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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Kto jest godzien Jezusa?

W NUMERZE

Zanim rozwa¿ymy dzisiejsz¹
Ewangeliê, najpierw musimy pomyœleæ, kim naprawdê jest Jezus. Czy
jest myœlicielem, filozofem, dobroczyñc¹ z dawnych czasów? Czy jest
ciekaw¹ i kontrowersyjn¹ postaci¹
z historii œwiata? Czy jest pos³añcem
Bo¿ym, wybitnym kaznodziej¹, prorokiem? Czy jest naprawdê Zbawicielem œwiata, Synem Bo¿ym, równym
Ojcu w istocie i majestacie, wszechmocnym i wszechwiedz¹cym, ale zarazem „wszechkochaj¹cym”?
Nasza wiara mówi nam, ¿e odpowiedŸ jest zawarta w tym ostatnim zdaniu. Jezus jest Bogiem, który sta³ siê
cz³owiekiem dla naszego zbawienia.
Jeœli w to wierzymy, to nie ulega dla
nas w¹tpliwoœci, ¿e celem naszego
¿ycia jest spotkanie siê z Nim w niebie
i przebywanie w wiecznym szczêœciu
i wspólnocie mi³oœci. A skoro tak, to
musimy wybraæ Jezusa jako Pana
i Zbawiciela naszego ¿ycia i przyj¹æ,
¿e On jest dla nas najwa¿niejszy. Wa¿ne s¹ bliskie osoby z rodziny; dla nich
cz³owiek ¿yje, pracuje i trudzi siê
w ziemskiej perspektywie i Jezus tego
nie zabrania, ale nawet to poleca i nakazuje. Ale ci ludzie, nawet najbardziej
kochaj¹cy, nie mog¹ nas zbawiæ. Dlatego Jezus ma prawo stawiaæ siê wy¿ej nich, stawiaæ siê wy¿ej ni¿ rodzice,
ma³¿onkowie, dzieci. I dlatego mo¿e
mi³oœæ wobec siebie (Boga) wynosiæ
ponad wszystkie inne mi³oœci.
W dzisiejszej Ewangelicznej wypowiedzi (Mt 10,37-42) Jezus mówi
wiêc, kto nie jest godzien Jego mi³oœci i przebywania z Nim w niebie. Jego
wypowiedŸ jest stopniowana, posiada jakby trzy piêtra, trzy elementy. Nie
jest godzien Jezusa ten, kto kocha
bardziej ojca lub matkê (Mt 10,37a).
Dalej, nie jest godzien ten, kto kocha
bardziej syna lub córkê (Mt 10,37b).
I wreszcie, nie jest godzien ¿ycia
w niebie z Jezusem ten, kto chce iœæ
za Nim, a nie bierze swego krzy¿a
(Mt 10,38). Na zakoñczenie tego passusu Jezus jeszcze mówi o szukaniu
¿ycia – kto szuka ¿ycia ziemskiego ze

wszelkich si³, ale bez Jezusa, ten straci
¿ycie wieczne. Ale, jeœli ktoœ szuka
¿ycia z Jezusem (domyœlnie – wiecznego), a straci ¿ycie doczesne, ten
odnajdzie wieczne (Mt 10,39). To s¹
paradoksy Bo¿e, to s¹ prawdy niepojête dla niewierz¹cych, którzy upatruj¹
sens ¿ycia tylko w doczesnoœci. Jeœli
jednak patrzymy g³êbiej, przedzieramy
siê przez zas³onê œmierci, wtedy widzimy inaczej, ¿e ¿ycie wieczne jest
wa¿niejsze i ¿e dla Boga warto cierpieæ, warto nieœæ krzy¿, warto wszystko po³o¿yæ na szalê tej mi³oœci.
Kto jest wiêc godzien Jezusa?
Kto jest godzien przebywaæ w niebie z Bogiem w Trójcy, œwiêtymi,
anio³ami i zbawionymi ludŸmi? Ten,
kto Jezusa kocha najbardziej ze
wszystkiego. Ten, kto dla Jezusa
potrafi zrezygnowaæ z grzechu.
A grzech jest powabny i pozornie

Czy wiêc mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e
w niebie znajdziemy siê sami, bez naszych najbli¿szych – ojca, matki,
dziecka, brata? Mo¿e tak siê zdarzyæ,
choæ niezbadane s¹ wyroki boskie,
i pozbawianie nieba nawet ludzi powszechnie uwa¿anych za „z³ych”,
nie jest dobr¹ opcj¹. Przecie¿ nie wiemy, co naprawdê kryje siê w cz³owieku. Ewangelia jest na tyle paradoksalna, ¿e w³aœciwie nie pozwala
nam nikogo os¹dzaæ. „Nie s¹dŸcie,
a nie bêdziecie s¹dzeni” (£k 6,37).
„Komu wiele dano, od tego wiele
wymagaæ siê bêdzie” (£k 12,48).
„Ostatni bêd¹ pierwszymi”
(Mt 20,16). Podobno bardzo siê
zdziwimy, gdy zobaczymy, kto jest
w niebie z nami. W³aœnie – oby z nami, bo Ÿle by siê sta³o, gdyby ktoœ
z nas, pewny zbawienia, nie osi¹gn¹³
go, nie bêd¹c godnym Jezusa.

b³yszcz¹cy, daje „ziemskie trony”,
daje uciechê, daje chwilowe zaspokojenie pragnieñ. Na szali wagi wiecznoœci stoi z jednej strony Jezus, z
drugiej powaby grzechu. A ojciec
i matka? Czasem mog¹ przeszkadzaæ
w wyborze najwy¿szego dobra. I wtedy Jezus ¿¹da radykalnie wyboru
Jego mi³oœci, Jego nauki, Jego prawa. Na to wskazuje mocne s³owo:
„Kto wybiera inne rzeczy zamiast
MNIE, nie jest MNIE godzien”.

Co pozostaje? Wybieraæ zawsze
Jezusa. Modliæ siê gorliwie do Niego.
Nie iœæ na ³atwiznê grzechu, choæby
nawet bliscy do tego namawiali. I braæ
swój krzy¿ na drogê ¿ycia, jak Jezus.
Naœladuj¹c Go mo¿emy byæ niemal¿e
pewni, ¿e osi¹gniemy cel i bêdziemy
godni ogl¹dania Go twarz¹ w twarz.
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13 Niedziela zwyk³a – Rok A
02.07.2017 Kraków - £agiewniki
2 Krl 4,8-12a.14-16a; Ps 89; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
1. Zaproszenie na goœcinê
Myœlê, ¿e nie bêdzie przesady, gdy
powiem, ¿e lubimy chodziæ na goœciny. Czasem takie goœciny – przyjêcia
organizujemy sami zapraszaj¹c goœci.
Jako naród s³yniemy z goœcinnoœci,
choæ niektórzy mog¹ mieæ w¹tpliwoœci czy inne zdanie. O tej tradycyjnej,
staropolskiej goœcinnoœci rozpisuje
siê nasza rodzima literatura. Przys³owie powiada: „Goœæ w dom, Bóg
w dom”. Znane s¹ s³ynne goœciny, zajazdy, gdzie bawiono siê nieraz przez
wiele dni. Goœcinnoœæ jest znana od
dawien dawna.
O goœcinnoœci mówi nam dzisiejsza liturgia s³owa, która przenosi nas
w czasy bardzo odleg³e, bo w czasy,
kiedy dzia³a³ prorok Elizeusz, a wiêc
w II po³owie IX wieku, za króla Jorama
(852-841). Mo¿na o nim powiedzieæ, ¿e
prowadzi³ wêdrowny tryb ¿ycia, skoro
w Szunem znalaz³ siê ju¿ nie pierwszy
raz. S³yszeliœmy s³owa: „By³a tam kobieta bogata, która zawsze zaprasza³a
go do spo¿ycia posi³ku. Ilekroæ wiêc
przechodzi³, udawa³ siê tam, by spo¿yæ
posi³ek”. Mo¿na o nim powiedzieæ, ¿e
by³ sta³ym bywalcem domu tego goœcinnego ma³¿eñstwa. W³aœciwie oni
traktowali go jako domownika. Byli
z nim z¿yci, skoro postanowili: „Przygotujmy ma³y pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego ³ó¿ko, stó³,
krzes³o i lampê. Kiedy przyjdzie do nas,
to tam siê uda”.
Pokój odpowiednio urz¹dzony i zaproszenie na ucztê otrzyma³ równie¿
ka¿dy z nas. To Jezus zaprasza nas do
œwi¹tyni odpowiednio przygotowanej
do uczty. Przed nami zastawione dwa
sto³y: stó³ s³owa i stó³ Chleba daj¹cego ¿ycie wieczne.
2. Zanurzeni w Chrystusie,
umarliœmy dla grzechu
Ka¿dy z nas otrzyma³ zaproszenie, ka¿dy mo¿e przyjœæ na Ucztê i zasi¹œæ do sto³u. Ka¿dy mo¿e przyjœæ
na tê Ucztê, choæ mo¿e nie ka¿dy
w pe³ni bêdzie w niej uczestniczy³.
Warunkiem jest chrzest, który „zanurzy³” nas w Chrystusie i Jego œmierci. Trzeba tak¿e „umrzeæ dla grzechu”,
aby nie byæ w nim „zanurzonym”, ale
usi³owaæ chodziæ w blasku Bo¿ej
obecnoœci (por. Ps 89 (88),16); taki,
który usi³uje ¿yæ dla Boga. S¹ to wysokie wymagania. Dla wielu ciê¿ko
jest „umrzeæ dla grzechu”, który „³asi
siê” do cz³owieka. Bywa, ¿e grzech
niby cierñ wbija siê g³êboko w duszê
cz³owieka, os³abia jego wolê, oddala
od Pana Boga. Jego wyrwanie jest
niekiedy bardzo bolesne.

W sposób literacki, ale g³êboko
prawdziwy, ukazuje to W³adys³aw Grabski, w powieœci ma³o znanej, dziœ nieczytanej, „Konfesjona³”. Pisze i analizuje stan duszy ow³adniêtej przez
grzech: „Ka¿dy grzech jak zadra w tobie siedzi i musimy go rozpoznaæ, wyd³ubaæ przez badanie (…) Grzechy, to
niby kolce, które wk³u³y siê i ropiej¹, a¿
zgangrenuj¹ duszê, gdy pozostan¹
w niej d³ugo. Wyznaj¹c wszystkie, jakbyœ je wydobywa³, a skruch¹, ¿alem
szczerym, oczyszczasz rany po nich.
Rozgrzeszenie leczy! Nie wstydzi³eœ siê
grzeszyæ! – nie wstydŸ siê przyznaæ do
grzechu. Ty nie do mnie mówisz, lecz
do samego Pana Jezusa. Ksi¹dz twoje
przyznanie i skruchê przekazuje Najwy¿szemu Sêdziemu. Do tego Chrystusa Ukrzy¿owanego mów nie pamiêtaj¹c o mnie” (s. 80).
„Nieraz drobna poprawa wymaga
bohaterstwa, buntu, powoduje ruinê
zdobytej pozycji, nara¿a na zerwanie
z najbli¿szymi”. (s. 324).
Dla wielu to „umieranie dla grzechu” jest bardzo kosztowne, trudne;
jest mocowaniem siê z sob¹. Jeden
z naszych pisarzy w swoich „Dziennikach” tak opisa³ stan swojej duszy:
„Zdaje mi siê, ¿e schodzê z wysokiej
góry w przepaœæ, gdzie wykopany jest
mój grób. Namiêtnoœæ porwa³a miê
i unios³a. ¯yjê i oddycham ni¹... Skarla³em szkaradnie”.
Warto jednak podj¹æ tê pracê nad
wyd³ubywaniem kolców grzechu,
nad odgruzowywaniem sumienia,
zwa¿ywszy choæby i na to, ¿e jesteœmy u Ÿród³a Bo¿ego mi³osierdzia. Œw.
S. Faustyna zapisa³a w swoim „Dzienniczku” m. In. takie s³owa, które skierowa³ do niej Pan Jezus: „Mów œwiatu o moim mi³osierdziu, o mojej
mi³oœci. Pal¹ mnie p³omienie mi³osierdzia, pragnê je wylewaæ na dusze
ludzkie. O, jaki mi ból sprawiaj¹, kiedy ich przyj¹æ nie chc¹. (…) Powiedz
zbola³ej ludzkoœci, niech siê przytuli
do mi³osiernego serca mojego, a ja
ich nape³niê pokojem. Powiedz, córko moja, ¿e jestem mi³oœci¹ i mi³osierdziem samym” (Dz. 1074)1.
Pan Jezus swoje mi³osierdzie mo¿e
okazaæ wszêdzie, gdziekolwiek cz³owiek zbli¿a siê do Niego, na ka¿dym
miejscu, ale tu Bo¿e mi³osierdzie mocniej przemawia, bardziej zachêcaj¹co.
Sp³ywa ono przez kratki konfesjona³ów; tak bywa najczêœciej.
3. Przyj¹æ aposto³a, to przyj¹æ
Chrystusa
Kto nas zaprasza na Ucztê; kto
czyni to w imieniu Jezusa? Czyni¹ to

aposto³owie, Bo¿y pos³añcy, kap³ani
na czele z papie¿em i swoimi biskupami. Pan Jezus stawia nam wysokie
wymagania, o których s³yszeliœmy
w dzisiejszej Ewangelii. W œpiewie
przed Ewangeli¹ us³yszeliœmy tak¿e
zachêtê, która jest jakby streszczeniem
dzisiejszych czytañ mszalnych: „Kto
przyjmuje aposto³a, przyjmuje Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa,
przyjmuje Ojca, który Go pos³a³” (por.
Mt 10,40).
Pos³añca Bo¿ego, proroka, przyjê³a wraz z mê¿em w goœcinê bogata
Szunemitka. Bo¿ych pos³añców – proroków – aposto³ów –kap³anów, poza
nielicznymi wyj¹tkami przyjêli wierni
na ca³ym œwiecie. To Bo¿y pos³añcy
zanieœli Dobr¹ Nowinê „a¿ po krañce
ziemi”. Ponad 1050 lat temu Bo¿y pos³añcy przynieœli Dobr¹ Nowinê na
nasze ziemie. Ten zasiew przyniós³
i przynosi wspania³e owoce, choæ wymaga on niema³ego trudu. Pamiêtamy
ofiarny trud pierwszych pos³añców:
Wojciecha i Stanis³awa, biskupów
mêczenników, którzy k³adli podwaliny
pod Koœció³ jako wspólnotê ludzi wiary. Przywo³ujemy pamiêæ œwiêtych
naszych rodaków, którzy umacniali
ten Bo¿y zasiew Dobrej Nowiny, jak
i tych, którzy dziœ wskazuj¹ nam drogê, podpowiadaj¹, jak korzystaæ z Bo¿ego mi³osierdzia. Pamiêtamy ofiarne
pos³annictwo œw. Jana Paw³a II, Benedykta XVI i obecnego papie¿a Franciszka. To niestrudzeni pos³añcy tak¿e Bo¿ego mi³osierdzia. Stale
ws³uchujemy siê w przes³anie Bo¿ych
pos³añców: objawiaj¹cej siê Maryi
choæby w setn¹ rocznicê objawieñ fatimskich, w przes³anie fatimskich pastuszków, œw. Franciszka i Hiacynty
czy S³ugi Bo¿ej, s. £ucji.
S³owo g³oszone przez tych Bo¿ych
pos³añców trzeba przyj¹æ, bo tylko
wtedy ma szanse owocowania. Ono
winno byæ œwiat³em na drodze naszego ¿ycia, lamp¹, która oœwieca i chroni przed pob³¹dzeniem. Przyj¹æ s³owo
– to trud; ale zbieranie owoców jego
przyjêcia mo¿e przynosiæ radoœæ, bliskoœæ z Panem, to kosztowanie Jego
mi³oœci mi³osiernej. B¹dŸmy goœcinni
dla Bo¿ego s³owa i zasi¹dŸmy do sto³u Pañskiego. Korzystajmy z zaproszenia na Ucztê jak najczêœciej.
Ks. Andrzej Skiba
1

Warto modliæ siê s³owami hymnów
uwielbienia Bo¿ego mi³osierdzia, Dz.
1748-1750.
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Fatima – setna rocznica objawieñ
c. d.
Faustyna sw¹ modlitw¹ chce powstrzymaæ karz¹c¹ d³oñ Najwy¿szego,
wyznaj¹c: „Kiedy siê tak modli³am, ujrza³am bezsilnoœæ anio³a, i nie móg³
wype³niæ sprawiedliwej kary, która siê
s³usznie nale¿a³a za grzechy. Z tak¹
moc¹ wewnêtrzn¹ jeszcze siê nigdy nie
modli³am jako wtenczas. S³owa, którymi b³aga³am Boga, s¹ nastêpuj¹ce:
Ojcze Przedwieczny, ofiarujê Ci Cia³o i Krew, Duszê i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze
i œwiata ca³ego; dla Jego bolesnej
mêki miej mi³osierdzie dla nas” (475).
Po spotkaniu z anio³em siostra
Faustyna opisuje stan swojego ducha. Nie zawsze s¹ to spotkania z Anio³em Stró¿em. Odkrywa przed nami tajemnicê prze¿yæ jakich dozna³a
w uroczystoœæ œw. Micha³a Archanio³a. Wprawdzie nie mówi wprost o roli
œw. Archanio³a, ale te prze¿ycia s¹ bardzo charakterystyczne dla potêgi
Pierwszego z Archanio³ów. Jej prze¿ycie jest g³êbokie i dojmuj¹ce: „Zosta³am wewnêtrznie z³¹czona z Bogiem.
Jego obecnoœæ przenika mnie do g³êbi i nape³nia spokojem, radoœci¹ i zdumieniem. Po takich chwilach modlitwy
jestem nape³niona si³¹, dziwn¹ odwag¹
do cierpieñ i walki, nic mnie nie przera¿a, chocia¿by œwiat ca³y by³ przeciw
mnie; wszystkie przeciwnoœci dotykaj¹ siê powierzchni, ale do g³êbi wstêpu nie maj¹, bo tam mieszka Bóg, który mnie umacnia, który mnie nape³nia.
U Jego podnó¿ka rozbijaj¹ siê wszystkie zasadzki nieprzyjacielskie. Bóg
utrzymuje mnie moc¹ swoj¹ w tych
chwilach zjednoczenia; moc Jego
udziela mi siê i czyni mnie zdoln¹ do
kochania Go” (480).
O œw. Michale Archaniele wyzna
w innym czasie, bo w dniu 14 lipca
1936 roku: „Wielk¹ mam czeœæ dla œwiêtego Micha³a Archanio³a, on nie mia³
przyk³adu w pe³nieniu woli Bo¿ej,
a jednak spe³ni³ wiernie ¿yczenia
Bo¿e” (667).
Innym razem, w dniu 29 wrzeœnia,
wyzna: „W dzieñ œw. Micha³a Archanio³a widzia³am tego wodza przy sobie, który mi powiedzia³ te s³owa: Zleci³ mi Pan, abym mia³ o tobie
szczególne staranie. Wiedz, ¿e jesteœ
nienawidzona przez z³o, ale nie lêkaj
siê. Któ¿ jak Bóg! – I znik³. Jednak czu-

jê jego obecnoœæ i pomoc” (706).
19 paŸdziernika 1935 roku wybieraj¹c siê na oœmiodniowe rekolekcje
do Krakowa, doœwiadczy³a spotkania
z Anio³em Stró¿em. Tu jawi siê jako
towarzysz w podró¿y z Wilna do Krakowa: „Na drugi dzieñ rano ujrza³am
Anio³a Stró¿a, który mi towarzyszy³
w podró¿y a¿ do Warszawy. Kiedy wesz³yœmy do furty – znik³” (490). Siostry w Warszawie mia³y przerwê
w podró¿y, bo Faustyna pisze dalej:
„Kiedy .wsiad³yœmy do poci¹gu
w Warszawie do Krakowa, znowu¿ ujrza³am swego Anio³a Stró¿a obok siebie, który siê modli³ kontempluj¹c
Boga, a myœl moja sz³a za nim, a kiedy
wesz³yœmy do furty klasztornej –
znik³” Opieka Anio³a Stró¿a, to pewna i bezpieczna droga; Anio³ Stró¿, to
Anio³ Czuwaj¹cy nad Faustyn¹.
Wiemy, ¿e œw. s. Faustyna, to aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia. Do rêki
bra³a pióro i pisa³a nawet wierszem
wychwalaj¹c Bo¿e mi³osierdzie. By³y
to wiersze doœæ d³ugie, a jeden z nich
koñczy strof¹:
„Dwa zdroje wytrys³y
w kszta³cie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla anio³ów ani
Cherubinów, Serafinów,
Ale dla zbawienia cz³owieka
grzesznego” (522).
Nasza Œwiêta chce powiedzieæ, jak
bardzo Panu Bogu zale¿y na cz³owieku, na naszym zbawieniu, ¿e podaje
nam rêkê, aby skutecznie pomagaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e podczas
podró¿y anio³ stale towarzyszy œw.
S. Faustynie. Nie zawsze wymienia go
z imienia, gdy pisze:
„Wtem ujrza³am przy sobie jednego z siedmiu duchów, tak jak dawniej
rozpromienionego, w postaci œwietlanej; stale go widzia³am przy sobie, kiedy jecha³am poci¹giem, widzia³am.
Widzia³am, jak na ka¿dym z mijanych
koœcio³ów sta³ anio³, jednak w bledszym œwietle od ducha tego, który mi
towarzyszy³ w podró¿y. A ka¿dy z duchów, którzy strzegli œwi¹tyñ, sk³ania³
siê duchowi temu, który by³ przy mnie.
Kiedy wesz³am do furty w Warszawie,
duch ten znik³; dziêkowa³am Bogu za
Jego dobroæ, ¿e nam daje anio³ów za
towarzyszy. Ach, jak ma³o siê nad tym
ludzie zastanawiaj¹, ¿e zawsze maj¹

przy sobie takiego goœcia i zarazem
œwiadka wszystkiego. Grzesznicy, pamiêtajcie, ¿e macie œwiadka czynów
swoich” (630).
Z tego œwiadectwa wynika, ¿e anio³
jest postaci¹ œwietlan¹; wœród anio³ów jest pewna hierarchia wa¿noœci
czy te¿ godnoœci; anio³owie s¹ towarzyszami na drogach naszego pielgrzymowania; ¿e strzeg¹ naszych œwi¹tyñ,
koœcio³ów, ¿e maj¹ je pod swoimi opiekuñczymi skrzyd³ami. Koñczy apelem,
aby nawi¹zywaæ kontakt z anio³em.
Kiedy mówi o wielkim Bo¿ym mi³osierdziu, o g³oszeniu tej prawdy, zachêca do pokuty i wyznawania swoich grzechów, bo Bóg nadejdzie nie
tylko jako mi³osierny Zbawiciel, ale
tak¿e jako Sêdzia sprawiedliwy. Bêdzie
to dzieñ straszny, „dzieñ gniewu Bo¿ego, dr¿¹ przed nim anio³owie. Mów
duszom o tym wielkim mi³osierdziu,
póki czas zmi³owania” (635). Kiedy
pisze o wielkim Bo¿ym mi³osierdziu jest
pe³na zachwytów i dziêkczynienia,
w którym udzia³ bior¹ tak¿e anio³owie:
„O Bo¿e niepojêty. Jak wielkim jest
mi³osierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojêcia ludzkie i anielskie razem;
wszyscy anio³owie i ludzie wyszli
z wnêtrznoœci mi³osierdzia Twego”
(651). Co jakiœ czas, przy tej okazji,
mo¿na spotkaæ przepiêkn¹ i g³êbok¹
definicjê Bo¿ego mi³osierdzia: „Mi³osierdzie jest kwiatem mi³oœci; Bóg jest
mi³oœci¹, a mi³osierdzie jest Jego czynem, w mi³oœci siê poczyna, w mi³osierdziu siê przejawia. Na co spojrzê,
wszystko mi mówi o Jego niezg³êbionym mi³osierdziu, bo sprawiedliwoœæ
wyp³ywa z mi³oœci” (651).
Anio³ Stró¿ nie tylko by³ przewodnikiem podczas podró¿y Faustyny, ale
równie¿ towarzyszy³ jej w czasie modlitwy: „Kiedy siê raz bardzo modli³am do œwiêtych jezuitów, nagle ujrza³am Anio³a Stró¿a, który mnie
prowadzi³ przed tron Bo¿y; przechodzi³am przez wielkie zastêpy œwiêtych,
pozna³am wielu znajomych, których
zna³am z ich obrazów, wielu widzia³am
jezuitów, którzy siê pytali mnie: Z jakiego zgromadzenia ta dusza? Kiedy
im odpowiedzia³am, spytali siê: Kto
jest twoim kierownikiem? Odpowiedzia³am, ¿e ojciec Andrasz. Kiedy
chcieli wiêcej mówiæ, mój Anio³ Stró¿
da³ znak milczenia i przesz³am przed
sam tron Bo¿y. Widzia³am jasnoœæ
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wielk¹ i nieprzystêpn¹, widzia³am miejsce swego przeznaczenia w bliskoœci
Boga, ale jakim ono jest – nie wiem,
bo je zakrywa³ ob³ok, ale mój Anio³
Stró¿ powiedzia³ mi: Tu jest tron twój
za wiernoœæ w spe³nianiu woli Bo¿ej”
(683). To doznanie, mistyczne prze¿ycie mówi nam, ¿e z Anio³em Stró¿em
mo¿na dialogowaæ, ¿e œwiêci s¹ zainteresowani naszym losem, a g³ównie
sprawami duchowymi, ¿e zale¿y im na
naszym zbawieniu.
Jest pos³uszna swojemu Anio³owi
Stró¿owi, wszystkim jego zaleceniom:
„Anio³ Stró¿ poleca mi, abym modli³a
siê za pewn¹ duszê – i rano dowiedzia³am [siê], ¿e by³ to cz³owiek, który
w tej chwili zacz¹³ konaæ. Dziwnie Pan
Jezus daje mi poznaæ, ¿e ktoœ potrzebuje mojej modlitwy. Szczególnie poznajê, kiedy potrzebuje modlitwy mojej dusza konaj¹ca. Teraz zdarza siê to
czêœciej ni¿ dawniej” (820). Tu œw. Faustyna jawi siê jako „pogotowie ratunkowe” dla dusz, którym grozi potêpienie, wieczne odrzucenie. Jednoczenie
zdaje sobie sprawê z tego, ¿e to Jezus
posy³a Anio³a z takimi zaleceniami.
Nasza œwiêta doskonale zdaje sobie
sprawê z tego, kto j¹ prosi o pomoc,
z czyjego to polecenia: „Dziwnie Pan
Jezus daje mi poznaæ, ¿e dusza konaj¹ca potrzebuje modlitwy mojej. Czujê
tego ducha, który mnie prosi o modlitwê, ¿ywo i wyraŸnie. Nie wiedzia³am,
¿e taka ³¹cznoœæ jest z duszami, a czêsto mi mówi mój Anio³ Stró¿” (828).
Ona ma zdolnoœæ poznawania Pana
Boga, której udzieli³ jej sam Bóg, co
wyznaje przywo³uj¹c Serafinów: „Jestem niezmiernie szczêœliwa, chocia¿
jestem najmniejsza i nie chcia³abym
zmieniæ nic z tego, co mi Bóg da³. Nawet z Serafinem nie chcia³abym siê
zmieniaæ, jakie mi daje Bóg wewnêtrzne poznanie samego siebie [Jego samego]” (1049). Ona, kiedy siostry sk³adaj¹ œluby zakonne, s³yszy œpiew
anielski, którego to œpiewu „nikt nie
wyrazi jêzykiem ludzkim” (1111).
W czasie miesiêcznego dnia skupienia modli siê o œwiat³o do Ducha Œwiêtego, aby wzi¹³ ja pod szczególne kierownictwo. Modli siê tak¿e „do Matki
Bo¿ej i Anio³a Stró¿a, i patronów”
(1174). Unika niepotrzebnych spotkañ, bo – jak wyznaje – „obcowanie
moje jest z anio³ami” (1200). Cierpi
bardzo, kiedy nie mo¿e przyj¹æ Komunii œwiêtej, bo jest powa¿nie chora, ale
zdaje siê na wolê Bo¿¹. Wtedy – pisze

– „us³ysza³am œpiew anio³a, który wyœpiewa³ ca³e moje ¿ycie, wszystko, co
w sobie zawar³o. Zdziwi³am siê, ale
i umocni³am” (1202). Wobec Wiekuistego Boga wyznaje, ¿e „Œwiêty…”,
œpiewa wraz z anio³ami (1231).
10 wrzeœnia 1937 roku, wobec ró¿nego rodzaju zamieszania politycznego, niepokojów, bêd¹c na furcie klasztornej, prze¿ywa³a swoje obawy, lêki,
aby ¿aden z³y cz³owiek nie przyszed³
na furtê. Us³ysza³a s³owa uspokojenia: „Córko moja, z chwil¹ kiedyœ
posz³a do furty, postawi³em Cherubina nad bram¹, aby jej strzeg³, b¹dŸ
spokojna. Kiedy przysz³am z rozmowy, któr¹ mia³am z Panem, ujrza³am
ob³oczek bia³y, a w nim Cherubina z rêkoma z³o¿onymi, spojrzenie jego jak
b³yskawica; pozna³am, jak ogieñ mi³oœci Boga pali siê w tym spojrzeniu…”
(1271). Cia³o Pañskie nazywa „anielskim Chlebem”, któremu z ¿ywi¹ wiar¹
siê k³ania (1324), kiedy to ³ódŸ jej ¿ycia
p³ynie wœród mroków i nocy cieni,
a ona nie widzi ¿adnego wybrze¿a, bo
znajduje siê na „g³êbi morskiej przestrzeni” (1322). To bardzo plastyczny
opis jej doznañ, wewnêtrznych prze¿yæ, a tak¿e i udrêk.
Mi³osierdzie Bo¿e, które stale opiewa œw. Faustyna, jest tak wielkie, tak
niepojête, ¿e nikt nie mo¿e go zg³êbiæ,
„ani anio³, ani cz³owiek. Zdumiewaj¹
siê anio³owie nad tajemnic¹ mi³osierdzia Bo¿ego, ale Go poj¹æ nie mog¹”
(1553). Podobnie te¿ bywa z opisywaniem przez Faustynê chwa³y Bo¿ej. Ma
ona wizjê, „jak oddaj¹ chwa³ê Bogu
anio³owie i œwiêci Pañscy. Tak wielka
jest ta chwa³a Bo¿a, ¿e nie chcê siê
kusiæ opisywaæ, bo nie podo³am,
a przez to – aby dusze nie myœla³y, ¿e
to ju¿ wszystko, com napisa³a”(1604).
Kiedyœ, podczas choroby Faustyny,
odmówiono jej kategorycznie przyniesienia Komunii œwiêtej, mimo, ¿e siê
do jej przyjêcia przygotowywa³a. Sta³o siê jednak coœ nadzwyczajnego, co
tak ujmuje: „Kiedy pragnienie moje
i mi³oœæ dosz³a do najwy¿szego stopnia, wtem ujrza³am przy ³ó¿ku Serafina, który mi poda³ Komuniê œw., wymawiaj¹c te s³owa: Oto Pan anio³ów. –
Kiedy przyjê³am Pana, duch mój zaton¹³ w mi³oœci Bo¿ej i w zdumieniu.
Powtórzy³o siê to przez 13 dni, jednak
nie mia³am tej pewnoœci, czy jutro mi
przyniesie, ale zdaj¹c siê na Boga,
ufam [ufa³am] Bo¿ej dobroci; ale nie
œmia³am nawet pomyœleæ, czy jutro

bêdê mieæ Komuniê œw. w ten sposób.
Serafina otacza³a wielka jasnoœæ, odbija³o siê przebóstwienie, mi³oœæ Bo¿a.
By³ w z³otej szacie, a na to naci¹gniêta
przezroczysta kom¿a i przezroczysta
stu³a. Kielich by³ kryszta³owy, zarzucony przezroczystym welonem. Kiedy mi poda³ Pana, natychmiast znik³”
(1676). Mo¿na tak powiedzieæ: Bóg
przychodzi przez swoich pos³añców
do tych, którzy maj¹ kryszta³ow¹, przezroczyst¹ duszê, jak Faustyna! To jeszcze nie koniec spotkañ z Serafinem:
„Kiedy raz mia³am pewn¹ w¹tpliwoœæ, która mi siê obudzi³a na nied³ugo przed Komuni¹ œw., wtem stan¹³
znów Serafin z Panem Jezusem. Ja jednak zapyta³am siê Pana Jezusa, a nie
maj¹c odpowiedzi, rzek³am do Serafina: Czy byœ mnie nie wyspowiada³? –
A on mi odpowiedzia³: ¯aden duch na
niebie nie ma tej w³adzy. W tej samej
chwili Hostia œwiêta spoczê³a na mych
wargach” (1677). O samej sobie wydaje takie œwiadectwo: „¯yjê na ziemi
w ustawicznym zachwycie i jak Serafin powtarzam – Hosanna” (1718). Ona
do³¹cza siê do œpiewów uwielbieñ
Boga razem z Chórami anielskimi! Pragnie, aby ca³a zamieni³a siê w mi³oœæ,
jak Serafin (1735).
Z teologicznym znawstwem, a bardziej zatopieniem mistycznym w Bogu,
wychwala wielkoœæ Boga, Jego szczêœcie, pe³niê mi³oœci: „W mi³osierdziu
swoim niezg³êbionym stworzy³eœ duchy anielskie i przypuœci³eœ je do swej
mi³oœci, do swej Bo¿ej poufa³oœci.
Uzdolni³eœ ich do wiekuistego kochania, choæ obdarzy³eœ ich, Panie, tak
hojnie blaskiem piêkna i mi³oœci, to jednak nic nie uby³o z pe³ni Twojej, o
Bo¿e, ani te¿ ich piêkno i mi³oœæ nie
dope³ni³y Ciebie, boœ Ty sam w sobie
wszystko. A jeœli da³eœ udzia³ im w
swym szczêœciu i pozwalasz im istnieæ
i siebie kochaæ, to jest jedynie przepaœæ mi³osierdzia Twego. Jest to Twoja dobroæ niezg³êbiona, za któr¹ Ciê
wys³awiaj¹ bez koñca, korz¹c siê u
stóp Twego majestatu i œpiewaj¹c swe
wieczne hymny: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty…” (1741). Sama daje temu wyraz w
g³êbokim, siedmiozwrotkowym wierszu – modlitwie uwielbiaj¹cej Boga w
Trójcy Jedynego, mi³osiernego, którego wychwalaj¹ anio³owie, którzy
„powtarzaj¹ bez koñca swe wieczne:
Œwiêty” (1742).
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
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XV Festiwal Piosenki Religijnej

jury Festiwalu – p. dr Tomasz Tarnawczyk, p dr Monika
Brewczak oraz organizator – ks. Tomasz Grzywna
W dniach 17 – 18 czerwca odby³ siê
w Klubie Górnika organizowany przez
nasz¹ parafiê XV Festiwal Piosenki
Religijnej. W dwudniowych zmaganiach o nagrodê Grand Prix wyst¹pi³o
oko³o 35 solistów oraz 9 zespo³ów,
w sumie, wraz z eliminacjami w Zagórzu, ponad 100 uczestników. Jury Festiwalu w sk³adzie: p. Monika Brewczak, przewodnicz¹ca, p. Tomasz
Tarnawczyk i ks. £ukasz Piróg przydzieli³o nastêpuj¹ce nagrody

konferansjerzy – Ania Milczanowska i Jakub Panosz

druga para zapowiadaj¹ca – Weronika Mermer i Daria Milczanowska

Nagroda „Grand Prix”:
Katarzyna Jezior z Sanoka za wykonanie piosenki „Pasja mi³oœci”
Nagroda Publicznoœci:
„Dzwoneczki” z przedszkola w Zahutyniu za piosenkê „Granie i œpiewanie”
Nagrody w poszczególnych kategoriach:
Kategoria A – dzieci przedszkolne:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce:
Zosia Moczarny
Amelia Pypeæ
oswajanie tygrysa

wystêp zespo³u z ochronki Sióstr S³u¿ebniczek

Ola Murawska – 1 m. kat B.
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Amelia Szmidt

liczne grono s³uchaczy
Wyró¿nienie:
Wiktoria Wójcik
Kategoria B: kl. I-III
I miejsce
Aleksandra Murawska z Czerte¿a za
piosenkê „Nasz Bóg”
oraz
Oliwia Konieczna z Jasionowa za piosenkê „To ca³a prawda”
II miejsce:
Nikola Knurek
Amelia Szmidt
III miejsce:
Julia Cybuch
Martyna Cybuch
Wyró¿nienie:
Maja Drozdowska
Lena Dziewiñska
Emilia Kondracka

„Bo¿e nutki” z parafii Humniska

Kategoria C: kl. IV – VI
I miejsce:
Julia Ka³amucka z Brzozowa za piosenkê – „Wci¹¿ mnie zadziwiasz”
oraz
Paulina Janik z Sanoka za piosenkê
„Nasz Bóg”
II miejsce:
Milena Ciep³y
Weronika Janas
ksiê¿a te¿ pomagaj¹ jury

Paulina Janik – I m. kat. C

Julia Ka³amucka – I m. kat. C
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Oktawia Gerhardt

Sabina Ku³ak – I m. kat. D

schola z Humnisk

III miejsce:
Amelia Chrz¹szcz
Julia Skwara
Martyna Kapis
Gabriela Drwiêga
Natalia Huczko
Witkoria ¯elazko
Wyró¿nienie I Stopnia:
Daniel Torba
Natalia Kozak
Martyna Lasota
Oktawia Gerhardt
Julia Malik
Wyró¿nienie II stopnia:
Julia G³adysiewicz
Ma³gorzata Babiak

Kategoria E: Zespo³y
I miejsce:
Trio w sk³adzie: Jagoda Kopczak, Natalia Kozak, Natalia Huczko za interpretacjê piosenki „Janie Pawle”
II miejsce:
„Bo¿e promyki” z Ochronki w Sanoku
„Dzwoneczki” z przedszkola w Zahutyniu
III miejsce
„Bo¿e nutki”z Humnisk
wyró¿nienie:
Schola z parafii Humniska

Kategoria D: Gimnazjum i Liceum
Grand Prix :
Katarzyna Jezior
I miejsce:
Sabina Ku³ak z Humnisk za piosenkê
„Pieœñ duchowa„
II miejsce:
Jagoda Kopczak
Patrycja Kotarba
III miejsce:
Gabriela Kazimierczak
Wyró¿nienie I stopnia:
Jessica Dawidko
Justyna £¹tka

Dziêkujê za pomoc m³odzie¿y : konferansjerom, którymi byli: Ania Milczanowskia, Daria Milczanowska, Weronika Mermer oraz Jakub Pakosz, a tak¿e
pomagaj¹cym w obs³udze: Marii Kozimor, Zuzi Kopiec, Karolinie •dziebko, Nadii Marczak, Gabrysi Drwiêga,
Oktawii Gerhardt, Wojciechowi Urbanowi, Patrykowi Marsza³kowi, Emilowi Hulewiczowi oraz panu Wojciechowi Trzciñskiemu i £ukaszowi
Dziadoszowi za obs³ugê techniczn¹.

Ks. Tomasz Grzywna
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trio z Sanoka

tato Zosi Moczarny odbiera misia

a Ola Murawska tygrysa

Kasia Jezior – nagroda „Grand Prix”

Dziêkujemy serdecznie sponsorom naszego Festiwalu, którymi w tym roku by³y nastêpuj¹ce
Firmy, Urzêdy i osoby prywatne

Urz¹d Miasta Sanoka
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Urz¹d Gminy Sanok
Sponsor G£ÓWNY
Herb
Elbud wraz ze sklepem Elbuœ
Sponsorzy:
Iremax
Testmer
Buksan – £yko
Drew-bud
Forest
Firma Reklamowa „Krokus”
p. Tadeusz Nabywaniec
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Maastricht, czyli dwie godziny w Holandii

bazylika od wschodu, widziana z placu Vrijhof

masywny westwerk bazyliki œw. Serwacego w Maastricht

romañska absyda i wie¿e od strony wschodniej

detale ozdób absydy – nisze, kolumny, ³uki i zdobne
kapitele

W czasie pobytu w belgijskich Ardenach wpadliœmy
na pomys³, aby postawiæ swoj¹ stopê na holenderskiej
ziemi. Poniewa¿ w niedzielê mieliœmy Mszê œwiêt¹ w parafii
naszego gospodarza, a potem wypada³o z nim przebywaæ,
dopiero wieczorem uda³o siê nam wyruszyæ na krótk¹ wyprawê do „kraju wiatraków”. Ale wiatraków nie widzieliœmy, poniewa¿ nasz wyjazd ograniczy³ siê do krótkiego
spaceru po mieœcie Maastricht, które le¿y na wysuniêtym
z Holandii w stronê Belgii i Niemiec cyplu, najbli¿ej naszego miejsca pobytu w Belgii.
Maastricht liczy oko³o 125 tysiêcy mieszkañców, jest
stolic¹ regionu Limburgia i rywalizuje z Nijmegen o miano
najstarszego miasta w Holandii. Osiedla ludzkie istnia³y tu
ju¿ tysi¹ce lat przed Chrystusem. W czasach rzymskich
zosta³a za³o¿ona tu kolonia o nazwie Mosae Trajectum (czyli „przeprawa przez Mozê”), co zosta³o póŸniej mocno zniekszta³cone na „Maastricht”. Ewangeliê g³osi³ na tym miejscu w IV wieku œw. Serwacy (Servaas), aposto³ Holandii,
biskup-misjonarz pochodz¹cy z Armenii. Pocz¹tkowo rezydowa³ on w Tongeren (dziœ Belgia), a nastêpnie, po pielgrzymce do Rzymu, gdy Tongeren zajêli Hunowie, osiad³
w Maastricht. Zmar³ w 374 roku i zosta³ natychmiast otoczony kultem wiernych. Jego relikwie znajduj¹ siê w romañskiej bazylice w Maastricht, najciekawszym zabytku
miasta. Jest to tak¿e miejsce pielgrzymek wiernych do dzisiejszych czasów, odwiedzi³ tê œwi¹tyniê tak¿e papie¿ Jan
Pawe³ II w 1985 r.
W œredniowieczu Maastricht stanowi³o czêœæ Imperium
Karoliñskiego, nastêpnie by³o pod w³adaniem biskupów
Liege, Ksiêstwa Niderlandów i Francji. W XIX w. zosta³o
w³¹czone do nowopowsta³ej niezale¿nej Holandii, choæ
rywalizowa³a o nie tak¿e Belgia, z powodu licznych zwi¹zków historycznych Maastricht z Waloni¹. Miasto w ci¹gu
wieków otaczane by³o potê¿nymi fortyfikacjami, prze¿ywa³o wiele oblê¿eñ, w czasie jednego z nich w 1673 r., zgin¹³
na murach pierwowzór literackiego d’Artagnana – kapitan-porucznik Charles de Batz - Castelmor. Wiele fragmentów obwarowañ zachowa³o siê a¿ do dziœ.
W historii wspó³czesnej Maastricht zapisa³o siê tym,
¿e w tym mieœcie w roku 1992 podpisano traktat ustanawiaj¹cy Uniê Europejsk¹ i zapowiadaj¹cy przyjêcie w niej
waluty euro. Niezale¿nie od naszej oceny tej instytucji ponadpañstwowej (Unii) wydarzenie to jest bardzo wa¿ne
dla historii wspó³czesnej Europy.
Jad¹c do Maastricht nie mia³em opracowanego planu
zwiedzania. Przybyliœmy tu w niedzielê wieczorem oko³o
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godziny 18. W Polsce w koœcio³ach
miejskich by³yby wtedy odprawiane
Msze œwiête dla spóŸnialskich, ale
w Holandii wszystkie koœcio³y by³y ju¿
zamkniête. Pozosta³o nam wiêc podziwiaæ z zewn¹trz bry³ê bazyliki œw. Serwacego, historycznej katedry archidiecezji Maastricht. Jej g³ówny zr¹b
pochodzi z XI wieku, co sprawia, ¿e
jest bardzo cennym zabytkiem. Od
strony zachodniej dwie masywne wie¿e flankuj¹ potê¿ny romañski westwerk (œciana zachodnia). Od wschodu (strona prezbiterium) bazylikê
zamyka romañska trójpoziomowa absyda, dekorowana gzymsami, ³ukami
nad oknami, galeryjk¹ kolumn, lizenami i niszami. Absydê zwieraj¹ jak
klamr¹ dwie kwadratowe w przekroju
wie¿e, z licznymi podwójnymi oknami
(biforia). Na kapitelach kolumn zdobi¹cych absydê znajduj¹ siê ciekawe
dekoracje rzeŸbiarskie, pochodz¹ce
z XII w. Jak dowiadujê siê teraz z wikipedii holenderskiej wiele wiêcej jeszcze piêkniejszych kapiteli znajduje siê
w przedsionku pod westwerkiem, tzw.
„Sali cesarskiej”, który oczywiœcie by³
zamkniêty w czasie naszego wieczornego pobytu w Maastricht.
Wschodnia czêœæ bazyliki wkomponowana jest w obramowanie piêknego placu zwanego Vrijhof. Po jego
obejœciu udaliœmy siê w stronê rzeki
Mozy (niderl. „Maas”). Tam przy jed-

gotycki portal wejœcia do domu kapitu³y przy koœciele œw. Serwacego

nym z koœció³ków (œw. Augustyna)
odbywa³ siê festyn i na scenie wystêpowa³ jakiœ zespó³ muzyczny. Chwilê
staliœmy przy brzegu Mozy, a potem
poszliœmy w kierunku placu Markt,
gdzie stoi XVII wieczny Ratusz. Niestety, co widzê dzisiaj na planie miasta, nie skrêciliœmy trochê w prawo,
¿eby zobaczyæ piêkny, potê¿ny jak
œciana, „westwerk”, czyli wyj¹tkow¹
fasadê zachodni¹ koœcio³a NMP
Gwiazdy Morza. Potem wróciliœmy na

Vrijthof i jeszcze raz obeszliœmy bazylikê œw. Serwacego, mijaj¹c wejœcie do
zabytkowych zabudowañ kapitu³y,
pomnik œw. Serwacego oraz ciekawe
uliczki miasta. Widzieliœmy te¿ „s³ynny” koœció³ podominikañski, zamieniony na ksiêgarniê. Ksiêgarnia by³a
zamkniêta, ale patrzy³em przez szybê
drzwi, zauwa¿aj¹c przedzielenie nawy
na dwa piêtra i ustawione a nich pó³ki
z ksi¹¿kami. Fotografia tego koœcio³a
niedawno by³¹ publikowana w „Go-

ratusz w Maastricht

urok stylu romañskiego - wie¿a wschodnia z biforiami
i fragment galeryjki na absydzie

autor przy ca³kiem wspó³czesnej sztuce

pomnik œw. Serwacego, aposto³a Holandii
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œciu Niedzielnym” jako przyk³ad zeœwiecczenia Europy i zamiany budynków sakralnych na placówki œwieckie.
Na placu Vrijhof trwa³a potañcówka, restauracje by³y pe³ne klientów,
koncert muzyczny przyci¹ga³ t³umy.
Holendrzy o ro¿nych kolorach skóry
dobrze siê w ten wieczór bawili, ale
pozosta³o pytanie, czy ich ¿ycie nie
sta³o siê ju¿ tylko zabaw¹ i szukaniem
przyjemnoœci, z równoczesnym zapomnieniu o Bogu? Zadaj¹c sobie takie
pytanie ¿egna³em Holandiê, w której
dane mi by³o spêdziæ dwie godziny
niedzielnego wieczoru.

Ks. Tomasz Grzywna

restauracja przy placu Vrijhof

scena i festyn przy koœciele œw. Augustyna

potañcówka na placu Vrijhof

koœció³ podominikañski – dziœ ksiêgarnia
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Zespó³ Wokalny SOUL na miêdzynarodowym
festiwalu chóralnym w Krakowie
Zespó³ SOUL z naszej parafii, pro-

M. Kar³owicza w Krakowie a uroczy-

ki Bo¿ej Pocieszenia z Komborni, które

wadzony przez dr Monikê Brewczak

sta gala wrêczenia nagród w Filhar-

mia³o miejsce w Sanktuarium œw. Mi-

w dniu 10 czerwca br. wyst¹pi³ na VIII

monii Krakowskiej.

cha³a Archanio³a i b³. ks. Bronis³awa

Krakowskim Miêdzynarodowym Fe-

Nastêpnego dnia, tj. w niedzielê 11

Markiewicza w Miejscu Piastowym,

stiwalu Chóralnym „Cracovia Can-

czerwca Zespó³ Soul oprawia³ muzycz-

transmitowane przez Telewizjê Polonia.

tans” w Krakowie, na którym uzyska³

nie uroczyst¹ Mszê Œw. z aktem koro-

II miejsce w kategorii chórów m³odzie-

nacji figury Matki Bo¿ej Fatimskiej

¿owych. To jeden z wysoko ocenia-

z Miejsca Piastowego oraz obrazu Mat-

nych konkursów chóralnych a cappella w Europie, o czym œwiadczy liczna
reprezentacja uczestnicz¹cych w nim
zespo³ów chóralnych, wy³onionych
w drodze eliminacji wstêpnych. W tegorocznej, ósmej edycji wziê³o udzia³
22 chóry z 14 krajów: Polski, Niemiec,
S³owenii, Finlandii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii, Litwy, Szwecji, Wêgier,
W³och, Austrii, Izraela i Indonezji.
Rangê festiwalu podkreœla miêdzynarodowe jury z³o¿one z wybitnych specjalistów chóralistyki: prof. Romuald
Twardowski (przewodnicz¹cy, Polska),
Javier Busto (Hiszpania), Rihards Dubra (£otwa), Ko Matsuhita (Japonia)
i prof. Pawe³ £ukaszewski (Polska).
Przes³uchania konkursowe, w trakcie
których zespó³ wykona³ nastêpuj¹ce
utwory: Cantate Domino Giuseppe
Pitoni, Kuku³ka Romuald Twardowski, Chwalitie Imia Gospodnie Romuald Twardowski, Ruby Baby Jery Liber i Mikke Stoller odbywa³y siê
w Zespole Szkó³ Muzycznych im.
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Ciasne drzwi do zbawienia (£k 13,22-30)
22. Jezus nauczaj¹c, szed³ przez
miasta i wsie i odbywa³ sw¹ podró¿
do Jerozolimy. 23. Raz ktoœ Go zapyta³: „Panie, czy tylko nieliczni bêd¹
zbawieni?” On rzek³ do nich:
24. „Usi³ujcie wejœæ przez ciasne
drzwi; gdy¿ wielu, powiadam wam,
bêdzie chcia³o wejœæ, a nie bêd¹ mogli. 25. Skoro Pan domu wstanie
i drzwi zamknie, wówczas stoj¹c na
dworze, zaczniecie ko³ataæ do drzwi
i wo³aæ: „Panie, otwórz nam!”; lecz
On wam odpowie: „Nie wiem, sk¹d
jesteœcie”. 26. Wtedy zaczniecie mówiæ: „Przecie¿ jadaliœmy i piliœmy
z Tob¹, i na ulicach naszych naucza³eœ”. 27. Lecz On rzecze: „Powiadam
wam, nie wiem, sk¹d jesteœcie. Odst¹pcie ode Mnie wszyscy dopuszczaj¹cy
siê niesprawiedliwoœci!” 28. Tam
bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bo¿ym, a siebie samych precz
wyrzuconych. 29. Przyjd¹ ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia
i si¹d¹ za sto³em w królestwie Bo¿ym. 30. Tak oto s¹ ostatni, którzy
bêd¹ pierwszymi, i s¹ pierwsi, którzy bêd¹ ostatnimi”.
LECTIO (czytanie i zrozumienie
Pisma)
Kontekst
Jezus zmierza do Jerozolimy, aby tam
dokonaæ dzie³a zbawienia grzeszników.
W drodze stopniowo objawia
swoim uczniom, kto i w jaki sposób
mo¿e siê zbawiæ. OdpowiedŸ na to
pytanie, postawione w naszej perykopie, znajduje swoje przed³u¿enie w dalszych fragmentach Pisma Œw.. Zbawienie jest adresowane przede wszystkim
do grzeszników, którzy nie maj¹ z³udzeñ, co do swojej prawdziwej grzesznej kondycji.
Paradoksalnie zbawi¹ siê ci, którzy s¹ zgubieni; natomiast inni – sprawiedliwi, pobo¿ni, nienaganni – nie!

Nie chodzi tu tylko o faryzeuszów, ale
tak¿e i chrzeœcijan którzy s¹ blisko
Jezusa, którzy przebywaj¹ z Nim (Eucharystia) i znaj¹ dobrze Ewangeliê.
To my „dobrzy chrzeœcijanie” jesteœmy, wœród tych, którzy mog¹ mieæ
problem ze zbawieniem.
Warto zauwa¿yæ ró¿nicê miêdzy
ogóln¹ i bezosobow¹ form¹ pytania
postawionego Jezusowi (Czy nieliczni s¹ ci, co bêd¹ zbawieni?) a konkretnoœci¹ odpowiedzi Jezusa, który
zwraca siê do pytaj¹cego i do wszystkich swoich s³uchaczy w drugiej osobie, zmuszaj¹c ich by odnieœli Jego
twarde proroctwo do siebie.
LECTIO
22
Jezus nauczaj¹c, szed³ przez
miasta i wsie i odbywa³ sw¹ podró¿
do Jerozolimy.
Jezus uczyni³ twardym swoje oblicze id¹c do Jeruzalem, by zgodnie
z wol¹ Ojca zdobyæ dla mi³osierdzia
Bo¿ego wszystkich najbardziej zatwardzia³ych grzeszników. Zwyciêstwo
Jezusa obejmie tak¿e pogan, ukazanych pod krzy¿em w postaci rzymskiego setnika, który po œmierci Jezusa
odda³ chwa³ê Bogu.
23
Raz ktoœ Go zapyta³: «Panie,
czy tylko nieliczni bêd¹ zbawieni?»
Kim jest „ktoœ”? To w zasadzie
ka¿dy z nas, kto wchodzi w zwi¹zek
z Jezusem i stawia Bogu istotne pytanie; „kto siê zbawi?” Wszyscy chcemy byæ zbawieni.
Z perspektywy naszej psychiki
pragnienie zbawienia to strach przed
œmierci¹, strach przed ca³kowitym
unicestwieniem. Cz³owiek jest jedynym Bo¿ym stworzeniem, które jest
œwiadome w³asnego umierania. D¹¿enie cz³owieka, by uciec przed
œmierci¹, jest Ÿród³em wszystkich
kultur i religii.
24
On rzek³ do nich: «Usi³ujcie
wejœæ przez ciasne drzwi; gdy¿ wielu,
powiadam wam, bêdzie chcia³o
wejœæ, a nie bêd¹ mogli.

Jezus nie odpowiada, jaka czêœæ
ludzi mo¿e liczyæ na zbawienie. Jezus
mówi wprost do ka¿dego ucznia
z osobna, czego od niego oczekuje:
walki! Czyli wskazanie: „Usi³ujcie
wejœæ przez ciasne drzwi”. Chodzi tu
nie o walkê z drugim cz³owiekiem. Bo
nie drugi utrudnia mi wejœcie przez
ciasne drzwi zbawienia. Chodzi o walkê ze sob¹ samym, chodzi o walkê
z w³asnymi s³aboœciami, z tym wszystkim, co w nas samych utrudnia nam
wejœcie przez Bramê zbawienie.
Ale jest coœ, co jest darem Boga
i pozwala nam przejœæ „przez ciasne
drzwi”. Có¿ to za dar? Tym darem Boga,
jest Jego mi³oœæ do cz³owieka. Mi³oœæ
Boga, która przenika przez ca³e Pismo
Œw.. Byæ zbawionym, to znaczy byæ
kochanym przez Boga. A Bóg kocha
ka¿dego. Ca³e Pismo Œw. to natchniona opowieœæ o mi³oœci Boga do cz³owieka. Zatem, dlaczego brama wiod¹ca
do zbawienia jest tak trudna do przejœcia? Poniewa¿ tê mi³oœæ nale¿y Bogu
odwzajemniæ. Moc mi³oœci Boga dzia³a
tylko wtedy, gdy jest odwzajemniona.
I dopiero wtedy przemienia nas w dzieci Boga. Dopiero wtedy przemieniamy
siê w dobrych ludzi i mo¿emy pe³niæ
wolê Boga. I dopiero wtedy mo¿emy
prawdziwie wiedzieæ, co jest dla nas
dobre. Sami, bez daru Boga, tego nie
osi¹gniemy. Ca³a nauka i ludzka m¹droœæ nie u³atwi¹ nam tego. Do tego
trzeba wiary, czyli otwarcia siê i przyjêcia daru Bo¿ego mi³osierdzia i wtedy
bêdziemy ocaleni od wiecznej zguby.
25
Skoro Pan domu wstanie
i drzwi zamknie, wówczas stoj¹c na
dworze, zaczniecie ko³ataæ do
drzwi i wo³aæ: “Panie, otwórz
nam!”; lecz On wam odpowie: „Nie
wiem, sk¹d jesteœcie”.
Czy mamy nieskoñczony czas?
Nie. Bo przyjdzie moment, gdy „Pan
domu wstanie i drzwi zamknie”. Bo
przyjdzie œmieræ i skoñczy siê mo¿liwoœæ przechodzenia przez Bramê za-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 26 (721) 2 lipca 2017 r.

15
bawienia. Brama zbawienia to Jezus
Chrystus, to On otworzy³ nam niebo,
i nikt nie wst¹pi do nieba, nie przechodz¹c przez Bramê zbawienia. Gdy nie
zd¹¿ymy odwzajemniæ Bo¿ej mi³oœci,
us³yszymy, „Nie wiem, sk¹d jesteœcie”. I nikt, kto za ¿ycia nie odpowie
sobie, gdzie jest jego dom, sk¹d jest,
nie dost¹pi zbawienia. Domownikami
Jezusa s¹ celnicy i grzesznicy. Je¿eli
zaliczam siebie do sprawiedliwych,
którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia, nie
zamieszkam w domu mi³osierdzia. Je¿eli dostrzegê, ¿e jestem grzeszny, jestem ocalony. Bowiem dostrze¿enie
swojej grzesznoœci, to równie¿ dostrze¿enie, ¿e jestem dzieckiem Boga, ¿e
moim domem jest Niebo, a nie ziemia,
¿e przyjmuj¹c Bo¿e mi³osierdzie, zostaje zbawiony.
26
Wtedy zaczniecie mówiæ: „Przecie¿ jadaliœmy i piliœmy z Tob¹, i na
ulicach naszych naucza³eœ”.
Jezus ostrzega nas przed powierzchownoœci¹ na œcie¿kach drogi duchowej. Duchowoœæ to g³êbia, gdy nie
wyp³ywamy na g³êbiê, popadamy
w pychê. Có¿ to znaczy wyp³yn¹æ na
g³êbiê? To znaczy, nigdy nie zatraciæ
w³asnej grzesznoœci, szczególnie wtedy, gdy udaje siê nam czyniæ dobro
bliŸniemu. Szczególnie wtedy, gdy
uzyskujemy pewn¹ wiedzê jak ¿yæ, ale
nie ¿yjemy jeszcze t¹ wiedz¹, nie ¿yjemy mi³oœci¹. Dusze ludzkie myl¹ wiedzê i posiadanie pewnych informacji
z wewnêtrznym ich prze¿ywaniem,
uto¿samianiem siê z nimi do tego stopnia, ¿e staj¹ siê rzeczywiœcie ich ¿yciem.
To czêsty b³¹d nas osób tworz¹cych
jak¹œ Wspólnotê, bior¹cych w niej
¿ywy, aktywny udzia³. Co innego jest
wiedzieæ, jak nale¿y ¿yæ, a co innego
¿yæ wskazaniami, które siê zna. Patrzê
nieraz krytycznie na postawy i zachowania innych widz¹c w nich b³êdy.
Natomiast w sobie nie widzê tej podstawowej wady, grzechu, czyli braku
mi³oœci. Nie widz¹ te¿ pychy, która rozpiera moje serce i nie pozostawia miejsca na mi³oœæ.
27
Lecz On rzecze: “Powiadam
wam, nie wiem, sk¹d jesteœcie. Odst¹pcie ode Mnie wszyscy dopuszczaj¹cy siê niesprawiedliwoœci!”
Bycie z Jezusem przy stole, czyli
udzia³ w Eucharystii, s³uchanie Jego
s³owa, celebracje i nabo¿eñstwa, maj¹
sens tylko wtedy, gdy przyjmujemy
Bo¿e mi³osierdzie, tylko wtedy Chry-

stus jest nasza Bram¹ zbawienia. Gdy
nie uwierzê, to wszystko staje siê tylko pustym rytua³em, to tylko tradycja, a nie religia. Eucharystia to czas
przebywania z Bogiem, ale i momentem rozes³ania do bliŸnich, do miejsc
gdzie mam œwiadczyæ o Bo¿ej mi³oœci.
Oto moje zadanie i zbawienie. Bo zbawiaj¹c siebie zbawiam bliŸniego i przeciwnie zbawiaj¹c bliŸniego zbawiam
siebie. To przykazanie mi³oœci, „mi³uj
bliŸniego swego jak siebie samego”.
28
Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie
zêbów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków
w królestwie Bo¿ym, a siebie samych
precz wyrzuconych. 29 Przyjd¹ ze
wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia i si¹d¹ za sto³em w królestwie
Bo¿ym. 30 Tak oto s¹ ostatni, którzy
bêd¹ pierwszymi, i s¹ pierwsi, którzy
bêd¹ ostatnimi».
P³acz to wyraz bezsilnoœci i cierpienia, zgrzytanie zêbów to z³oœæ i przera¿enie. Dlaczego? Bo nie ma mnie
w domu Ojca. W domu Ojca s¹ ci, których ja wykluczy³em, nie chcia³em ich
uznaæ za swoich braci i za dzieci Bo¿e.
Ci ze wschodu, Babiloñczycy i Asyryjczycy, ci z zachodu – to Filistyni,
Sydoñczycy, a tak¿e Rzymianie; ci
z pó³nocy – to Syryjczycy i Grecy, a ci
z po³udnia – to Egipcjanie.Wszyscy
pogardzani przez pobo¿nych ¯ydów
poganie. Oni wejd¹ w Bramê zbawienia! Te cztery kierunki uk³adaj¹ siê
w kszta³t krzy¿a. Ludy ca³ego œwiata
znajd¹ ratunek w Jezusie Chrystusie,
który umar³ za nas na Krzy¿u.
MEDITATIO (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Piek³em sprawiedliwych jest to, ¿e
Chrystus przyszed³ zbawiæ grzeszników, a nie sprawiedliwych. Natomiast
tym, co ratuje z tego piek³a, jest „nie
lêkaj siê, ty te¿ jesteœ grzesznikiem”!
Zbawienie siê to dostrze¿enie w³asnej
grzesznoœci.To dziwne prawda! Ale
czym jest stan, w którym nie dostrzegam swojej grzesznoœci? Tak, to pozór œwiêtoœci. Tak, pozór, bo œwiêtym
nie jestem, co najwy¿ej we w³asnych
oczach. Na swoj¹ miarê. Ale do zbawienia trzeba miary Boga, trzeba miary Chrystusa. I gdy pozwolê na tak¹
miarê Bogu, dostrzegê swoj¹ grzesznoœæ, ale i swoj¹ boskoœæ. Bo moja
boskoœæ dzieciêcia bo¿ego, nie z mojej wyobraŸni pochodzi, nie z mojej

miary, ale z daru Boga. To mi³osierdzie
Bo¿e czyni nas dzieæmi Boga. Wystarczy siê tylko otworzyæ i przyj¹æ Bo¿e
mi³osierdzie, wystarczy tylko uwierzyæ
a £aska Bo¿a zacznie w nas dzia³aæ.
CONTEMPLATIO (czas bycia
sam na sam z Bogiem)
Ten fragment Ewangelii to proroctwo negatywne, bo Jezus kieruje do
mnie wezwanie, by zerwaæ z religijnym
tradycjonalizmem, który mo¿e dzia³aæ
na mnie, jak œrodek usypiaj¹cy. Jezus,
który wnosi dar mi³osierdzia i zbawienia, wzywa mnie do przemiany wewnêtrznej. Pocz¹tkiem tej przemiany
jest dostrze¿enie w³asnej grzesznoœci.
Nastêpnie zaczynam widzieæ, ¿e zbawienie jest otwarciem siê na ogieñ mi³oœci Bo¿ej, która tak g³êboko przemieni³a ¿ycie wielu œwiêtych. I w koñcu
to pójœcie w¹sk¹ drog¹. Mo¿e to rodziæ obawy, lêki. Zw³aszcza, gdy zastanawiam siê nad ryzykiem tej drogi,
kalkulujê, czy jest op³acalna, patrzê na
swoje ¿ycie w kontekœcie obowi¹zku,
ofiary, poœwiêcenia, trudu. Wówczas
przyjd¹ rozczarowania i ¿ale. W¹ska
droga, jako przymus, nakaz, obowi¹zek, wyrzeczenie prowadzi donik¹d.
W¹sk¹ drogê powinienem wybraæ
z mi³oœci¹. Pójœcie w¹sk¹ drog¹ bêdzie
owocne, je¿eli bêdê naœladowa³ Jezusa, bo On jest Bram¹ do Ojca. Gdy idê
za Nim krok w krok, gdy ufam Mu,
wówczas nie muszê obawiaæ siê ani
lêkaæ. Mam pewnoœæ, ¿e idê w³aœciw¹
drog¹ i we w³aœciwym kierunku, chocia¿ nie bez krzy¿a i trudu.
ACTIO (Pytaj siebie: „Co mam zrobiæ?”)
Jak¹ drog¹ idê przez ¿ycie? Czy
potrafiê zaufaæ Jezusowi czy raczej
wci¹¿ czynie po swojemu. Co bêdzie
konkretnym polem duchowego zmagania, do którego wzywa mnie Chrystus w tej Ewangelii? Jakie kroki podejmê, by na to wezwanie
odpowiedzieæ? Czy nie jest to zbyt
trudne dla mnie?

Wojciech Pruchnicki Grupa Biblijna
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13 Niedziela zwyk³a – 02.07.2017.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Przypominamy, ¿e od dziœ, w ka¿d¹
nastêpn¹ niedzielê lipca i sierpnia,
Msze œwiête po po³udniu odprawiamy o godzinie 18.00 i 20.00. Dziœ nabo¿eñstwo po³¹czone ze zmian¹ tajemnic ró¿añcowych odprawimy
o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkich, którzy nale¿¹ do ró¿, jak i wszystkich chêtnych.
2. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca. We
czwartek od godziny 16.00 spowiada-

my w P³owcach i Stró¿ach, od 17.00
w koœciele parafialnym. W pi¹tek spowiadamy od godziny 16,00.
3. Jutro – w poniedzia³ek – Œwiêto
œw. Tomasz Aposto³a. Modlimy siê
o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, aby nie brak³o Bo¿ych pos³añców,
którzy bêd¹ g³osili Dobr¹ Nowinê
o zbawieniu. Swoj¹ modlitw¹ chcemy
wspieraæ tak¿e tych misjonarzy czy
misjonarki, których ¿ycie jest zagro¿one, gdzie trwaj¹ przeœladowania

wyznawców Chrystusa, o czym nieraz
pisze katolicka prasa.
4. W sobotê wspominamy œw. Jana
z Dukli, patrona Archidiecezji. Podczas
wakacji warto by³oby wybraæ siê do
Dukli czy te¿ „Na Puszczê”, gdzie przez
jakiœ czas przebywa³ nasz Œwiêty. To
miejsce wyciszenia, skupienia, refleksji, g³êbokiej modlitwy.
5. Taca z dzisiejszej niedzieli jest
przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyœlu.

Intencje w tygodniu
Od 3. do 9.07.2017 r.
Poniedzia³ek – 3.07

7.30 + Jan Horba int. od pracowników

Sobota – 8.07

Urzêdu Pocztowego Sanok 1
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka

18.00 + Tadeusz

(greg.)
7.00 + Janina i Jan Haduch int. od córki z rodzin¹

Czwartek – 6.07

7.30 + Stanis³awa (f) S³yszy int., od
pracowników Urzêdu Pocztowego

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka

Sanok 1

(greg.)

18.00 + Adam Borowski 41 r. œm.

7.00 + Jadwiga Stêpkowska

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Jan Krzanowski 14 r. œm.
7.30 + Janina i Jan Haduch int. od córki z rodzin¹
18.00 + Alfreda (f) i Tadeusz Gadomscy
Niedziela – 9.07

7.30 + Maria i Antoni Jêdrzejowscy
Wtorek – 4.07

18.00 + Karol

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
Pi¹tek – 7.07

(greg.)
7.00 + Aleksander 28 r. œm.
7.30 + Maria Szymañska
18.00 + Jan, Zofia, Maria Urban

6.30 za zmar³ych cierpi¹cych w czyœæcu, a szczególnie tych, którzy zmarli w
najbli¿szym czasie

Œroda – 5.07

7.00 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Andrzej Fornal int. od kolegów
i kole¿anek z pracy

7.30 + Andrzej Fornal int. od kolegów
i kole¿anek z pracy
18.00 + Czes³awa (f)

6.30 za parafian
8.00 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
9.30 + Edward Drwiêga
11.00 1. + Antoni i Emilia Fr¹czek
2. Sanockie Œwiêto Kultury Karpat
Wschodnich
12.30 o ³aski potrzebne dla Kacpra
18.00 + Jerzy Dziuban int. od rodziny
Nebesiów
20.00 + Zygmunt Rabiej int. od rodziny
Stró¿e:
P³owce: + Leopold Wajda int. od Wojtka Wajda z rodzin¹
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