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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Bilet do nieba

W NUMERZE

¯eby dostaæ siê na koncert znanego zespo³u, albo na mecz dru¿yny
pi³karskiej o œwiatowej renomie nale¿y du¿o wczeœniej zakupiæ bilet, czêsto po bardzo wysokiej cenie. Bywa,
¿e bilet trzeba sobie „za³atwiæ”, bo
nawet drogie bilety nie s¹ oddane do
powszechnej dystrybucji, ale przewidziane dla sponsorów, VIP-ów czy ich
znajomych. Tak czy inaczej, zaznanie
przyjemnoœci obcowania ze sportem
czy kultur¹ na najwy¿szym poziomie,
wymaga du¿ej sumy pieniêdzy, d³ugotrwa³ych zabiegów i poœwiêcenia niema³ej iloœci czasu, aby przyjechaæ na
takie spotkanie.
A jak jest z dostaniem siê do nieba, do ¿ycia wiecznego, do którego
zaprasza nas Chrystus? Jak dostaæ siê
tam, gdzie Jezus Chrystus wst¹pi³ jako
pierwszy, a my mamy za Nim pod¹¿aæ,
aby ¿ycie wieczne odziedziczyæ? Kto
da nam bilet do nieba i w jaki sposób
mo¿emy go zdobyæ?

S³owo Bo¿e wiele razy wskazuje
nam, w jaki sposób dojœæ do nieba.
Ksiêga Apokalipsy, przedstawiaj¹ca
niebo w sposób prorocki i obrazowy,
mówi m. in. tak: „Ujrza³em wielki
t³um, którego nikt nie móg³ policzyæ,
z ka¿dego narodu i wszystkich pokoleñ, ludów i jêzyków, stoj¹cy przed
tronem i przed Barankiem. Odziani
s¹ w bia³e szaty a w rêku ich palmy”
(Ap 7,9). Atrybutem zbawionych s¹
bia³e szaty i palmy w rêku. Aby wejœæ
do nieba, trzeba wiêc mieæ „bia³¹ szatê” i „palmê zwyciêstwa”. Bia³a szata
to nic innego, jak czysta dusza, a palma zwyciêstwa to znak tryumfu nad
z³em. Biletem do nieba jest czysta, nieskazitelna dusza, która nie splami³a siê
brudem grzechu. Ale czy jest mo¿liwe,
aby mieæ taki bilet? Czy nie przekracza
to naszych mo¿liwoœci? Na pewno
przekracza je, dlatego dalej jest wyjaœnienie, ¿e ci, którzy maj¹ bia³e szaty,
wczeœniej op³ukali swe odzienie i wy-

Zbierzcie pozosta³e u³omki…...........................2
ŒWIÊTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR...........….3
Fatima – setna rocznica objawieñ…...................4
Wydarzenia parafialne…...............................6

bielili je we Krwi Baranka (por. Ap 7,14).
Najwa¿niejsze jest, abyœmy wybielili
swe szaty w tej Przenajœwiêtszej Krwi,
abyœmy nie w sobie pok³adali z³udn¹
nadziejê, ale w Jezusie, Bo¿ym Baranku, do którego nale¿y siê udawaæ po
oczyszczenie, obmycie z win i grzechów ¿ycia.
Ksiêga Apokalipsy podaje jeszcze
jedn¹ wskazówkê, w jaki sposób mo¿na osi¹gn¹æ niebo. „B³ogos³awieni,
którzy w Panu umieraj¹, ju¿ teraz.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczn¹
od swych trudów, bo ich czyny id¹
wraz z nimi” (Ap 14,13). Kto „umiera
w Panu”, jest b³ogos³awiony. A co to
znaczy – „umrzeæ w Panu”? To nic innego jak umieraæ jako przyjaciel Pana
Jezusa, jako ten, który Panu ufa i Jemu
wierzy, jako ten, kto ma na czole wyryte imiê Baranka: „Bêd¹ ogl¹daæ Jego
oblicze, a imiê Jego na ich czo³ach”
(Ap 22,4). Imiê Jezusa wyryte na czole
to przynale¿noœæ do Chrystusa, ale nie
tylko naznaczona przez fakt chrztu,
lecz tak¿e œwiadomie wybrana, zaakceptowana, daj¹ca dumê i chlubê z
przyjaŸni z Jezusem. Taka przynale¿noœæ do Jezusa zbawia cz³owieka, daje
wolnoœæ od grzechu, jest Ÿród³em dobrych czynów. „Dobre czyny id¹ wraz
z nimi” – jest wiec wa¿ne, aby œwiadczy³y o nas uczynki mi³oœci i dobra.
Prawdziwa wiara i przyjaŸñ z Jezusem
wyra¿a siê w dobrych czynach, które
s¹ naszym œwiadectwem, które te¿ s¹
przepustk¹ do nieba i szczêœliwej
wiecznoœci.
Podsumujmy wiec: co jest dla nas
biletem do nieba? S¹ to: imiê Jezusa
wypisane na czole i sercu, dusza obmyta œwiadomie we Krwi Jezusa, dobre czyny, które id¹ wraz z nami przed
Bo¿y tron. Czy ³atwo o taki bilet? A
czy ³atwo zdobyæ bilet na mecz Realu
czy Barcelony? Nie³atwo. Tym bardziej
nie³atwo zdobyæ bilet do nieba. A czy
warto? To pytanie, na które nie trzeba
odpowiedzi.
Ks. Tomasz Grzywna
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ŒWIÊTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR
(1842-1924)
Œwiêty biskup przemyski niejednokrotnie odwo³uje siê do œwiêtych,
w tym do œw. Bernarda, z którym siê
uto¿samia jeœli chodzi o odniesienie
do Maryi: „Choæby zamiast jednego
sto jêzyków chwa³¹ zabrzmia³o, choæby siê sto ust otworzy³o, jeszcze bym
Ciê godnie wychwaliæ nie zdo³a³… Bo
Twoja wspania³oœæ wyniesiona jest
nad niebiosa i nad wszystkie ziemie
chwa³a Twoja, tak ¿e ani na niebie, ani
na ziemi, nie masz stworzenia, które
by mog³o godnie wys³awiæ Tw¹ wielkoœæ”.
Wobec tak wielkiej œwiêtoœci Maryi cz³owiek czuje siê ma³y, pokorny,
jakby zagubiony na drodze do poznania Maryi. Œw. Józef S. Pelczar podsumowuje: „S³owem, miara szczêœcia i
chwa³y, jak¹ Bóg da³ Maryi, przewy¿sza wszystko, cokolwiek otrzymali
Anio³owie i Œwiêci. I nic w tym dziwnego; skoro bowiem Jej przywileje i
³aski by³y najobfitsze, Jej cnoty najdoskonalsze, Jej zas³ugi najbogatsze,
Jej boleœci najciê¿sze, Jej godnoœæ
jako Bogarodzicy najwy¿sza, Jej pokora jako s³u¿ebnicy Pañskiej najg³êbsza; s³uszne jest równie¿, by Jej nagroda w niebie by³a najwiêksza. Jako
Matka Odkupiciela uczestniczy³a Ona
w Jego poni¿eniu i boleœci; sprawiedliwie zatem, by tak¿e mia³a cz¹stkê w
Jego wywy¿szeniu i chwale. Jako¿
wziêta z cia³em i dusz¹ do nieba, odziana majestatem królewskim i wyniesiona ponad wszystkie stworzenia, tworzy Ona – jak mówi œw. Dionizy –
odrêbn¹ hierarchiê, najwy¿sz¹ z pomiêdzy wszystkich innych, a najpierwsz¹ po Bogu, tak ¿e wy¿ej Niej
tylko Bóg, ni¿ej wszystko prócz
Boga”.
Wobec tak wielkiej œwiêtoœci Najœwiêtszej Maryi Panny, z naszej strony nale¿y siê Jej czeœæ i mi³oœæ. Mo¿na j¹ okazaæ pocz¹wszy od prostej
modlitwy, a skoñczywszy na dzie³ach
Jej poœwiêconych. Nasz œwiêty radzi:
„Postaw przed sob¹ ¿ycie Najœwiêtszej Panny i przegl¹dnij siê w nim jakby w zwierciadle; czyœ choæ trochê do
Niej podobny? Niestety, Ona tak czysta, tak pos³uszna natchnieniom Bo¿ym, taj czujna, tak umartwiona, tak
zami³owana w ubóstwie, tak pokorna,

tak ³agodna, tak pe³na mi³oœci ku Bogu
i ludziom, tak cierpliwa i mê¿na w boleœciach, a ty?! I jak¿e tu nie zawstydziæ siê i nie zawo³aæ: „O Mistrzyni
niebieska, niegodni jesteœmy zwaæ siê
Twoimi uczniami, boœmy wcale niepodobni do Ciebie!”. Najwy¿sz¹ czeœæ i
mi³oœæ, mo¿emy okazaæ Maryi przez
wstêpowanie w Jej œlady. Œw. Józef
Sebastian posi³kuje siê myœl¹ œw. Bernarda, który mówi: „Je¿eli siê chcecie
przypodobaæ Dziewicy Maryi, wstêpujcie w Jej œlady”.
Obok refleksji nad swoim ¿yciem,
nad prób¹ naœladowania Jej cnót, tak¿e w inny sposób mo¿emy okazaæ Jej
czeœæ i mi³oœæ. Autor „Czytañ Duchowych” wymienia szereg mo¿liwoœci
oddawania czci Maryi. O czci Matki
Najœwiêtszej mówi¹ „najstarsze ksiêgi
liturgiczne i dzie³a Ojców Koœcio³a”,
orzeczenia soborów, papie¿y, wypowiedzi œwiêtych naœladuj¹cych cnoty
Maryi, uroczystoœci i œwiêta, wspomnienia, zakony pod Jej wezwaniem,
bractwa i stowarzyszenia, koronacje
Jej obrazów ³askami s³yn¹cymi, coraz
to nowe nabo¿eñstwa i modlitwy, miesi¹c maj z Litani¹ loretañsk¹ i paŸdziernik z modlitw¹ ró¿añcow¹, sanktuaria
rozsiane po œwiecie, a g³ównie w Europie, do których pielgrzymuj¹ wierni.
Szczególne miejsce w tym wzglêdzie
zajmuje Polska. Do tych zewnêtrznych
przejawów czci i mi³oœci ku NMP trzeba jeszcze dodaæ wznoszenie œwi¹tyñ
czy katedr pod Jej wezwaniem, œpiew
ku jej czci, bogactwo pieœni, noszenie
medalików czy szkaplerza. Ka¿da sobota jest dedykowana Maryi. Ró¿norodnoœæ nabo¿eñstw do Matki Najœwiêtszej jest ogromna. W ró¿ny
sposób mo¿na oddawaæ czeœæ Maryi
o czym mówi¹ Ojcowie Koœcio³a czy
pisarze chrzeœcijañscy. Oni to „nazywaj¹ Maryjê Ub³agalni¹ pokutuj¹cych,
Wybawicielk¹ wiêŸniów, Bram¹ œwiat³oœci, Drzwiami raju, Oknem i Kluczem
Nieba, Nadziej¹ wszystkich; albo te¿
porównuj¹ J¹ ju¿ to do jasnego ob³oku, który wiód³ Izraelitów przez pustyniê, ju¿ to do Arki Przymierza, która
ich przeprowadzi³a przez wody Jordanu”. Œw. Efrem w jednym ze swoich
kazañ zwraca siê do Maryi: „O Niepokalana, nienaruszona, ca³a czysta Dzie-

wico, Matko Bo¿a, Królowo wszystkich, nadziejo rozpaczaj¹cych, Pani
nasza najchwalebniejsza, najlepsza i
najdoskonalsza, wyniesiona nad Niebian, jaœniejsza nad promienie s³oñca
i nad b³yskawice, czcigodniejsza od
Cherubinów, œwiêtsza nad Serafinów
i bez porównania wy¿sza w chwale ni¿
wszystkie inne Wojska Niebieskie”.
Zasadnicz¹ uwagê trzeba jednak
skierowaæ w stronê podejmowania
pracy nad sob¹. Œw. Pawe³ zachêca:
„abyœcie postêpowali w sposób godny powo³ania, do jakiego zostaliœcie
wezwani, z ca³¹ pokor¹ i cichoœci¹, z
cierpliwoœci¹, znosz¹c siebie nawzajem w mi³oœci. Usi³ujcie zachowaæ jednoœæ Ducha dziêki wiêzi, jak¹ jest pokój” (Ef 4,1-3). Nasz biskup pyta: „A
có¿ robiæ…?” I odpowiada: „Trzeba
przede wszystkim z wiar¹ spe³niaæ sumiennie wolê Bo¿¹ zapisan¹ w przykazaniach i wszelkich obowi¹zkach i
zachowaæ czyste sumienie”. Praca nad
sob¹ jest trudna i wymagaj¹ca, ale
œwiêty biskup nie ustaje w radach i
wskazówkach dotycz¹cych pracy nad
sob¹: „Trzeba trzymaæ na wodzy nasze ¿¹dze, strzec siê nieporz¹dnych
przywi¹zañ i pragnieñ, zwalczaæ ka¿d¹
wadê i namiêtnoœci, zw³aszcza
grzeszn¹ mi³oœæ, pychê, zazdroœæ, nienawiœæ, chciwoœæ, gniew i mi³oœæ
w³asn¹; a natomiast æwiczyæ siê w
cnotach chrzeœcijañskich, szczególnie
zaœ w mi³oœci Boga i bliŸniego, w pokorze, w cichoœci, w cierpliwoœci, w
znoszeniu wad cudzych i w sprawiedliwoœci wzglêdem wszystkich…”.
Dla naszych duchowych potrzeb
niech powy¿szy tekst bêdzie zachêt¹,
aby siêgaæ po te per³y duchowoœci
chrzeœcijañskiej, aby siê nimi budowaæ,
podziwiaæ zapa³ i usilne zd¹¿anie do
œwiêtoœci przez naœladowanie cnót
Maryi. To tak¿e zachêta dla nas, aby
to nie zosta³o tylko w sferze wspomnieñ historycznych, bardzo piêknych, miejscami rzewnych i na tym
mia³oby siê to koñczyæ. Teksty te
mówi¹ nam, jak powa¿nie trzeba traktowaæ swoje ¿ycie i to nie tylko w perspektywie teraŸniejszoœci, ale g³ównie
w perspektywie wiecznoœci.
Zebra³ i opisa³ ks. Andrzej Skiba

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 21 (716) 28 maja 2017 r.

4

Fatima – setna rocznica objawieñ
Anafora Pani Naszej Bogurodzicy
Maryi wychwala Maryjê, jako „centrum ca³ego œwiata”, zwracaj¹c siê do
Niej: „Ty przewy¿szasz Cherubinów
obdarzonych wieloma oczyma i Serafinów przyozdobionych szeœcioma
skrzyd³ami, którzy stoj¹ przed Nim i
dr¿¹ ze wzglêdu na Jego majestat, poruszaj¹ swymi skrzyd³ami i mówi¹:
Œwiêty…”1.
Kolejny raz Jan Chryzostom w
swojej anaforze zwraca siê do Boga za
poœrednictwem anio³ów: „Dziêki czynimy Tobie i za to pos³ugiwanie, które
z r¹k naszych raczy³eœ przyj¹æ, bowiem
stoj¹ przed Tob¹ tysi¹ce Archanio³ów
i miriady Anio³ów, Cherubini i Serafini, szeœcioskrzydli i wieloocy, unosz¹cy siê uskrzydleni”2.
W swojej kolejnej anaforze Jan
Chryzostom zwraca siê do Pana Boga:
„Wszystkie Zastêpy, oddzia³y i wojska niebieskie, Anio³owie, Cherubini i
Serafini, Trony i Panowania, niewidzialni i niezliczeni, nieustannie wielbi¹ i s³awi¹ Ciebie, bezcielesnymi ustami i niewypowiedzianymi g³osami
hymn tryumfalny œpiewaj¹c wo³aj¹,
g³osz¹ i mówi¹: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty Pan, Bóg potê¿ny…”3.
Œw. Bazyli modli siê do Boga: „S³awi¹ te¿ Ciebie Anio³owie, Archanio³owie, Trony, Panowania, Zwierzchnoœci, W³adze, Potêgi i wieloocy
Cherubini, Ciebie otaczaj¹ Serafini
maj¹cy po szeœæ skrzyde³, z których
dwoma zakrywaj¹ swoje oblicza, dwoma zaœ nogi, a na dwóch lataj¹ i wo³aj¹
ci¹gle jeden do drugiego, niemilkn¹cymi usty, w nieustannym uwielbieniu. Œpiewaj¹c, wo³aj¹c, wzywaj¹c i
g³osz¹c zwyciêsk¹ pieœñ. Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty Pan Sabaoth. Pe³ne jest niebo i ziemia chwa³y Twojej…”4.
W anaforze nale¿¹cej do Koœcio³a
syro-antiocheñskiego modli siê do
Pana Boga œw. Bazyli: „Ciebie wielbi¹
Anio³owie i Archanio³owie, Ciebie
wychwalaj¹ Trony i Panowania, Ciebie wyznaj¹ W³adze i Potêgi, Ciebie
adoruj¹ Moce i Zastêpy anielskie.
Przed Tob¹ stoj¹ dwie czcigodne ¿ywe
istoty, otaczaj¹ce œwiêty tron Twojego majestatu, które maj¹ wiele obliczy,
wiele oczu i po szeœæ skrzyde³, Serafini i Cherubini, dwoma skrzyd³ami zas³aniaj¹cy swe oblicze, aby nie patrzeæ

na niedostêpne dla wzroku skarby
Twojej boskoœci, a dwoma zas³aniaj¹cy nogi, aby nie sp³onê³y od ¿aru Twojej wspania³oœci, gdy¿ od gwa³townoœci Jego najmniejszego ogienka i
najmniejszej iskierki ulegaj¹ zm¹ceniu
wszystkie stworzenia, te, które samym
rozumem s¹ poznawane i te, które podlegaj¹ poznaniu zmys³owemu. Oni zaœ
na dwóch skrzyd³ach lataj¹c wo³aj¹
nieustannie do siebie, niemilkn¹cymi
usty, i g³osz¹c wiecznie Bosk¹ chwa³ê, zwyciêsk¹ pieœñ naszego zbawienia zgodnymi g³osy wo³aj¹ i mówi¹:
Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty…”5.
Z terytorium Syrii, dziœ tak umêczonej, pochodzi Anafora Constitutiones Apostolorum VIII, zwana te¿ „klementyñsk¹”, gdzie chrzeœcijanie modl¹
siê: „Bo¿e i Ojcze Jednorodzonego
Syna Twego, którzy przez Niego przed
wszystkim stworzy³eœ Cherubinów i
Serafinów, Eony i Zastêpy, Moce,
W³adze, Panowania, Trony, Archanio³ów i Anio³ów, a po tym wszystkim
stworzy³eœ przez Niego ten œwiat widzialny i wszystko, co jest w nim”6.
Ciekawe w powy¿szej modlitwie s¹
owe „Eony”, co mo¿na chyba rozumieæ jako „Potêgi”, bo w tej samej anaforze, nieco dalej, widniej¹ owe Chóry
anielskie w zmienionej kolejnoœci, ale
ju¿ bez Eonów: „Tobie sk³adaj¹ pok³on
niezliczone zastêpy Anio³ów, Archanio³ów, Tronów, Potêg, Panowañ,
W³adz, Mocy i wiecznych Zastêpów,
Cherubini i szeœcioskrzydli Serafini,
którzy dwoma skrzyd³ami zas³aniaj¹
nogi, dwoma oblicza, a na dwóch lataj¹ i razem z tysi¹cami Archanio³ów i
miriadami Anio³ów nieustannie wo³aj¹
i œpiewaj¹: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty Pan
Sabaoth!”7.
Tych anafor Koœcio³a wschodniego jest wiele. s¹ one bardzo rozbudowane, gdzie wielk¹ rolê w dziele zbawienia i uwielbienia Boga odgrywaj¹
Anio³owie, a jest ich „tysi¹ce tysiêcy
i dziesi¹tki tysiêcy wojsk œwiêtych
anio³ów i zastêpów archanio³ów”. Zawsze wymieniani s¹ dwaj Archanio³owie: Cherubin i Serafin, którzy „nieustannym g³osem niemilkn¹c¹
teologiê chwa³y œpiewaj¹c, krzycz¹c,
wys³awiaj¹c, wo³aj¹c i g³osz¹c majestatowi Twojej chwa³y tryumfalny
hymn Trishagion: Œwiêty, Œwiêty,

Œwiêty Pan Sabaoth. Pe³ne s¹ bowiem
niebiosa i ziemia chwa³y Twojej”8.
Chc¹c pe³niej oddaæ liczbê Duchów
niebieskich, anafory u¿ywaj¹ tak¿e
okreœlenia „miriady miriad”, co jest
liczb¹ niewyobra¿aln¹9, b¹dŸ te¿ inn¹
liczb¹: „dziesi¹tki tysiêcy miriad Anio³ów i œwiêtych Archanio³ów”10. Oni to
g³osz¹ œwiêtoœæ Boga.
W Anaforze Œwiêtych Ojców Naszych Aposto³ów, czczona i wys³awiania jest Maryja, a zaraz po Niej œwiêci
Archanio³owie: „Przez wstawiennictwo i modlitwy, które czyni za nas
wszystkich œwiêta i nieskalana Pani
Maryja, Bogurodzica; i trzy wielkie
œwiat³a – Micha³, Gabriel i Rafael”11.
Nie ma takiej anafory, gdzie nie by³oby odniesienia do Chórów anielskich12.
Zadziwia bogactwo okreœleñ, aby jak
najpe³niej oddaæ postawê Anio³ów, ich
bezgraniczne oddanie Bogu, jako s³u¿bê uwielbienia przed Jego tronem.
Angelologia chrzeœcijañskiego
Wschodu dla nas, ludzi cywilizacji
zachodniej, jest wielce ubogacaj¹ca,
zachêcaj¹ca nas do wiêkszej czci dla
Anio³ów, a tym samy œciœlejszego zespolenia z Panem Bogiem.
KKK przypomina, ¿e Anio³owie
towarzysz¹ nam od samego pocz¹tku
naszego ¿ycia: „Pamiêtajcie, ¿eby nie
gardziæ ¿adnym z tych ma³ych, bo
mówiê wam, ¿e ich anio³owie widz¹
ci¹gle oblicze mojego Ojca, który jest
w niebie” (Mt 18,10). Swoj¹ troskê o
nas koñcz¹ z chwil¹ œmierci: „Gdy
¿ebrak umar³, zosta³ zaniesiony przez
anio³ów na ³ono Abrahama” (£k 16,22).
Troskê Anio³ów o nasze ¿ycie dobrze
oddaj¹ Psalmy: „Anio³ PANA otacza
szañcem bogobojnych, aby ich ocaliæ” (34,8). Z tej treœci wynika, ¿e pe³ni¹ oni pos³ugê s³u¿ebn¹. Modli siê
Psalmista, wskazuj¹c na nasze odniesienie do Pana Boga opieraj¹c siê na
wsparciu Anio³ów:
„PAN jest twoim schronieniem!
Najwy¿szego uczyñ swoim mieszkaniem. Nie dosiêgnie ciê nieszczêœcie i
plaga nie zbli¿y siê do twego namiotu,
bo swoim anio³om wyda³ polecenie,
¿eby ciê strzegli na wszystkich twych
drogach. Na rêkach bêd¹ ciê nosiæ,
abyœ nie urazi³ o kamieñ swej nogi”
(91, 9-12).
Anio³ wstawia siê za nami u Boga,
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poucza, koryguje nasze postawy: „Jeœli stanie przy nim anio³, poœrednik jeden z tysi¹ca, by pouczyæ cz³owieka,
co powinien uczyniæ, i ogarniêty litoœci¹ powie Panu: „Zachowaj go od
zejœcia do grobu, znalaz³em okup za
niego” (Hi 33,23-24);
„Wtedy odezwa³ siê anio³ PANA:
„PANIE Zastêpów, czy d³ugo jeszcze
nie zmi³ujesz siê nad Jerozolim¹ i miastami Judy, na które gniewasz siê ju¿
siedemdziesi¹t lat?” A PAN odpowiedzia³ anio³owi, który mówi³ do mnie,
s³owami daj¹cymi otuchê. Anio³ zaœ,
który rozmawia³ ze mn¹, powiedzia³ mi:
„Og³oœ, ¿e tak powiedzia³ PAN Zastêpów: P³onê wielka mi³oœci¹ do Jerozolimy i Syjonu, lecz gniewam siê bardzo na narody zuchwa³e, bo gdy
gniewa³em siê trochê, one przebra³y

miarê w karaniu. Dlatego tak mówi
PAN: oka¿ê wspó³czucie Jerozolimie ,
mój dom zostanie w niej odbudowany
– wyrocznia PANA Zastêpów” (Za
1,12-16);
„Tak wiêc, kiedy ty i Sara modliliœcie siê, to ja zanosi³em wasze modlitwy przed majestat Pana. Tak samo,
jak grzeba³eœ zmar³ych. Gdy wiêc nie
waha³eœ siê wstaæ od zastawionego
sto³u i iœæ, aby pogrzebaæ zmar³ego,
wtedy w³aœnie ja zosta³em pos³any do
ciebie, ¿eby ciê wystawiæ na próbê. A
teraz pos³a³ mnie Bóg, ¿ebym uleczy³
ciebie i twoj¹ synow¹ Sarê. Ja jestem
Rafa³, jeden z siedmiu anio³ów, którzy
s³u¿¹ Panu i wchodz¹ przed Jego majestat” (Tb 12,12-15).
KKK przytacza wypowiedŸ œw.
Bazylego, który jednym zdaniem okre-

œla zadania anio³ów: „Nikt nie zaprzecza, ¿e ka¿dy wierny ma anio³a jako
nauczyciela i pasterza prowadz¹cego
przez ¿ycie” (336).
Zebra³ i opracowa³ ks. Andrzej Skiba
1

Tam¿e, s. 118.
Tam¿e, s. 126.
3
Tam¿e, s. 177.
4
Tam¿e, s. 131.
5
Tam¿e, s. 182.
6
Tam¿e, s. 61.
7
Tam¿e, s. 65.
8
Anafora Marka Ewangelisty, w: tam¿e, s. 79.
9
Por.: tam¿e, s. 85.
10
Tam¿e, s. 89.
11
Tam¿e, s. 96.
12
Tam¿e, np. s. 101.

2
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Wydarzenia parafialne (z dn. 21.05.2017 r.)
Zespó³ „Akord” z Tarnopola

Rocznica I Komunii œwiêtej
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Goœcie z Pilicy w Jurze Krakowsko - Czêstochowskiej
Goœciliœmy wycieczkê z Pilicy, ma³ego miasteczka w Jurze Krakowsko- Czêstochowskiej. Z tej miejscowoœci pochodzi³a El¿bieta Granowska z Pileckich, która by³a trzeci¹ ¿on¹ króla W³adys³awa Jagie³³y. Ich œlub odby³ siê w Sanoku
w 1417 roku, dok³adnie 600 lat temu. Z tej okazji goœciliœmy delegacjê Stowarzyszenia Ziemi Pileckiej wraz z ks. Piotrem
Niedziel¹, która to delegacja podarowa³a nam p³askorzeŸbê z widokiem ruin zamku w Smoleniu, ko³o Pilicy.
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Jubileusz Szko³y Podstawowej nr 2 im.œw.Kingi
W dniach 18-19 maja Szko³a Podstawowa nr 2 im. œw. Kingi obchodzi³a
poczwórny Jubileusz: 105 lat Szko³y
Podstawowej, 50 lat pod patronatem
œw. Kingi, 50 lat istnienia nowego budynku oraz 10-lecia przywrócenia imienia œw. Patronki. Z tej okazji odby³o
siê wiele wydarzeñ: wystêpów, wystaw i spotkañ.
18 maja o godz. 8.30 w koœciele parafialnym odby³a siê Msza œwiêta Jubileuszowa. Uczestniczyli w niej nauczyciele, wychowawcy, rodzice
i goœcie oraz dzieci ucz¹ce siê w naszej placówce. Po Mszy œwiêtej na Sali
gimnastycznej mia³a miejsce jubileuszowa akademia, z udzia³em licznych
Goœci, przygotowana starannie przez
nauczycieli, w której dzieci da³y popis
swoich talentów i umiejêtnoœci.
Myœl¹ przewodni¹ przedstawienia
by³a Szko³a Przysz³oœci, za sto lat, w
której uczniowie wracali w retrospekcjach do historii szko³y wieku XX i XXI.
Przerywnikami by³y wystêpy taneczne i muzyczne poszczególnych grup
klasowych. Po brawurowo wykonanym przedstawieniu m³odzi artyœci
otrzymali burzê braw. Na koñcu mia³
jeszcze miejsce wystêp muzyczny nauczycieli, pod kierunkiem p. Bartka
Mandzelowskiego, w który partie solowe wykonali: p. Dyrektor Maria Harajda oraz p. Wojciech Mermer.
Wystêpy artystyczne by³y jeszcze
powtarzane na nastêpny dzieñ dla
wszystkich uczniów oraz rodziców.
Ponadto w budynku szko³y przygotowano wystawê zdjêæ z dawnych lat,
ukazuj¹cych jak funkcjonowa³a placówka w ró¿nych okresach. Mam nadziejê, ¿e nasza szko³a bêdzie istnieæ
jeszcze wiele lat, mo¿e nawet wiêcej
ni¿ kolejne sto, i bêdzie wychowywaæ
i kszta³towaæ umys³y i serca nowych
pokoleñ m³odych Polaków.

msza œw. w koœciele

poczet sztandarowy

Ks. Tomasz Grzywna
Fotorelacje –
koœció³ - p. Zbigniew Krystyñski
Szko³a – ks. Tomasz Grzywna

uczestnicy – dzieci i opiekunowie
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klasy III

dyrekcja, nauczyciele i goœcie

dary ofiarne

czytanie wykonuje p. Wojciech Mermer

psalm œpiewa Micha³ Kopiec

kwiaty od innych dyrektorów szkó³

na Sali gimnastycznej przemawia p. Dyrektor Maria Harajda

¿yczenia od Rady Rodziców
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Szko³a przysz³oœci – uczniowie w uniformach

spotkanie ze œw. King¹

dzieciaki z przysz³oœci by³y bardzo bystre
i bez kompleksów

szko³a z lat 60-tych XX wieku

wystêp taneczny: „Parasolki”
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szko³a lat 70-tych – lekcja jêzyka rosyjskiego

„Filipinki” z kl. III

lambada w wykonaniu kl. I

„Lokomotywa” – wystêp kl. III

wystêp koñcowy w wykonaniu nauczycieli
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Lectio Divina
“Widz¹c, jak zproszeni wybierali sobie pierwsze miejsca, opowiedzia³ im tê przypowieœæ: „Kiedy ktoœ
zaprosi ciê na ucztê, nie zajmuj
pierwszego miejsca, bo mo¿e zosta³
zaproszony ktoœ godniejszy od ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosi³ ciebie i jego,
i powie ci<Ust¹p mu miejsca>.
Wtedy ze wstydem bêdziesz musia³
zaj¹æ ostatnie miejsce. Gdy wiêc bêdziesz zaproszony, idŸ i usi¹dŸ na
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie
ten, który ciê zaprosi³, i powie:<Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce>. I spotka ciê zaszczyt wobec wszystkich
siedz¹cych przy stole. Ka¿dy bowiem,
kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a
kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony ”.
Lectio
(czytanie i zrozumienie Pisma)
Akcja naszej perykopy dzieje siê
w domu pewnego faryzeusza, który
zaprosi³ Jezusa na obiad. Nie wszyscy faryzeusze byli wrogo nastawieni
do Jezusa.Niektórzy nawet mu skrycie sprzyjali. Zaproszenie kogoœ na
wspólny posi³ek oznacza³o co najmniej ¿yczliwoœæ dla zapraszanego.
Byæ mo¿e pewne znaczenie ma tu
te¿ fakt, ¿e opisywane wydarzenie
przez £ukasza mia³o miejsce w Perei, z
dala od Jerozolimy. Niebezpieczeñstwo
ewentualnego donosu by³o wiêc dla
gospodarza wzglêdnie niewielkie. Postêpowanie Jezusa, który jest goœciem,
mo¿e wydawaæ siê trochê nie na miejscu. On sam, bêd¹c goœciem, poucza
swoich wspó³biesiadników.Jednak
czytaj¹c ewengeliê musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e sposób przedstawiania
nauki Jezusa , kontekst sytuacyjny,
jest œwiadomym zamys³em autora, w
tym wypadku £ukasza. Œwiêty £ukasz
³agodzi ostroœæ wypowiedzi s³owami”opowiedzia³ im tê przypowieœæ” , które sugeruj¹, ¿e nie odnosi siê do wspóbiesiadników. Jednak by³a to
wyj¹tkowo jasna przypowieœæ i mimo
tak rzekomo oglêdnej formy, s³owa
Jezusa na pewno by³y odczute boleœnie.
Meditatio (spojrzenie i przemyœle-

(£k 14,7-11)

nie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Czy Chrystus uczy nas tutaj zasad savoir vivru? Uczy nas jak nale¿y
postêpowaæ aby móc
w pe³ni staæ siê Jego uczniem. Jezus wielokrotnie pokreœla, ¿e aby to
osi¹gn¹æ nale¿y wyzbyæ siê pychy a
staæ siê pokornym. Pokora uzdalnia do
pe³nego przyjêcia przes³ania Bo¿ego.
Ju¿ na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci,
w kazaniu na górze mówi:„B³ogos³awieni ubodzy w duchu albowiem do
nich nale¿y Krolestwo Niebieskie”[Mt
5,3]. Równie¿ setnika pochwali³, gdy
ten pe³en pokory powiedzia³: ”Nie jestem godny abyœ wszed³ pod dach
mój, ale powiedz tylko s³owo a mój s³uga odzyska zdrowie”. Z tego samego
powodu powiedzia³ kobiecie kananejskiej:
” O niewiasto, wielka jest wiara
twoja”[Mt 15,28]. Przyjmuj¹c z pokor¹
s³owa Jezusa uzyska³a to, czego nie
osi¹gnê³a wytrwa³ym wo³aniem. Kiedy uczniowie spieraj¹ siê miêdzy sob¹
o to, kto jest z nich wiêkszy, postawi³
przed nimi dziecko i powiedzia³: „Jeœli
siê nie staniecie jak to dziecko, nie
wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”[Mt 18,3]. Kiedy mia³ ju¿ udaæ siê
na mêkê, umy³ uczniom nogi i wraŸnie
ich wezwa³, aby to samo czynili swoim wspó³uczniom
i wspó³s³ugom, skoro On -Mistrz
i Pan -im to uczyni³. Najwiêkszy przyk³ad pokory daje nam Chrystus przez
to, ¿e On ,Bóg przyjmuje postaæ cz³owieka z najni¿szych warstw spo³ecznych
i idzie na najbardziej haniebn¹
œmieræ na krzy¿u. Panie, w œlad za
dzieæmi z Fatimy uznajê, ¿e jestem
Twoj¹ w³asnoœci¹. Nie chcê grzeszyæ
pych¹. Jeœli widzê w sobie jakieœ dobro to uznajê, ¿e zawdziêczam je tylko
Twojemu mi³osierdziu. Nikogo nie potêpiam aby samemu nie zas³u¿yæ na
potêpienie, podobnie jak faryzeusz,
który uznawa³ wprawdzie, ¿e wszystko co robi czyni moc¹ Boga, ale zgrzeszy³ tym, ¿e potêpi³ celnika. I to pokorny
celnik
odszed³
usprawiedliwiony. Bóg pysznym siê
sprzeciwia a pokornym ³askê daje.

Oratio, Kontemplacio/zwrócenie
siê do Boga, czs bycia
sam na sam z Bogiem/
„Jezu, cichy i pokorny uczyñ serce me wed³ug serca Twego”. Niech te
s³owa bêd¹ dla mnie przes³aniem na
wszystkie dni mojego ¿ycia. Nie na
darmo, Koœcó³ umieszcza pychê na
pierwszym miejscu wœród przykazañ
koœcielnych. O ludzich pró¿nych mówi
papie¿ Franciszek, ¿e s¹ jak bañka
mydlana. Pokora okreœlana jest przez
Œw. Augustyna jako fundament wiary.Aby wykonaæ fundament trzeba
zrobiæ wykop, czyli zejœæ w dó³. Od
fundamentu zale¿y jaki budynek na nim
powstanie. Je¿eli nasza pokora- fundament, bêdzie mocna, to i budyneknasza wiara, te¿ bêdzie mocna. “Pycha jest pocz¹tkiem wszelkiego grzechu”[Syr 10,13].To wskutek pychy
tocz¹ siê ci¹gle wojny. Obraza, krzywda, budzi potrzebê zemsty, w ukaraniu
sprawcy cz³owiek szuka dla siebie lekarstwa. A Jezus mówi aby krzywdy
przebaczaæ, i odp³acaæ za nie mi³oœci¹.
Je¿eli nie chcemy naœladowaæ pokornych ludzi to naœladujmy Jezusa, Boga,
który by³ najbardziej pokornym z ludzi. Niech dla mnie przyk³adem bêdzie
Ks. Balicki, który po doznanej krzywdzie, szed³ przed o³tarz, i mówi³ „dziêkujê Panie ¿eœ mnie upokorzy³”. Panie
daj i mnie si³ê do takiej postawy. Ty
wiesz jakie to trudne, jak wiele wysi³ku kosztuje, aby na obraŸliwe s³owa
nie odpowiadaæ tym samym. Wiem
jednak, ¿e pokora to podstawowa broñ
w walce z szatanem, a pycha to dowód na poddanie siê jego wp³ywom.
„ Serce “
Daj mi serce podobne do Twojego takie ran¹ przebite,
-takie pe³ne miloœci dla szyderczego
œmiechu,
-takie nieboj¹ce siê samotnoœci,
-takie neplanuj¹ce przysz³oœci,
-takie nios¹ce mi³oœæ dla nieprzyjemnego s¹siada,
-takie nieumiej¹ce liczyæ na liczydle,
-takie nie szukaj¹ce siebie,
takie z cia³a a nie z zimnego kamienia
[Ks. Micha³ Olszañski]
Jan Depczyñski -grupa biblijna
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy do udzia³u w XV Festiwalu Piosenki Religijnej, który jest organizowany przez Parafiê Przemienienia
Pañskiego. Odbêdzie siê on w dniach 17-18 czerwca 2017 roku w Klubie Górnik. Regulamin dostêpny na stronie parafii.
Zg³oszenia do dnia 12 czerwca.
Gwarantujemy wartoœciowe nagrody.
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Wniebowst¹pienie Pañskie – 28.05.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. Nabo¿eñstwo majowe o godzinie 17.00.
2. Do œrody odprawiamy nabo¿eñstwa majowe o godzinie 18.00. Od
czwartku rozpoczyna siê czerwiec.
Nabo¿eñstwa do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa bêdziemy odprawiaæ
po Mszach œw. o godz. 18.00.
3. Trwa nowenna przed Zes³aniem
Ducha Œwiêtego i przed œwiêceniami
kap³añskimi dk Szczepana Wiœniewskiego. W najbli¿sz¹ sobotê otrzyma
on dar sakramentu kap³añstwa w stopniu prezbiteratu. Módlmy siê w jego
intencji.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. W
czwartek spowiadamy w Stró¿ach i
P³owcach o godz. 16.00., a o godz.
17.00 w naszym koœciele. W pi¹tek
spowiedŸ od godziny 16.00. W sobotê nabo¿eñstwo fatimskie rozpocznie
siê o godz. 17.30 modlitw¹ ró¿añcow¹.
Potem bêdzie Msza œwiêta z kazaniem
fatimskim i procesja z figur¹ MB Fatimskiej dooko³a koœcio³a. Zapraszamy.
5. W przysz³¹ niedzielê Uroczystoœæ
Zes³ania Ducha Œwiêtego. O godzinie
12.30 Mszê œwiêt¹ prymicyjn¹ odprawi ks. Szczepan Wiœniewski.

6. Zapraszamy do udzia³u w XV Festiwalu Piosenki Religijnej, który jest
organizowany przez Parafiê Przemienienia Pañskiego. Odbêdzie siê on w
dniach 17-18 czerwca 2017 roku w Klubie Górnik. Regulamin dostêpny na
stronie internetowej parafii. Zg³oszenia do dnia 12 czerwca. Gwarantujemy
wartoœciowe nagrody.
7. W zwi¹zku z trwaj¹cym rokiem œw.
Brata Alberta uczniowie ZS w Dobrej
oraz mieszkañcy schroniska Domu Inwalidy Bezdomnego im. œw. Brata Alberta zapraszaj¹ wszystkich parafian
na spektakl pt. „Brat naszego Boga”
autorstwa Karola Wojty³y. Premiera

Intencje w tygodniu
Od 29.05 do 4.06.2017 r.
Poniedzia³ek – 29.05
6.30 + Maria
7.00 + Aleksander Bogaczewicz int. od
s¹siadów
7.30 ++ Rodzice: Maria i Józef Chmaj
oraz + Jan Tomczewski int. od rodziny
18.00 1. + Krzysztof Solon (greg.)
2. + Andrzej Dziadosz
3. + Andrzej Wojdy³a int. od Zarz¹du
Podkarpackiego Banku Spó³dzielczego
Wtorek – 30.05
6.30 ++ z rodziny Raczkowskich
7.00 + Wanda i Tadeusz Kumka
7.30 + El¿bieta Chyt³a int. od przyjació³ek
18.00 1. + Krzysztof Solon (greg.)
2. + Wojciech Hipner 4 r. œm.
3. + Andrzej Wojdy³a int. od pracowników Centrali PBS
Œroda – 31.05
6.30 + Ludwika Olszewska
7.00 + Bernard 19 r. œm.
7.30 + Ludwika Olszewska int. od sióstr
z Ró¿y œw. Anny
18.00 1. + Krzysztof Solon (koniec
greg.)

2. + Andrzej Bañkosz 3 r. œm.
3. + Andrzej Wojdy³a int. od od pracowników Centrali PBS
Czwartek – 1.06
6.30 + Adam Borowski 5 r. œm.
7.00 + El¿bieta Chyt³a int. od sióstr z
Ró¿y œw. Anny
7.30 + Wiktoria Skiba int. od uczestników pogrzebu autobus z Sanoka
18.00 1. + Kazimiera Jaklik (pocz. greg.)
2. o opiekê Bo¿a dla dzieci
3. + Andrzej Wojdy³a int. od kolegów
synowej i syna
Pi¹tek – 2.06
6.30 za dusze cierpi¹ce w czyœææu
7.00 + Ludwika Olszewska int. od Ireny i Edwarda Guba³a
7.30 1. o zdrowie i szczêœliw¹ podró¿
dla Barbary i Krzysztofa
2. dziêkczynna w 55. rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego Ireny i Czes³awa z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e
18.00 1. + Kazimiera Jaklik (greg.)
2. + Czes³awa (f) Hydzik 5 r. œm.
3. + Boles³aw i Maria Pastuszak

Sobota – 3.06
6.30 + Jadwiga Michalska int. od s¹siadów z ul. Kruczej, Konopnickiej, Tysi¹clecia
7.00 + Marek Nycz 1 r. œm.
7.30 + Józef Dziuban int. od Franciszka Dziubana
18.00 1. + Kazimiera Jaklik (greg.)
2. o zdrowie i b³. Bo¿e dla Braci z Ró¿y
œw. Jana Paw³a II i ich rodzin
3. + Andrzej Wojdy³a int. od kolegów
synowej i syna
Niedziela – 4.06
6.30 za parafian
8.00 dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rodziny
9.30 + Andrzej int. od Stanis³awa z rodzin¹
11.00 + Kazimiera (greg.)
12.30 Msza œw. prymicyjna
16.00 o zdrowie i b³. Bo¿e dla sióstr z
Ró¿y œw. Józefa
18.00 + Eugeniusz Fejkiel int. od wnuczki Kasi z rodzin¹
Stró¿e:
P³owce: + Leopold Wajda int. od Marka Wajda z ¿on¹ i dzieæmi
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