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„Resurrexit,
sicut dixit”
W dniu
Zmartwychwstania
Pañskiego
radoœci p³yn¹cej
od Boga,
który pokona³
œmieræ i grzech
oraz
nadziei
na wieczne
przebywanie
z Jezusem
¿ycz¹
Duszpasterze
Joerg Ratgeb, Zmartwychwstanie,
fragment „O³tarza z Herrenbergu”, 1519 r.,
Staatsgalerie, Stuttgart.
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„ZbudŸ siê o œpi¹cy i powstañ z martwych,
a zajaœnieje ci Chrystus” (Ef 5,14)

W NUMERZE

Tytu³ poni¿szego rozwa¿ania wielkanocnego zaczerpn¹³em z listu do
Efezjan 5,14. Autor, œw. Pawe³, cytuje
staro¿ytny hymn, który rozbrzmiewa³
w czasie liturgii, sprawowanej przez
pierwszych chrzeœcijan. S³owa tego
hymnu s¹ pigu³k¹ orzeŸwiaj¹c¹ dla
ka¿dego z nas i warto rozwa¿yæ te s³owa w dniu Wielkanocy.
Zmartwychwsta³y Chrystus chce
jaœnieæ przed nami ka¿dego dnia. On
chce, abyœmy ¿yli w œwiat³oœci jego
³aski i w nieustannej przyjaŸni z Nim.
Takie postêpowanie jest udzia³em w
¿yciu Bo¿ym, jest udzia³em w radoœci
zmartwychwstania. Wszak: „Królestwo Bo¿e ju¿ jest poœród was” (£k
20,21) – mówi Pan.
Tymczasem nasze ¿ycie bywa d³ugie i monotonne, nie zawsze sprzyja
pod¹¿aniu za œwiat³oœci¹. £atwo siê
mówi: „¿yj blisko Boga!”, ale jak¿e trudno jest to wykonaæ. Czêsto bywa, ¿e
nasze ¿ycie staje siê jakby snem. Kiedy patrzymy na liczne obrazy w sztuce przedstawiaj¹ce zmartwychwstanie
zauwa¿amy, ¿e Chrystus unosi siê nad
czeluœci¹ grobu, gdy tymczasem ¿o³nierze pilnuj¹cy sarkofagu pogr¹¿eni
s¹ w g³êbokim œnie. Oni niczego nie
zauwa¿aj¹, oni maj¹ zamkniête oczy i
g³owy oparte o grób, kamieñ czy inny
przedmiot. Œpi¹, pogr¹¿eni bez reszty
w krainie Morfeusza.
Czy ¿ycie cz³owieka nie jest nieraz
takim snem? Kto œpi g³êboko, nie zauwa¿aj¹c Boga i jego spraw? Ten, kto
zapomnia³ o pocz¹tku i koñcu, kto nie
potrafi marzyæ o wiecznoœci, daleko
prognozowaæ i byæ wytrwa³ym w wêdrówce ¿ycia. Niektórzy ca³kowicie
odrzucili Boga, poniewa¿ nie posiadaj¹ ³aski wiary, albo wymagania Jezusa sta³y siê dla nich zbyt trudne.
Bywa, ¿e myœl¹c materialistycznie
uwa¿aj¹, i¿ czas dla Boga to czas stracony, albo doznali du¿ego zgorszenia
od wierz¹cych i nie potrafi¹ ju¿ uwierzyæ w tê prawdê. Takie ¿ycie to jest

prawdziwie sen duchowy, sen ludzi,
którzy nie interesuj¹ siê Bogiem. Nie
mnie ich oceniaæ, ale fakt nale¿y stwierdziæ – to stan,
w którym nie ma
miejsca na têsknotê za Bogiem,
na
szukanie
wiecznoœci i g³êbokiego sensu
istnienia.
Inni ludzie, co
prawda wierz¹,
ale ta wiara jest
bardzo s³aba.
Obok chwil czuwania, coraz czêœciej przydarza
siê im duchowa
drzemka, zapominanie na krótszy
lub d³u¿szy czas
o Bogu. Nie szukaj¹ oni codziennie Jego oblicza.
Tacy przychodz¹
jeszcze czasem
na mszê œwiêt¹,
ale ich serca nie
s¹ ziemi¹ ¿yzn¹,
w której s³owo
Bo¿e mo¿e wydaæ obfity owoc.
Popadaj¹
na
d³u¿sze okresy
w letarg, kiedy s³owo Bo¿e nie dociera do nich wcale.
Jeszcze inni – mo¿e i my sami – wierzymy w Chrystusa, radujemy siê Jego
zmartwychwstaniem, ale i nasza wiara
czasem s³abnie. Bywa, ¿e grzech osobisty przyciemnia nam patrzenie na
œwiat przez pryzmat wiary. Bywa, ¿e zaœniemy wtedy, gdy trzeba coœ dobrego
zrobiæ, walczyæ o œwiêtoœæ, nieœæ Chrystusa innym. Bywa, ¿e zastanawiamy
siê, co dalej, czy wystarczy nam si³, aby
iœæ z Chrystusem, aby w ka¿dym czasie
byæ Jego prawdziwym uczniem.
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„ZbudŸ siê o œpi¹cy!” – wo³a do
nas s³owo Bo¿e. ZbudŸ siê ty, który
w nic nie wierzysz, i ty, którego wiara

jest mizerna, a tak¿e ty, który mówisz,
¿e wierzysz, ale nie jesteœ ca³kowicie
„trzeŸwy”. ZbudŸ siê i biegnij z aposto³ami do pustego grobu! Nie ustawaj w drodze ku Bogu i ku wierze, zobacz le¿¹ce p³ótna i chusty, i uwierz!
Powstañ z martwego stanu niewiary!
Rozprosz w¹tpliwoœci, spójrz, co przed
Tob¹! Zajaœnieje Ci Chrystus, ten,
który ma moc dawania ¿ycia, który
o¿ywia wszystkich, których zechce!

Ks. Tomasz Grzywna
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Jezus „wzi¹³ chleb i dziêki uczyniwszy…
To jest Cia³o moje…”
Wielki Czwartek: 13.04.2017.
Nasta³y wielkie dni dla naszego
zbawienia. Ledwie zakoñczy³y siê misje ewangelizacyjne w naszej parafii,
a ju¿ przychodzi nam prze¿ywaæ ŒWIÊTE TRIDUUM PASCHALNE. W przepisach liturgicznych czytamy, ¿e:
„Œwiête Triduum Paschalne Meki
i Zmartwychwstania Pañskiego, jaœnieje jako szczyt ca³ego roku liturgicznego. Trzy dni paschalne rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej
w Wielki Czwartek, szczyt swój osi¹gaj¹ w Wigiliê Paschaln¹, a koñcz¹
siê nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania”. Nie s¹ to wiêc dni przygotowania do uroczystoœci Paschalnej,
ale ju¿ sam obchód Paschy Chrystusa Pana przez udzia³ w Jego Mêce,
Œmierci i Zmartwychwstaniu”1.
Spróbujmy wyjœæ na ten „szczyt
ca³ego roku liturgicznego”.
Na ten szczyt podprowadza nas
kolekta z dzisiejszej Mszy œwiêtej:
„Wszechmog¹cy, wieczny Bo¿e,
obchodzimy pami¹tkê najœwiêtszej
Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn maj¹c siê wydaæ na œmieræ
pozostawi³ Koœcio³owi now¹ wiekuist¹
Ofiarê i Ucztê swojej mi³oœci; spraw,
abyœmy z tak wielkiego misterium czerpali pe³niê mi³oœci i ¿ycia”.
W pierwszej modlitwie eucharystycznej modlimy siê zaœ:
„Bo¿e przyjmij ³askawie tê Ofiarê od
nas s³ug Twoich i ca³ego ludu Twego.
Sk³adamy ja Tobie na pami¹tkê dnia, w
którym nasz Pan Jezus Chrystus, powierzy³ swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Cia³a i Krwi swojej.
Nape³nij nasze ¿ycie swoim pokojem,
zachowaj nas od wiecznego potêpienia
i do³¹cz do grona swoich wybranych”.
W oparciu o te dwie modlitwy,
dziœ myœli nasze biegn¹ w stronê
Wieczernika, gdzie Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowi³
dwa sakramenty: Eucharystii i kap³añstwa. Te sakramenty s¹ ze sob¹
œciœle zwi¹zane i jeden bez drugiego
istnieæ nie mo¿e. Kap³an bowiem jest
œwiêcony podczas Eucharystii (podczas Mszy œwiêtej) i dla Eucharystii
czyli Mszy œwiêtej. Ka¿dego roku
rozwa¿amy czym jest Eucharystia
i czym jest kap³añstwo.
Czym jest Eucharystia?
G³êboko ten temat ujmuje œw. Pawe³
w Pierwszym Liœcie do Koryntian
(11,23-26): „Pan Jezus tej nocy, kiedy zosta³ wydany, wzi¹³ chleb i dziêki
uczyniwszy po³ama³ i rzek³: „To jest
Cia³o moje za was wydane. Czyñcie to
na moj¹ pami¹tkê!” Podobnie skoñczywszy wieczerzê, wzi¹³ kielich, mówi¹c: „Kielich ten jest Nowym Przy-

mierzem we Krwi mojej. Czyñcie to, ile
razy piæ bêdziecie, na moj¹ pami¹tkê!”
T¹ noc¹, kiedy dokona³y siê te
wielkie wydarzenia zbawcze, by³a noc
Wielkiego Czwartku. Od dwóch tysiêcy lat, rok rocznie, powtarzany jest ten
tekst podczas ka¿dej Mszy œwiêtej. Jak
wielkie to musi mieæ znaczenie, skoro
Koœció³ œwiêty stale nam o tym mówi.
By³y to tak proste czynnoœci, a tak
wielkie brzemiê wydarzeñ zwiastuj¹ce!
One bowiem zwiastuj¹ nam wieczne
zbawienie, og³aszaj¹ niewymown¹ radoœæ i szczêœcie. O tej tajemnicy naszej wiary mówi¹ teologowie, mówi¹
i pisz¹ œwiêci, prze¿ywaj¹ mistycy, jak
œw. Faustyna Kowalska, która w swoim „Dzienniczku” ukazuje g³êbiê tajemnicy i mi³oœci Boga wzglêdem cz³owieka, ods³aniaj¹c¹ siê w Ofierze Mszy
œwiêtej. Warto zacytowaæ jedn¹ z jej
medytacji, a których na temat Mszy
œwiêtej jest bardzo du¿o:
„Wieczerza Pañska zastawiona,
Jezus z aposto³ami do sto³u
zasiada,
Jego istota ca³a w mi³oœæ
przemieniona,
Bo taka by³a Trójcy Œwiêtej rada.
Wielkim po¿¹daniem pragnê
po¿ywaæ z wami,
Nim bêdê cierpia³ œmiertelnie,
Odchodz¹c – mi³oœæ mnie
zatrzymuje z wami,
Przelewa krew, oddaje ¿ycie, bo
kocha niezmiernie.
Mi³oœæ kryje siê pod postaæ
chleba,
Odchodz¹c – by zostaæ z nami.
Takiego wyniszczenia nie by³o
trzeba,
Ale mi³oœæ gor¹ca spowi³a Go
tymi postaciami.
Nad chlebem, winem mówi te
s³owa:
To jest Krew, to jest Cia³o moje.
Choæ tajemnicze, lecz mi³osne
s³owa.
I poda³ kielich miêdzy ucznie
swoje.
Zatrwo¿y³ siê Jezus sam w sobie
I rzek³: Jeden z was wyda
Mistrza swego.
Zamilkli, i cisza jak w grobie,
A Jan pochyla g³owê na piersi Jego.
Wieczerza skoñczona,
PójdŸmy do Ogrójca,
Mi³oœæ nasycona,
A tam ju¿ czeka zdrajca”
(n. 1002).

To takie krótkie, bardzo trafne okreœlenie tego wszystkiego, co wydarzy³o
siê w Wieczerniku. To ujêcie mistyczne
œw. Faustyny. Dla nas jest to zachêta,
aby ceniæ sobie Mszê œwiêt¹, Eucharystiê, „³amanie Chleba”. Przez dwa tysi¹ce
lat p³ynie zachêta do przystêpowania do
sto³u Pañskiego. Od dwóch tysiêcy lat
Jezus kieruje do nas zaproszenie na ucztê.
Nie trzeba wymawiaæ siê od zasiadania
do tej Uczty. To wielkie wyró¿nienie i odpowiedŸ na zaproszenie na ucztê.
W czasie Ostatniej Wieczerzy tam,
w Wieczerniku i poza nim, rozegra³y siê
wielkie i wa¿ne rzeczy. By³a to „godzina
Jezusa”, czas przygotowania na mêkê
i œmieræ krzy¿ow¹. By³ to tak¿e czas Judaszowej zdrady; czas tragicznego kroku ucznia Jezusa, który nale¿a³ do Jego
grona. To tak¿e czas umywania nóg. Jezus pe³ni rolê pos³uguj¹cego; rolê s³ugi:
zaczyna umywaæ aposto³om nogi. To rodzaj s³u¿by. Ca³e ¿ycie Jezusa by³o pos³ugiwaniem ludziom. Umywaniem zakurzonych nóg przed podaniem zajmowa³
siê s³uga i to najni¿szy rang¹ w ca³ym
domu. „Zdjêcie wierzchnich szat oznacza³o, ¿e zamierza wykonaæ jak¹œ pracê
i stawia³o go w pozycji s³ugi, który zwykle pracowa³ w sk¹pym odzieniu. Pozosta³e Ewangelie wspominaj¹, ¿e podczas
Ostatniej Wieczerzy dosz³o do sporu
miêdzy uczniami o to, kto z nich jest najwiêkszy (£k 22,24). W takim kontekœcie
Jezus wskaza³, kto jest najwiêkszy – ten
kto s³u¿y” (£k 22,25-26)”2.
Jezus uczy nas pokory, aby siê nie
wywy¿szaæ nad innych. B³. ks. Jan
Wojciech Balicki ca³e swoje ¿ycie modli³ siê o pokorê. Tak by³o w ¿yciu wielkich œwiêtych. Nikt, kto by³by pysznym,
zarozumia³ym, nie zostanie œwiêtym!
Pokora bardziej przemawia do drugiego cz³owieka, ani¿eli wynios³oœæ, pycha, zarozumia³oœæ, poni¿anie drugiego cz³owieka. To Pan Jezus, jeden
jedyny raz, poleci³, aby od Niego uczyæ
siê pokory: „Uczcie siê ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem”.
Niech ten wyj¹tkowy, wieczernikowy wieczór, nauczy nas wdziêcznoœci za
wielkie dary jakie dziœ otrzymaliœmy od
Jezusa: dar Eucharystii, dar kap³añstwa i
zachêtê do wielkiej pokory i us³u¿noœci.
Ks. Andrzej Skiba
1

Kalendarz liturgicznyArchidiecezji Przemyskiej, IdŸcie i g³oœcie, A.D.2017, s.73.
2
Nowy Testament dla moderatorów,
Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2010. Komentarz do J 13,1-15.
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UROCZYSTOŒÆ ZMARTWYCHWSTANIA
PAÑSKIEGO – 16.04.2017.
„W tym dniu wspania³ym wszyscy su: z³oœæ i przewrotnoœæ. Oprócz tego my i regu³y, które on okreœla. Jest to
siê weselmy” = te s³owa Psalmu responsoryjnego s³yszymy ka¿dego
roku. Ka¿dego roku w uroczystoœæ
Zmartwychwstania Pañskiego p³ynie
zachêta do radoœci. Mo¿emy tylko zadaæ sobie pytanie: co jest okazj¹ do
tej radoœci? Okazj¹, zachêt¹ do prze¿ywania radoœci jest ZMARTWYCHWSTANIE PAÑSKIE. Ca³a liturgia
opiewa te prawdê. Œw. Piotr w domu
centuriona w Cezarei z moc¹ podkreœla „sprawê Jezusa z Nazaretu”, który
przeszed³ „dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹
diab³a. A my jesteœmy œwiadkami
wszystkiego (…) Bóg wskrzesi³ Go
trzeciego dnia i pozwoli³ Mu ukazaæ
siê nie ca³emu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na
œwiadków…”.
Aposto³owie niestrudzenie œwiadczyli o Zmartwychwsta³ym. Wszyscy,
z wyj¹tkiem œw. Jana, ponieœli œmieræ
mêczeñsk¹, co jest œwiadectwem najwymowniejszym. Dzisiejsza Uroczystoœæ jest wezwaniem skierowanym do
ka¿dego z nas, abyœmy byli œwiadkami Zmartwychwsta³ego Pana, abyœmy
swoim ¿yciem œwiadczyli, ze Jezus
swoja Mêk¹, œmierci¹ i zmartwychwstaniem, dokona³ przejœcia z tego
œwiata do domu Ojca. Tak dokona³a
siê Pascha Chrystusa: przejœcie. Byæ
œwiadkiem Zmartwychwsta³ego w
czasach dzisiejszych, „szukaæ tego, co
jest w górze”, dawaæ dowody swojej
wiary w ka¿dym œrodowisku, w którym przychodzi nam ¿yæ, mieszkaæ,
pracowaæ, odpoczywaæ. Jak wyraziœcie brzmi¹ s³owa œw. Paw³a: „D¹¿cie
do tego, co w górze, nie do tego, co
na ziemi”. Czy wszyscy d¹¿¹ do tego,
„co w górze?”
Œw. Pawe³ w innym Liœcie
(1 Kor 5,6 b-8) domaga siê zdecydowanie: „Wyrzuæcie wiêc stary kwas…
odprawiajmy nasze œwiêto nie przy
u¿yciu starego kwasu, kwasu z³oœci
i przewrotnoœci, lecz na przaœnym chlebie czystoœci i prawdy”.
Aposto³ podaje nam definicjê kwa-

Pawe³ dostrzega wœród adresatów
wiele grzechów zwi¹zanych z niemoralnym prowadzeniem siê. Boli go to.
¿e mieszkañcy Koryntu przymykaj¹
oczy na z³o jakie pope³niaj¹. Stara tradycja ¿ydowska nakazywa³a, aby
przed Pasch¹ „oczyœciæ” dom z wszelkiego kwasu. Chleb czy inne artyku³y
przyrz¹dzone na kwasie, nale¿a³o zgromadziæ w jednym miejscu i spaliæ.
W czasie Paschy ¯ydzi spo¿ywali
chleb niekwaszony, st¹d niekiedy Pascha by³a nazywana Œwiêtem Niekwaszonego Chleba, czy te¿ Œwiêtem Przaœników. Ca³a ta nauka œw. Paw³a
zachêca nas do zerwania z grzechem,
a przejœcia do ¿ycia w przyjaŸni z Bogiem. Czasem nawet po minie cz³owieka mo¿na poznaæ czym on ¿yje, czy
nie trapi go z³oœæ, przewrotnoœæ, kiedy to wszystko czyni na opak, na odwrót wszelkim zasadom. Z³oœæ i przewrotnoœæ trzeba odrzuciæ, a wtedy
bêdzie to prawdziwa Pascha, przejœcie
z niewoli grzechu do ¿ycia w przyjaŸni
z Bogiem i ludŸmi.
Czytam wielkanocn¹ prasê. Mo¿na w niej znaleŸæ artyku³y na temat
Wielkanocy prze¿ywanej w dawnych
czasach, sk¹d wiele obyczajów trwa
niezmiennie od setek lat1. Mo¿na te¿
znaleŸæ i takie artyku³y, gdzie ludzie
lewicy ateistycznej skar¿¹ siê, bo nie
wiedz¹ co zrobiæ z tymi œwiêtami. S¹
zagubieni. Lewica kluczy, mataczy,
a Pana Boga chcia³aby zamkn¹æ w sferze niebytu, wiarê i Koœció³ przesun¹æ
do prywatnej sfery ¿ycia, a obrzêdy,
które nazywa folklorem, najlepiej by³oby zamkn¹æ do jakiegoœ muzeum
zabobonów, do skansenu. Lewica
chce byæ „neutraln¹ œwiatopogl¹dowo”, co oznacza, ¿e musi przyj¹æ jakieœ regu³y, którymi bêdzie siê kierowa³a. S³ynny pisarz brytyjski Gilbert
Chesterton, wysnu³ tak¹ refleksjê, ¿e
cz³owiek, „który przesta³ wierzyæ
w Boga, nie jest niewierz¹cy, on po
prostu wierzy we wszystko” 2. Liberalna lewica przyjmuje „odwrócony”
Dekalog, czyli odrzuca wszystkie nor-

religia „nowego” cz³owieka; cz³owieka wyzwolonego spod jarzma chrzeœcijañstwa. Ów antydekalog zezwala
na wszystko, na co tylko cz³owiek ma
ochotê, bo przecie¿ nie istnieje ¿adna
odpowiedzialnoœæ za swoje czyny, bo
Pana Boga nie ma. „Rób wszystko, na
co masz ochotê”, to has³o g³osz¹ce
„neutralnoœæ œwiatopogl¹dow¹”.
W tym ujêciu nawet niemoralnoœæ staje siê moralna.
W co chce wierzyæ dzisiejszy, wyzwolony cz³owiek? Skoro nie ma Boga,
to co jest? A jest wiele wró¿b, zabobonów, wielu korzysta z us³ug wró¿ek,
czarodziejów, co jest znakiem lêku
o przysz³oœæ; to rodzaj niepewnoœci
jutra. Statystyki podaj¹, ¿e w Polsce
wzrasta liczba wró¿bitów, którzy niejako zawodowo zajmuj¹ siê przepowiadaniem przysz³oœci. Wró¿by, horoskopy, to dla wielu „nowoczesna
i postêpowa” religia. Wœród niektórych sfer, kwitnie ezoteryka, astrologia, numerologia. Nawet niektórzy politycy „radz¹ siê” gwiazd, co do swojej
przysz³oœci. Prowadzone s¹ nawet
kursy widzenia aury maj¹cej rzekomo
wp³ywaæ na wa¿ne decyzje ¿yciowe.
Dziœ wiele siê robi, aby ze œwiadomoœci ludzi wykorzeniæ prawdê o Jezusie. Mówi o tym w jednym z wywiadów aktor Jim Cavizel, który gra³ rolê
Chrystusa w „Pasji” Mela Gibsona.
Spotka³ siê z ostracyzmem ze strony
kolegów aktorów, bo zburzy³ ich
„œwiêty spokój”, poruszy³ sumienia,
mieli mu to za z³e. W tym filmie chcia³
pokazaæ Jezusa, ale zaraz dodaje:
„Moim obowi¹zkiem jest ¿ycie Ewangeli¹ ka¿dego dnia. Dawanie œwiadectwa prawdzie. Tutaj wracamy do Jana
Paw³a II. „Totus Tuus”. „Jestem ca³y
Twój”. Pyta³eœ o moj¹ duchow¹ inspiracjê papie¿em Polakiem? Oto ona
w pe³ni. Ca³y twój”3. Piêknie i g³êboko
mówi o swojej wierze!
Nie bêdê mówi³ dalej o wierzeniach
ateistów, bo to nie jest temat dnia dzisiejszego. A dlaczego o tym mówiê,
wszak dziœ jest Uroczystoœæ Zmar-
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twychwstania Pañskiego? Dla nas,
ludzi wiary, nie trzeba uciekaæ siê do
horoskopów, wró¿bitów, zaklinaczy,
nie musimy znaæ wyników otaczaj¹cej
nas aury, bo dla nas DROG¥,
PRAWD¥, ¯YCIEM I ZMARTWYCHWSTANIEM JEST JEZUS
CHRYSTUS. To nam wystarcza.
Prze¿ywamy Œwiêta Paschalne. Jest
to nawi¹zanie do judaizmu, które to
œwiêto ³¹czy³o siê z wyprowadzeniem
Izraelitów z niewoli egipskiej. W chrzeœcijañstwie obchodzimy mêkê, œmieræ
i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pacha starotestamentowa mia³a swoisty
ryt, niezmienny od wieków. Zawsze
³¹czy³a siê z ofiarowaniem baranka
w œwi¹tyni. Do tego rytu nawi¹za³ i Pan
Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy.
Tym razem, tu nast¹pi³a zmiana: Jezus
jest tym BARANKIEM, który ofiarowa³ siê za nas dla naszego zbawienia.
To Jezus da³ nam mo¿liwoœæ wyjœcia
z niewoli, ju¿ nie egipskiej, ale z niewoli
grzechowej, z niewoli na³ogów, które
mog¹ krêpowaæ nasz¹ wolnoœæ.
Jaka powinna byæ nasza postawa
wobec Zmartwychwsta³ego Pana?
Czêœciowo ju¿ osta³a zakreœlona. Wiêcej mo¿na wyczytaæ w pierwszym czytaniu i Ewangelii, która jest bardzo
wyrazista na dzieñ dzisiejszy.
Z
pierwszego
czytania
(Dz 10,34a.37-43) s³yszymy zachêtê

i przynaglenie: „On nam rozkaza³ og³osiæ ludowi i daæ œwiadectwo…”.
W czasie misji ewangelizacyjnych,
które prze¿ywaliœmy przez osiem dni,
ksiê¿a misjonarze zachêcali nas do dawania œwiadectwa naszej wiary wszêdzie, gdziekolwiek jesteœmy. Nie
wstydŸmy siê swojej wiary. Miejmy
odwagê przyznaæ siê do Chrystusa,
do Koœcio³a. Œwiadectwo swojej wiary okaza³a Maria Magdalena, która
„wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o
ciemno, (…) uda³a siê do grobu”. Kiedy zobaczy³a odsuniêty kamieñ szybko pobieg³a „do Szymona Piotra i do
drugiego ucznia”. Zwróæmy uwagê:
„pobieg³a szybko”, a ci dwaj uczniowie „biegli oni obydwaj”. Do Pana Jezusa trzeba przychodziæ bez oci¹gania siê, pokonuj¹c lenistwo czy s³ab¹
wiarê. Szymon Piotr „wszed³ do wnêtrza grobu”. To wielce znacz¹cy szczegó³. Podczas Wielkiego Postu, podczas misji ewangelizacyjnych, podczas
tych Œwi¹t, stale p³ynie zachêta, aby
wejœæ do wnêtrza swojego serca, zobaczyæ co w nim siê kryje, mo¿e jakiœ
„stary kwas”, o którym pisze œw.
Pawe³. Niektórym zapewne najtrudniej
bêdzie uwierzyæ w to, co siê sta³o. Bez
silnej wiary zostanie tylko tradycyjny
obrzêd. Obyœmy byli podobni do œw.
Piotra i œw. Jana Aposto³a: „ujrza³
i uwierzy³”, ka¿dy z nich z osobna.

W dniu tak wyj¹tkowym, tak szczególnym, pragnê z³o¿yæ wszystkim jak najlepsze i najszczersze ¿yczenia œwi¹teczne.
Mimo ró¿nego rodzaju problemów,
niekiedy trudnych doœwiadczeñ, ¿yczê
wszystkim wielkanocnej radoœci; radosnego Alleluja! „Jezus ¿yje! W tym
dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy”. Niech Zmartwychwsta³y Chrystus nape³ni wszystkich swoj¹ obecnoœci¹, niech wype³ni ka¿d¹ przestrzeñ
serca, niech udziela darów pokoju, mi³oœci i radoœci. Niech rozpali Wasze
serca, opromieni codzienne ¿ycie,
obejmie wszystkie troski rodzinne,
pomaga w pracy zawodowej, wzbudza
nadziejê, aby ka¿dy zaufa³, ¿e Bóg jeden jest naszym prawdziwym ¯yciem.
¯yczê wielu ³ask Bo¿ych od Pana, który jest Mi³oœci¹.
Ks. Andrzej Skiba
1

T. £ysiak, Dawna Wielkanoc,
w: w Sieci, nr 15, z 10-17 kwietnia 2017,
s. 106-108.
2
K. Ko³odziejski, W co wierzy lewica,
w: tam¿e, s. 68-70; zob. tak¿e: K. Feusette, Totalne œwiêta opozycji, w: tam¿e, s. 40-41.
3
Polska ³¹czy Zachód ze Wschodem.
Z aktorem Jimmem Cavizelem, znanym
m. in. z roli Jezusa w „Pasji” Mela Gibsona, rozmawia £ukasz Adamski,
w: tam¿e, s. 24.
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Pami¹tka misji œwiêtych 2017 r.

Fot. Ks. Tomasz Grzywna
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Podziêkowania dla kap³anów za Misje
Ewangelizacyjne w dniach 1–8 kwietnia 2017 r.
Czcigodni Ksiê¿a Misjonarze!
W imieniu ca³ej parafialnej
wspólnoty pragniemy na Wasze kap³añskie rêce z³o¿yæ serdeczne podziêkowania i wyrazy gor¹cej
wdziêcznoœci za wielki dar parafialnych Misji Ewangelizacyjnych.
Nasze dziêkczynienie kierujemy
przede wszystkim ku Panu Bogu i za
przyk³adem Œwiêtego Jana Paw³a II
powtarzamy: „B¹dŸ uwielbiony Panie
za œwiadectwo Twoich misjonarzy …”
B¹dŸ uwielbiony Panie za œwiadectwo naszych misjonarzy, ksiêdza Janusza Marsza³ka i ksiêdza Janusza
Krygowskiego. B¹dŸ uwielbiony Panie za wszystkie ³aski i dobrodziejstwa, które sp³ynê³y na nas przez ich
s³owa, ich rêce i ich przyk³ad.
Nasze podziêkowania sk³adamy
tak¿e u stóp Matki Najœwiêtszej. Ma-

ryjo, dziêkujemy Ci za to, ¿e od pocz¹tku otoczy³aœ to dzie³o swoj¹ opiek¹, za
to, ¿e wspiera³aœ Ksiê¿y Misjonarzy i
nas podczas uczestnictwa w misyjnych
æwiczeniach duchowych.
Wam, Ksiê¿a Misjonarze, dziêkujemy za to, ¿e przyszliœcie do nas z
garœci¹ Bo¿ego ziarna, dziêkujemy za
misyjne nauki, za s³owa proste, a jednoczeœnie piêkne i m¹dre, p³yn¹ce
prosto z serca i dlatego tak ³atwo trafiaj¹ce do naszych serc.
Dziêkujemy Wam za mo¿liwoœæ
uczestniczenia w przepiêknych misyjnych nabo¿eñstwach, które na nowo
otworzy³y nasze serca na Bo¿¹ mi³oœæ
i na drugiego cz³owieka. Dziêkujemy
za przyk³ad nowej ewangelizacji, za
s³owa poparte obrazami z przeŸroczy,
za wspania³y wieczór uwielbienia, za
œwiadectwa sk³adane przez osoby

œwieckie, które
by³y doskona³ym
przyk³adem, ¿e
ka¿dy z nas jest
grzeszny, potrzebuje oczyszczenia
i nawrócenia.
Œwiadectwa te
poruszy³y niejedno serce i zmobilizowa³y do szczerego rachunku
sumienia.
Dziêkujemy za
Wasz¹ pos³ugê w
konfesjonale i za to, ¿e przez te misyjne dni byliœcie dla nas wzorem zawierzenia Panu ca³ym sercem, bez reszty i
do koñca. Dziêkujemy ksiêdzu Januszowi Marsza³kowi za przyk³ad chrzeœcijanina radosnego, dziel¹cego siê
swoimi talentami i humorem, co mieli-

œmy mo¿liwoœæ doœwiadczyæ podczas
wieczoru uwielbienia.
Drodzy Ksiê¿a Misjonarze, posialiœcie dobre ziarno.
My zapewniamy Was, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, by wyda³o dobry plon. Przyjmijcie te¿ zapewnienie
o naszej modlitewnej pamiêci, któr¹
bêdziemy Was otaczaæ i przyjmijcie
najserdeczniejsze ¿yczenia:
Niech Jezus Chrystus obdarza
Was wszelkimi ³askami, Maryja Panna otacza p³aszczem swojej matczynej opieki i wspiera w codziennych
trudach kap³añskiego i misjonarskiego ¿ycia.
Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze ¿yczenia œwi¹teczne. Niech radosne Œwiêta Paschalnej Ofiary przy-

nios¹ Wam: MI£OŒÆ w codziennoœci,
NADZIEJÊ w bezradnoœci i WIARÊ
w w¹tpliwoœciach. Zmartwychwsta³y
Pan niech obdarza Wasze ¿ycie radoœci¹ i pokojem na ka¿dy dzieñ.
IdŸcie i g³oœcie !

Czcigodny ksiê¿e Proboszczu
i drodzy ksiê¿a Wikariusze naszej parafii !
Niniejsze podziêkowania straci³yby
smak, gdyby zabrak³o s³owa skierowanego do Was, drodzy kap³ani. Jesteœmy pod wielkim wra¿eniem zorganizowania i przygotowania, dla nas parafian,
tej piêknej uczty duchowej pod nazw¹
Misje Ewangelizacyjne.
Za Wasz trud i pracê w³o¿on¹ w to
dzie³o niech Wam Bóg hojnie wynagrodzi. Na rêce ksiêdza Proboszcza
sk³adamy z serca p³yn¹ce podziêkowania i wyrazy szczerej wdziêcznoœci.
Szczêœæ Bo¿e !
Parafianie sanockiej „Fary”
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Kaplica i Grób Pañski
znowu zajaœnia³y pe³nym blaskiem
Bazylika Grobu Œwiêtego, po³o¿ona w starej czêœci Jerozolimy, to najwa¿niejsza œwi¹tynia chrzeœcijañska.
Pierwsza bazylika zosta³a wybudowana w IV w., na polecenie Konstantyna. W VII w. zosta³a zniszczona przez
Persów, którzy zdobyli Jerozolimê.
W mniejszych rozmiarach odbudowa³
j¹ cesarz Herakliusz. Po raz kolejny zosta³a zniszczona w 1099 r. na polecenie kalifa Al-Hakima.
W 1099 r. Krzy¿owcy zdobyli miasto i odbudowali œwi¹tyniê. Miejsce
to by³o niszczone przez trzêsienia ziemi czy grabie¿e. Grób Pañski nie by³
otwierany od 1555 r., gdy¿ opiekuj¹cy siê nim na mocy porozumienia tzw. “status quo” - prawos³awni, katolicy i ormianie, nie mogli dojœæ do
porozumienia w kwestii remontu. Jednak stan kaplicy powodowa³ zagro¿enie dla pielgrzymów, dlatego podjêto wreszcie decyzjê o remoncie. Nad
przebiegiem prac czuwali naukowcy
z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach.
Prace prowadzono g³ównie noc¹,
aby umo¿liwiæ pielgrzymom dostêp do
bazyliki. Naukowcy byli zdumieni iloœci¹ warstw zabezpieczaj¹cych w Grobie. Najpierw zdjêto czarny marmur zdobi¹cy grób od XVI w., nastêpnie p³ytê
z XV w. , pod któr¹ kry³a siê XII- wieczna. Po oczyszczeniu z gruzu, okaza³o
siê, ¿e dotarto do oryginalnej ska³y grobu, na której wyraŸnie widaæ by³o wy¿³obione kana³y, odprowadzaj¹ce p³yny z rozk³adaj¹cego siê cia³a, czy ubytki
dokonywane przez pielgrzymów od³upuj¹cych kawa³ki ska³y jako relikwie.
Ciekawym faktem jest zaistnienie, po
odkryciu grobu, jakiegoœ potê¿nego
promieniowania, które spowodowa³o
zawieszenie dzia³ania bardzo nowoczesnych georadarów.
Naukowcy pobrali równie¿ próbki do dalszych badañ. Jednak ju¿ te

wstêpne, obali³y teoriê, która g³osi³a, ¿e ca³y grób zosta³ wyciêty w skale i wywieziony. Po dziesiêciu miesi¹cach remontu, 22 marca 2017 r.,
odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo
ekumeniczne na zakoñczenie pierwszego etapu remontu. W drugim etapie, remontowi ulegnie ca³a bazylika, co jest konieczne ze wzglêdu na
panuj¹ca tam wilgoæ. Jednak ju¿ teraz, pielgrzymi mog¹ bezpiecznie nawiedzaæ miejsce spoczynku naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Jan Depczyñski, Grupa biblijna
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Ekstremalna Droga Krzy¿owa
Ekstremalna Droga Krzy¿owa to
inicjatywa, która zrodzi³a siê z potrzeby szerzenia nowej formy ewangelizacji. Indywidualna forma rozwa¿ania Mêki Pañskiej podczas
nocnego marszu, w zimnie, zmêczeniu na trasie ponad 40 km.
W Polsce i na œwiecie odby³a siê
ju¿ 9 edycja tego wydarzenia. Po raz
pierwszy w Sanoku zosta³a zorganizowana EDK jako rejon Bieszczadzki,
którego zespó³ ludzi opracowa³ trasê
z Sanoka do Komañczy, ³¹cznie 42 km.
Wszystko rozpoczê³a o godz 20.00
Eucharystia w koœciele pw. Œw. Maksymiliana Kolbego w Sanoku, nastêpnie uczestnicy pod¹¿ali drog¹
przez m.in. Niebieszczany, Morochów, Mokre i RzepedŸ do Komañczy, klasztoru sióstr Nazaretanek. Trasa pomimo i¿ asfaltem by³a niezwykle
wymagaj¹ca, gdy¿ by³a pe³na wzniesieñ do pokonania.
Poszczególne stacje drogi krzy¿owej wyznacza³y majestatyczne przydro¿ne kapliczki jak te¿ zabytkowe cerkwie prawos³awne.
Trud rozwa¿ania Mêki Pana Jezusa
podjê³o 150 uczestników, dotar³o do celu
ok 80 osób. Wszyscy zmêczeni, ale pe³ni szczêœcia i spe³nienia, odnaleŸli w
sobie jeszcze na tyle si³y aby uczestniczyæ we wspólnej eucharystii dziêkuj¹c
Bogu za wytrwa³oœæ i hart ducha jakiego dali œwiadectwo docieraj¹c do celu .
Na czym polega idea Ekstremalnej
Drogi Krzy¿owej? Prze¿yæ w pe³ni samodzielnie, w ciszy indywidualne spotkanie z samym Bogiem, w najciê¿szych momentach dla ka¿dego z nas

podczas wyczerpuj¹cej fizycznie ca³onocnej wêdrówki.
W przysz³ym roku odbêdzie siê
kolejna edycja z wiêksz¹ iloœci¹

tras, tak aby ka¿dy uczestnik móg³
w pe³ni prze¿ywaæ i doœwiadczaæ
mi³oœæ Boga ¿ywego, która p³ynie
prosto z krzy¿a.
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Lectio Divina (£k 13,10-17)
W jednej z synagog wyg³asza³ w szabat naukê. Znalaz³a siê tam wtedy
kobieta maj¹ca od osiemnastu lat
jakiegoœ ducha niemocy. By³a pochylona, nie mog³a siê w pe³ni odgi¹æ.
Kiedy Jezus j¹ zobaczy³, przywo³a³ j¹
i powiedzia³: „Kobieto, jesteœ ju¿
wolna od swojej niemocy”, i po³o¿y³
na ni¹ rêkê. Zaraz wyprostowa³a siê
i wielbi³a Boga. Wtedy prze³o¿ony
synagogi, oburzony na to, ¿e Jezus
uzdrowi³ w szabat, powiedzia³ do
ludu: „Jest szeœæ dni, w których powinno siê pracowaæ. W tych zatem
dniach przychodŸcie po uzdrowienie,
a nie w dniu szabatu”. Pan na to mu
rzek³: „Ob³udnicy, czy¿ ka¿dy z was
nie odwi¹zuje w szabat od ¿³obu os³a
swego i wyprowadziwszy nie poi?
A czy ta, która jest córk¹ Abrahama
i któr¹ wiêzi³ szatan ju¿ przez osiemnaœcie lat, nie powinna byæ uwolniona ze swoich pêt w dniu szabatu?”
Kiedy to powiedzia³, wstyd ogarn¹³
wszystkich Jego przeciwników, a ca³y
t³um cieszy³ siê z wszystkich chwalebnych czynów, których by³
sprawc¹. (£k 13,10-17)
Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Tylko Œw. £ukasz opisuje to wydarzenie. Jezus jest w drodze do Jerozolimy
i tutaj po raz ostatni widzimy Go jak
naucza w synagodze. Jako pobo¿ny
¯yd Jezus wstêpuje podczas szabatu
do synagogi i tam jako znany nauczyciel zostaje poproszony o komentarz
do przeczytanych tekstów. Perykopê
t¹ moglibyœmy zatytu³owaæ Jezus mi³osierny. Dlaczego? Widzimy tutaj, ¿e
Jezus nie czeka na proœbê chorej kobiety o uzdrowienie. Widz¹c jej cierpienie sam j¹ przywo³uje i uzdrawia.
Aby zrozumieæ g³êbok¹ wymowê tego
gestu nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e
w synagodze kobiety i mê¿czyŸni nie
mogli uczestniczyæ w liturgii wspólnie.
Kobiety by³y oddalone od miejsca
gdzie odczytywa³o siê Prawo i Proroków. Jezus niejako nobilituje tê kobietê wprowadzaj¹c w przestrzeñ przeznaczon¹ tylko dla mê¿czyzn. Radoœæ
kobiety musia³a byæ ogromna, daje

temu wyraz wielbi¹c Boga. Prze³o¿ony synagogi nie widzi dokonanego
cudu. Widzi tylko z³amanie przepisów
prawa, zakazuj¹cych pracy w szabat
i wyra¿a swoje oburzenie. Jezus piêtnuje jego ob³udê pokazuj¹c, ¿e ci sami
ludzie, którzy w szabat poj¹ i karmi¹
swoje zwierzêta aby nie ponieœæ strat
materialnych, maj¹ skrupu³y gdy chodzi o udzielenie pomocy cz³owiekowi.
Jezus zawstydza tym swoich przeciwników. Symbolicznie mo¿emy odczytywaæ pochylenie kobiety jako niemoc
spojrzenia w niebo na Boga, oderwania siê od spraw ziemskich.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Ocenianie Boga przez cz³owieka, które tutaj ma miejsce, jak¿e czêsto zdarza siê i nam wspó³czesnym. Mówimy
: jak to mo¿liwe aby Bóg dopuœci³ do
takich zbrodni, dlaczego umar³ taki
m³ody cz³owiek?, dlaczego chorujê?.
Prze³o¿ony synagogi krytykuje Jezusa nawet za akt mi³osierdzia. Hiob,
mimo pocz¹tkowego buntu, ¿alu do
Boga o doœwiadczane klêski uznaje
w koñcu, ¿e jest On jedyn¹ m¹droœci¹
i potêg¹, przed któr¹ przystoi jedynie
postawa pokornego s³ugi: „Dlatego
odwo³ujê co rzek³em wczeœniej i pokutujê w pyle i popiele” /Hi 42,6/. Natomiast cz³owiek wspó³czesny w swojej pysze czêsto odrzuca Boga. Je¿eli
go Bóg doœwiadcza to taki Bóg jest
mu niepotrzebny. A przecie¿ Ojciec
doœwiadcza bo kocha i chce wskazaæ
jak wejœæ na w³aœciw¹ drogê ¿ycia. Co
spowodowa³o, ¿e kobieta by³a pochylona? Jezus mówi wyraŸnie, ¿e to szatan powodowa³ jej pochylon¹ postawê. Byæ mo¿e by³o to konsekwencj¹
jej grzechów ale Jezus lituje siê nad
ni¹ jak nad ka¿dym pomimo jego niedoskona³oœci. Spotkanie z Jezusem
jakie ka¿dy z nas mo¿e prze¿ywaæ podczas niedzielnego czy codziennego
uczestnictwa we Mszy Œw. powinno
owocowaæ tak¹ radoœci¹ jak¹ okazywali uczestnicy spotkania z Nim w synagodze. Po Eucharystii mo¿emy wy-

prostowaæ siê i radoœnie chwal¹c Pana
spojrzeæ w Niebo.
Contemplatio (czas bycia sam na sam
z Bogiem)
Bóg staje siê dla nas wspó³czesnych
jak¹œ odleg³¹, niewygodn¹ ide¹. Bóg,
który stawia wymagania, który oczekuje poœwiêcenia, mi³oœci. Umartwienie, post? Przecie¿ to jakaœ bzdura!
O ile¿ ³atwiej usi¹œæ przed telewizorem
i zanurzyæ siê w ogl¹danie kolejnej telenoweli. Wydumane perypetie bohaterów staj¹ siê niejednokrotnie wzorem do naœladowania a ich postawy
wzorcem moralnym. Czym to skutkuje? Zniewoleniem duchowym, rozwodami, odejœciem od nauki koœcio³a,
czêsto wyœmiewanej jako zacofanie
i pogardzanej jako religia dla starych
ludzi. Jak¿e du¿o jest takich pochylonych ludzi jak w naszej ewangelii. Zapatrzonych tylko w œwiat materialny.
Szatan z premedytacj¹ przygina nas
do ziemi, pokazuje tylko rzeczy ziemskie zas³aniaj¹c nam niebo. Jednak to
my sami na to siê godzimy. Wszyscy
jednak mo¿emy liczyæ na Twoje Mi³osierdzie Panie. Tylko ty mo¿esz nas
podŸwign¹æ i wskazaæ w³aœciw¹ drogê. Niech Twój Krzy¿ bêdzie dla nas
drogowskazem na krêtych œcie¿kach
naszego ¿ycia.
Oratio (zwrócenie siê do Boga)
Wiem , ¿e z³y duch czuwa ci¹gle aby
pokazywaæ tylko z³o tego œwiata. Z³o
jest tym bardziej ha³aœliwe im wiêcej
jest dobra na œwiecie. Chce w ten sposób przes³oniæ i zag³uszyæ dobro. Z tego powodu wnioskujê, ¿e teraz jest
coraz wiêcej dobra. Ty Panie z ka¿dego z³a potrafisz wyprowadziæ dobro.
Niech ludzi pochylonych bêdzie coraz mniej a tych radosnych z ufnoœci¹
spogl¹daj¹cych w Niebo coraz wiêcej.
„Tobie Panie zaufa³em nie zawstydzê
siê na wieki”.

Jan Depczyñski -grupa biblijna.
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UROCZYSTOŒÆ ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO - 16.04.2017 r.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ w uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego mo¿na uzyskaæ
odpust zupe³ny za przyjêcie w pobo¿nym usposobieniu przez radio i telewizjê b³ogos³awieñstwa papieskiego.
2. W dniu dzisiejszym, w trzeci¹ niedzielê miesi¹ca, w dniu tak szczególnym, po Mszy œwiêtej o godzinie 12.30,
odmówimy tylko modlitwy do œw. Rity.
Niech ka¿dy we w³asnym domu, wœród
swoich najbli¿szych, prze¿ywa tê wielka uroczystoœæ.
3. Rozpoczynamy tzw. bia³y tydzieñ
– oktawê Wielkanocy, która jest
przed³u¿eniem œwiêtowania pami¹tki
Zmartwychwstania Pana Jezusa na
ca³y tydzieñ, dlatego w pi¹tek nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
4. W dniu dzisiejszym pragniemy z³o¿yæ jak najszczersze podziêkowania

i ¿yczenia instytucjom, urzêdom, zak³adom pracy, osobom prywatnym, tym
wszystkim, którzy nades³ali nam ¿yczenia œwi¹teczne. Tych ¿yczeñ by³o wiele i nie sposób odpowiedzieæ ka¿demu z osobna. Wszystkich ogarniamy
tak¿e swoj¹ modlitw¹.
W Wielk¹ Sobotê podczas Liturgii s³yszeliœmy s³owa:
„Raduj siê ziemio, opromieniona tak
niezmiernym blaskiem” (Orêdzie Wielkanocne)
Po mroku Wielkiego Pi¹tku, w poranek wielkanocny staje przed nami
ZMARTWYCHWSTA£Y, opromieniony blaskiem, JEZUS CHRYSTUS. Tym najwiêkszym z cudów
ukazuje nam wartoœæ naszego ¿ycia,
które siêga poza ziemskie bytowanie. W blasku wielkanocnego poran-

ka rodzi siê nowe ¿ycie i nowa nadzieja. W jego blasku poznajemy
jego wartoœæ, a jednoczeœnie g³êbiej
poznajemy, co znaczy byæ uczniem
Jezusa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zachêt¹ do Jego poznawania,
umi³owania i pójœcia za Nim, aby
swoim ¿yciem i przyk³adem g³osiæ
radosn¹ nowinê o zbawieniu.
Z tej okazji ¿yczymy Wam, nasi Drodzy Parafianie i Goœcie, którzy w jakiœ
sposób zwi¹zani jesteœcie z nasz¹ parafi¹, aby Jezus by³ dla Was Nauczycielem i Mistrzem na drogach Waszego ¿ycia, które jest pielgrzymowaniem na spotkanie ze Zmartwychwsta³ym. Niech wszystkich
darzy pokojem i radoœci¹ oraz swoim
b³ogos³awieñstwem.
Wasi duszpasterze

Intencje w tygodniu
Od 17. do 23.04.2017 r.
Poniedzia³ek Wielkanocny – 17.04
6.30 ++ z rodziny Jadczyszynów, Zieliñskich i Sobczyków
8.00 + Danuta Pe³ech int. od kole¿anek i kolegów z pracy
9.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
11.00 + Aniela, Romana (f), W³adys³aw
12.30 w intencji dzieci przyjmuj¹cych
chrzest
16.00 o b³. Bo¿e i ³askê zdrowia dla Jerzego z okazji urodzin
18.00 + Marianna 12 r. œm.; + W³adys³aw, Jan, Jerzy
Wtorek – 18.04

7.30 + Katarzyna i Edward
18.00 1. + Mieczys³aw (greg.)
2. + Agata Wdowiak
3. o zdrowie i b³. Bo¿e dla sióstr z Ró¿y
MB Ostrobramskiej

córki
3. + Franciszke Zapolski
4. za ofiary z obozów Kozielsk, Staszków, Starobielsk
Sobota – 22.04

Czwartek – 20.04
6.30 + Piotr 5 r. œm. i Maciej Chyra
7.00 + Andrzej Dziadosz int. od kole¿anek Stanis³awy z WDW Solina
7.30 + Mieczys³aw Zgirski 21 r. œm.
18.00 1. + Danuta Pe³ech int. od kolegó i kole¿anek z pracy
2. + Mieczys³aw Indyk (greg.)
3. + Jerzy Iwaniuk 1 r. œm.

6.30 + Józef Buczek 11 r. œm.
7.00 + Helena Solecka
7.30 + Jan Œliwiak int. od Zarz¹du Klubu Górnik
18.00 1. + Mieczys³aw Indyk (greg.)
2. + Julian Bryt 9 r. œm.
3. + Danuta Pe³ech int. od kolegów i
kole¿anek z pracy
Niedziela – 23.04

6.30 + Wies³aw Chudzik 9 r. œm.
7.00 + Krystyna Skrzypek
7.30 + Antoni Dorocki oraz W³adys³aw
i Zdzis³aw ¯ytka
18.00 1. + Mieczys³aw (greg.)
2. + Józef 31 r. œm. i Kazimiera (f) 21 r. œm.
3. + Maria i Bronis³aw Szelka
Œroda – 19.04
6.30 + Jadwiga
7.00 + Czes³aw 1 r. œm.

Pi¹tek – 21.04
6.30 + Maria, Bronis³aw, Grzegorz,
Marcin
7.00 + Helena Solecka
7.30 1. dziêkczynna za 49 lat pracy z
proœb¹ o b³. Bo¿e na emeryturze dla
Genowefy
2. + Ignacy, Anna, Mieczys³aw, Zbigniew zamordowany w Katyniu
18.00 1. + Mieczys³aw (greg.)
2. + W³adys³aw Januszczak int. od

6.30 za parafian
8.00 + Wojciech Hipner
9.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
11.00 + Maria i Wac³aw
12.30 + Marian i Eugenia 4 r. œm.
16.00 + Jerzy Reczek
18.00 + Zbigniew Lisowski
Stró¿e: + Wiktoria Skiba int. od mieszkañców wioski
P³owce:
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W ramach wiary

Do krainy prawdziwego ¯YCIA
W g³êbokim prze¿ywaniu Wielkanocy mo¿e nam pomóc analiza obrazu „Zmartwychwstanie”, który jest
fragmentem tzw. „O³tarza z Herrenbergu”. Powsta³ on w roku 1519 jako dekoracja koœcio³a w tym szwabskim
mieœcie, le¿¹cym w pobli¿u Stuttgartu. Jest to poliptyk, z którego zachowa³o siê czêœæ kwater, obecnie wystawianych w Muzeum Sztuki
(Staatgalerie) w Stuttgarcie.
Zachowane zosta³y tablice tzw.
„pierwszego otwarcia”, zawieraj¹ce
sceny pasyjne i zmartwychwstanie.
Reprodukcjê o³tarza zamieszczamy
obok. Ostatnia ze scen, umiejscowiona po prawej stronie, przedstawia
„Zmartwychwstanie” (wykorzysta³em je na pierwszej stronie „Góry Przemienienia”). Nad t¹ scen¹ pragnê siê
d³u¿ej zatrzymaæ.
Ukazanie Jezusa, gdy wstaje
z grobu, jest tutaj jednoczeœnie tra-

dycyjne i oryginalne. Jaœniej¹ce cia³o Zbawiciela wznosi siê nad grobem
– ska³¹. Górn¹ czêœæ postaci Jezusa
obejmuje œwietlista aureola, w kolorze z³oto – niebieskim. Tak¿e d³onie
Zmartwychwsta³ego promieniuj¹
œwiat³em, a w lewej umieszczona jest
kula (ziemia), z której wyrasta chor¹giew zwyciêstwa. To ujêcie jest dosyæ oryginalne i wyj¹tkowe, poniewa¿ przedstawieñ ca³ych chor¹gwi
w d³oniach Jezusa jest wiele, a ziemia plus chor¹giew to ciekawostka.
Poni¿ej ska³y grobu le¿¹ w dziwnych pozach czterej ¿o³nierze strzeg¹cy grobu. Jeden ca³kowicie œpi, inny
siê budzi, jeszcze inny os³ania rêk¹
oœlepione oczy. Trzymaj¹ oni w d³oniach ró¿ne rodzaje broni: dzidê, miecze, kuszê, topór. Obok nich znajduj¹
siê porozrzucane karty do gry, buk³ak
i dzbanek z napojem. Takie pozy œpi¹cych i budz¹cych siê legionistów wy-

ra¿aj¹ ró¿ne reakcje ludzi wobec cudu
powstania z martwych Jezusa. Wielu
wtedy i dziœ, zdaje siê nie dostrzegaæ
dziej¹cych siê wokó³ nich i nas cudów.
Tymczasem w g³êbi obrazu widzimy ju¿ niewiasty id¹ce go grobu oraz
spotkanie Jezusa – Ogrodnika z Mari¹
Magdalen¹. To znaki, ¿e Jezus naprawdê ¿yje i ¿e zmartwychwstanie nie jest
iluzj¹. W promieniu œwiat³a bij¹cym
z nieba widzimy te¿ postaci spadaj¹cych z góry upad³ych anio³ów. Jezus
zwyciê¿y³, to naprawdê siê dokona³o.
Szatan zosta³ pokonany, a ca³a ziemia
raduje siê tym zwyciêstwem.
Niech promieniste blaski œwiat³a
bij¹ce z tej tablicy obrazowej nape³ni¹
i nas samych radoœci¹ i pokojem. To,
co przyziemne – broñ, zbroje, karty,
trunki – nie jest nic warte w zestawieniu ze Zmartwychwstaniem i Jezusem.
Tylko On mo¿e ocaliæ nas i przeprowadziæ do krainy prawdziwego ¯ycia.
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