Radwañska
2 r. œm.
Wtorek – 28.03
6.30 + Edwarda Drwiêga int. od Jana
Wojtanowskiego
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Bronis³aw Kornecki int. od pracowników Firmy Stomil
18.00 1. + Maria Benedyk int. od przyjació³ z firmy Mieszko
2. + Andrzej Bañkosz
3. o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
sióstr z Ró¿y MB Czêstochowskiej
i ich rodzin

Œroda – 29.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od El¿biety i Józefa Mazur z rodzin¹
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Bronis³aw Kornecki int. od pracowników firmy STOMIL
18.00 1. + Maria
2. + Mariusz, Zofia, Alojzy
3 + Kazimierz Froñ
Czwartek – 30.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od Alicji
i Wies³awa Pietryki z rodzin¹
7.00 + Alicja (koniec greg.)
7.30 + Bronis³aw Kornecki int. od Genowefy i Czes³awa
18.00 1. + W³adys³aw 18 r. œm.
2. + Bronis³aw 15 r. œm.i Mariusz 4 r.œm
3. + Jan Malinowski 5 r. œm.
Pi¹tek – 31.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od Renaty
i Ryszarda Dereñ z rodzin¹
7.00 + Alfreda (f) Gadomska int. od
rodziny Stabry³ów
7.30 + Jerzy Bajek
18.00 1. + Zygmunt Koszyk 1 r. œm.
2. + Kazimierz 6 r. œm.
3. + Czes³awa (f) Przyby³ek int. od kole¿anek z banku PKO SA

Sobota – 1.04 Pocz¹tek Misji
Œwiêtych
6.30 + Mieczys³aw Indyk (pocz. greg.)
7.00 + Edward Drwiêga int. od Jolanty
i Piotra Szczepek
7.30 + Bronis³aw Kornecki int. od Józefa Oleniacz z rodzin¹
18.00 1. + Alfreda Gadomska int. od
rodziny Sobolewskich
2. + Mieczys³aw i Genowefa Pelc
3. + Eugeniusz Fejkiel int. od s¹siadów z ul. Konopnickiej, Kruczej, Tysi¹clecia
Niedziela – 2.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
8.00 + Halina Czapor int. od s¹siadów
9.30 + Bronis³aw Kornecki int. od Mariana Koryto z rodzin¹
11.00 dziêkczynno – b³agalna w 85 rocznicê urodzin Heleny Ciuba
12.30 + Eugeniusz Fejkiel int. od s¹siadów z ul. Konopnickiej, Kruczej,
Tysi¹clecia
16.00 o zdrowie dla Stefanii Warmuz
oraz cz³onków rodziny Wac³awskich
18.00 za parafian
Stró¿e: int.
P³owce: + Cecylia i Mieczys³aw Sasko
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