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Wakacje
– otwórz oczy, by odnaleŸæ drogê
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Tajemnice dla prostaczków
„Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy
przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom” (Mt 11,25).
Przyznam, ¿e mam pewien problem
z tymi ewangelicznymi „prostaczkami”. To s³owo na pierwszy rzut oka
nie brzmi zbyt piêknie. Ale tak t³umaczy ten fragment odczytywana w liturgii Biblia Tysi¹clecia. Dos³ownie
u¿yty tu rzeczownik „nepios” znaczy
„niemowlê”, dlatego niektóre przek³ady tak oddaj¹ ten fragment (Biblia
Gdañska protestancka). Najstarsza
polska Biblia ks. Jakuba Wujka z XVI
w wyra¿a siê po staropolsku: „Wyznawam tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemie! ¿eœ te rzeczy zakry³ przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je
malutkim”. Z kolei znakomita Biblia
Poznañska z XX w. tak t³umaczy:
„Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ to przed m¹drymi i uczonymi, a objawi³eœ
ludziom prostym”.
Mamy wiêc klika wersji, kilka mo¿liwoœci oddania treœci s³ów Jezusa:
niemowlêta, malutcy, ludzie proœci,
prostaczkowie. Które jest najlepsze?
Ka¿dy nas sam musi sobie odpowiedzieæ na to pytanie. Mo¿e jeszcze dopuszczalne by³oby: „ludzie skromni”,
„ludzie prostego serca”, „ludzie niepozorni w oczach œwiata”? Wszyst-

kie te przek³ady brzmi¹ niezbyt zgrabnie i trochê pretensjonalnie. Mo¿e ci
„prostaczkowie”, jak by³o dawniej, s¹
najlepszym wyborem z wszystkich t³umaczeñ? Oczywiœcie od razu nale¿y
zaznaczyæ, ¿e „prostaczek” nie ma nic
wspólnego z „prostakiem”, czyli cz³owiekiem prymitywnym duchowo, niekulturalnym, nieznaj¹cym dobrych
manier. „Prostaczek” to cz³owiek, któremu mo¿emy przypisaæ nastêpuj¹ce
cechy: pokora, skromnoœæ, pobo¿noœæ, wiernoœæ Bogu, dzieciêce zaufanie wzglêdem Boga. Bóg w³aœnie
takim ludziom daje poznaæ tajemnice
nieba.
„Objawi³eœ te rzeczy niemowlêtom”… Jezus wiele razy wskazywa³ na
dzieci, jako osoby, które s¹ umi³owane szczególnie przez Boga i które nale¿y naœladowaæ w zaufaniu wzglêdem
Boga: „Jeœli siê nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3).
„Pozwólcie dzieciom przychodziæ do
mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e.
Kto nie przyjmie królestwa Bo¿ego
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,14-15). Niemowlê jest jeszcze bardziej bezradne ni¿ kilkuletni
brzd¹c; skoro Jezus mówi wys³awiaj¹c Boga o niemowlêtach, to znaczy,
¿e s³owa odnosz¹ce siê do dziecka

nale¿y jeszcze wielokrotnie pomno¿yæ. Bóg objawi³ „niemowlêtom”
tajemnice królestwa, a wiêc uczeñ Jezusa ma byæ jeszcze bardziej pokorny
i ufny ni¿ dziecko, aby posi¹œæ Królestwo Bo¿e.
Jakie tajemnice królestwa znaj¹ ludzie proœci, skromni, pokorni? Przede
wszystkim tê tajemnicê, ¿e do nieba
nie idzie siê na skróty, nie leci siê rakiet¹, ale trzeba iœæ do niego jak Jezus
– „nios¹c swoje jarzmo” (por. Mt
11,28-30). Cz³owiek pyszny, cz³owiek
„tego œwiata”, gdy zaczyna mu byæ
ciê¿ko, gdy zawodz¹ pieni¹dze i znajomoœci, najczêœciej buntuje siê i bluŸni Bogu. Cz³owiek „prosty”, „Bo¿e niemowlê” idzie dalej, choæ jest mu
trudno, czerpie si³ê od Jezusa, z sakramentów, z Bo¿ego s³owa. „Nie jest
s³uga wiêkszy od swego Pana”
(J 15,20), skoro Jezus dŸwiga³ jarzmo
¿ycia jak my, a nawet niós³ ciê¿ki krzy¿
na swych ramionach, to i my od tego
nie damy rady uciec. „Uczcie siê ode
Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem” (Mt 11,29). Jezus, mo¿na to
powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹,
nie by³ „m¹drym i roztropnym” wed³ug
tego œwiata, ale by³ sam „prostaczkiem”, „niemowlêciem” nie znaj¹cym
grzechu, „ma³ym” w oczach ludzkich,
ale „wielkim” dla Ojca w niebie.
A wiêc – nie wstydŸmy siê byæ
„cisi i pokorni”, nie wstydŸmy siê byæ
„ludŸmi prostego serca”, niezepsutego przez grzech, z³o, uk³ady. Jeœli
jesteœmy pe³ni pokoju i prostoty, nasze serce poznaje tajemnice Królestwa
Bo¿ego. Byæ „Bo¿ym prostaczkiem”
wcale nie znaczy to samo, co byæ bezczelnym „prostakiem”, jest to nawet
ca³kowite przeciwieñstwo. Nie dajmy
siê uwik³aæ mackom oœmiornicy k³amstwa i niegodziwoœci. Jeœli nawet coœ
stracimy z dóbr tego œwiata, to zap³atê da nam Pan w królestwie Bo¿ym.
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Jest czas siewu; jest czas zbiorów
(Wielkie Oczy: Kazanie na 40-lecie pos³ugi kap³añskiej
ks. pra³ata Micha³a B³aszkiewicza – 09.07.2017).
Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i królu
(refren Psalmu responsoryjnego z 14.
Niedzieli zwyk³ej, Rok A).

Gromadzimy siê w Sanktuarium
Matki Bo¿ej Wielkoockiej, przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej Pocieszycielki Strapionych, w koœciele pw.
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny i œw. Andrzeja Aposto³a,
aby podziêkowaæ Jezusowi Chrystusowi, Najwy¿szemu Kap³anowi, za dar
powo³ania i ³askê s³u¿by w kap³añstwie
Chrystusowym ks. pra³ata Micha³a
B³aszkiewicza, tutejszego rodaka,
przez 40 lat .
Jest to dzieñ wielkiego dziêkczynienia dla Ciebie, Ksiê¿e pra³acie Michale, za to, ¿e 46 lat temu (wliczaj¹c
czasy seminaryjne), Pan spojrza³ na
Ciebie z mi³oœci¹; spojrza³ i wybra³,
abyœ by³ Jego s³ug¹.

w którym wraz z Wami, z ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹ wyœpiewa radosny
i pe³en dziêkczynienia hymn „Ciebie
Boga, wys³awiamy”. W g³êbi swojej
duszy z pewnoœci¹ raduje siê Twoje
serce, jak kiedyœ Maryi, kiedy wyœpiewa³a hymn „Wielbi dusza moja Pana”.
Tak wiêc jest to dzieñ radoœci i dziêkczynienia. Dziœ, Ksiê¿e pra³acie
Michale, wznosisz swe oczy ku górze,
do Pana, który spojrza³ na Ciebie
z mi³oœci¹; spojrza³ i powo³a³.
Twoje serce pe³ne wdziêcznoœci
mo¿e powtórzyæ za Panem Jezusem,
naszym Mistrzem, te s³owa z dzisiejszej Ewangelii œwiêtej: „Wys³awiam
Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdy¿ takie by³o Twoje
upodobanie”.
Ksiê¿e Pra³acie!

Mo¿na to wyraziæ s³owami dzisiejszego Psalmu responsoryjnego
(145(144),1-2…).
Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i Królu,
i s³awi³ Twoje imiê przez wszystkie wieki.
Ka¿dego dnia bêdê Ciebie b³ogos³awi³
i na wieki wys³awia³ Twoje imiê.
Dla ks. Micha³a jest to dzieñ
wielkiego dziêkczynienia za ³askê
powo³ania do kap³añstwa. To dzieñ,

Wys³awiaj swego Pana za rodziców, swoich pierwszych wychowawców, za dom rodzinny, który bywa nazywany pierwszym seminarium,
za religijna atmosferê, która pomog³a
Ci odczytaæ ³askê powo³ania.
Wys³awiaj swego Pana za rodzeñstwo, za rodzinn¹ parafiê, za kap³anów
w niej pracuj¹cych. Wys³awiaj swego
Pana za przemyskie seminarium,
które uformowa³o Ciê do kap³añstwa,
do rozleg³ej pos³ugi, jak siê przekonamy.

Czym jest kap³añstwo? Mog¹ padaæ ró¿ne odpowiedzi. Mo¿na to np.
wyraziæ wierszowan¹ modlitw¹:
„Kap³añstwo – to wielka tajemnica,
która ludzi zachwyca
i Boga sprowadza na ziemiê!
Kap³añstwo – to moc Chrystusowego s³owa,
które oœmiela siê chowaæ
w cz³owieka – Bo¿e stworzenie!
Kap³añstwo – to udzia³ w krzy¿u
i chwale,
choæ tego nie widaæ wcale,
kie³kuje, roœnie i dojrzewa – jak zbo¿e!
Kap³añstwo – to morze ³aski i przebaczenia,
co zmienia kamienie w serca...
Ma³o! – w kap³añskich d³oniach s³owem
z chleba – Cia³o
z wina – Krew
wieczna ofiara przed Boga tronem,
ka¿dego dnia od nowa”.
Jak wygl¹da³a i nadal wygl¹da dotychczasowa pos³uga pasterska
ks. pra³ata Micha³a. Postaram siê
w wielkim skrócie j¹ ukazaæ.
Po œwiêceniach kap³añskich jakie
Ksi¹dz Pra³at otrzyma³ w roku 1977,
ks. bp Ignacy Tokarczuk skierowa³ go
do parafii pw. Œw. Micha³a Archanio³a, do Zarzecze k/Przeworska, gdzie
pracowa³ przez trzy lata. Ówczesnym
proboszczem by³ ks. Stanis³aw Gajecki, kap³an wymagaj¹cy i gorliwy.
Po Zarzeczu dzisiejszy Jubilat zosta³ skierowany do rzeszowskiej fary,
do parafii, gdzie patronami byli œwiêci: Wojciech i Stanis³aw, a gdzie znanym i cenionym kap³anem by³ ks. infu³at Jan St¹czek. Przepracowa³ tam
cztery lata zbieraj¹c bogate doœwiadczenie pracy duszpasterskiej w mieœcie. Po pobycie w Rzeszowie ks. Micha³ zosta³ przeniesiony do parafii pw.
Matki Bo¿ej Królowej Polski, do Przemyœla, dzielnicy Kmiecie. Proboszczem tamtejszym by³ ks. Adam Michalski, kap³an pe³en energii
i dalekosiê¿nych planów. Tam ks.
Micha³ by³ krótko, bo tylko jeden rok
(1985/1986).
W roku 1986 zosta³ przeniesiony
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na rektorat pw. Œw. Micha³a Archanio³a, do Przemyœla, gdzie pracowa³ przez
dwa lata (1986/1988). Po niedzielnej
celebracji dwóch Mszy œwiêtych
w kaplicy, doje¿d¿a³ do Ro¿ubowic, do
kaplicy rektoralnej pw. Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej, gdzie w niedziele celebrowa³ kolejn¹ Mszê œwiêt¹. Ro¿ubowice nale¿a³y do parafii Hermanowice, gdzie proboszczem by³ ju¿ starszy
kap³an, ks. Franciszek Gunia. Oprócz
niedzielnej celebry ks. Jubilat zaanga¿owa³ siê w rozbudowê koœcio³a oraz
salki katechetycznej z mieszkaniem dla
osoby katechizuj¹cej.
Kolejn¹ jego placówk¹ by³a praca
w Kurii Biskupiej w Przemyœlu, w Referacie Pomocy Duszpasterskiej (19881991). Jest to praca bardzo odpowiedzialna. Pracuj¹c tam jednoczeœnie by³
wspó³odpowiedzialny za RUCH
ŒWIAT£O – ¯YCIE. Przez 15 lat, nie
pracuj¹c ju¿ w tamtejszym Referacie,
prowadzi³ rekolekcje oazowe.
Po zakoñczeniu pracy w Kurii Biskupiej w Przemyœlu, ks. bp I. Tokarczuk, skierowa³ ks. Micha³a do Jaros³awia, do benedyktyñskiego
opactwa, gdzie trzeba by³o remontowaæ zdewastowany koœció³ pw. Œw.
Stanis³awa Biskupa i opactwo (1991/
1994).
Po doœwiadczeniach jaros³awskich
ks. Micha³ zosta³ skierowany do Przemyœla, gdzie mia³ siê podj¹æ budowy
koœcio³a p.w. Bo¿ego Mi³osierdzia, na
Osiedlu Rycerskie. Pracowa³ tam w latach 1994 – 2001. Tam zacz¹³ szukaæ
terenu pod budowê koœcio³a, znaleŸæ
jego lokalizacjê. Uda³o siê to dziêki
uprzejmoœci w³adz Miasta Przemyœla.
Rozpocz¹³ budowê koœcio³a i ca³ego
zaplecza parafialnego. Najpierw powsta³ dom parafialny na 250 m kwadratowych, gdzie na czas budowy znajdowa³a siê kaplica, któr¹ poœwiêci³ ks.
abp Józef Michalik. Budowa koœcio³a
rozpoczê³a siê w Roku Wielkiego Jubileuszu – 2000. Po wylaniu fundamentów pod koœció³, Metropolita Przemyski (obecny Senior) przeniós³ ks.
Micha³a do Sanoka, na D¹brówkê, do
parafii p.w. Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny, gdzie przez rok czasu
wspó³pracowa³ z ks. pra³atem Antonim Szypu³¹, a po jego œmierci zosta³
samodzielnym duszpasterzem i tak jest
do dziœ dnia.
Czasy sanockie datuj¹ siê od roku
2001. Najwiêkszym dzie³em materialnym ks. pra³ata Micha³a i jego para-

fian jest wybudowanie piêknego koœcio³a w miejscowoœci Sanoczek, który ju¿ zosta³ poœwiêcony przez ks. abp.
J. Michalika. Oprócz tego dokona³
modernizacji koœcio³a w Czerte¿u, który tak¿e nale¿y do parafii Sanok –
D¹brówka. W koœciele parafialnym
postara³ siê o nowy wystrój prezbiterium, okaza³e tabernakulum, o³tarz,
krzy¿ na œcianie w prezbiterium czy
posadzkê na koœciele. Postara³ siê tak¿e o kaplicê przedpogrzebow¹ w podziemiach koœcio³a. Ks. Jubilat bardzo
zabiega o piêkno koœcio³ów, o liturgiê
tam sprawowan¹, aby by³a sprawowana w sposób piêkny i godny tajemnicy.
Ciekawie wygl¹daj¹ wezwania koœcio³ów czy kaplic, gdzie wypada³o
pracowaæ przez tych 40 lat Ksiêdzu
Pra³atowi. By³o to Mi³osierdzie Bo¿e ,
Matka Bo¿a z ró¿nymi wezwaniami czy
tytu³ami: Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny, Królowej Polski, Ró¿añcowej; œw. Micha³ Archanio³ i œwiêci
biskupi; Wojciech i Stanis³aw biskupi
i mêczennicy oraz œw. Antoni Padewski. Na tej podstawie mo¿na powiedzieæ, ¿e nasz dzisiejszy Jubilat otoczony jest wspania³ym gronem
Opiekunów, do tego stopnia, ¿e mo¿e
zawsze liczyæ na Mi³osierdzie Bo¿e,
opiekê Matki Bo¿ej, w tym ze swojej
rodzinnej parafii, Matki Bo¿ej Pocieszycielki Strapionych i Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny oraz tak wielkich œwiêtych.
Œwiadomoœæ wspierania zawsze dodaje si³y do pokonywania trudów ¿ycia.
Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e kap³an to nie tylko budowniczy, bo to
inni za niego zrobi¹, ale to przede
wszystkim duszpasterz. Polem dzia³alnoœci kap³añskiej, jego pos³ugi, jest
o³tarz, ambona, konfesjona³, salka katechetyczna czy szkolna. W odprawianiu Mszy œwiêtej sprawowaniu niektórych sakramentów œwiêtych
kap³ana nikt nie zast¹pi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy kap³an zanurzony
jest w niewypowiedzianej tajemnicy.
Samo powo³anie jest wielk¹ tajemnic¹,
za któr¹ dziœ ks. pra³at Micha³ dziêkuje z ca³ego serca. Przez rêce, s³owo
i serce kap³añskie dziej¹ siê wielkie
cuda, tak w czasie Mszy œwiêtej, jak
i w czasie sprawowania sakramentów
œwiêtych, w tym sakramentalnej spowiedzi. Ono musi budziæ zdumienie.
Ka¿dy kap³an uczestniczy w m¹dro-

œci Bo¿ej. Ka¿dy kap³an odprawiaj¹c
Mszê œwiêt¹, sprawuje najwiêksz¹
tajemnicê naszej wiary! Czy¿ to nie
powinno budziæ podziwu? Powinno!
Powo³anie do kap³añstwa, do s³u¿by Bo¿ej, jest wymagaj¹ce, bo samo
kap³añstwo jest wymagaj¹ce. Pan Jezus okreœli³ warunki jakie musi spe³niæ
powo³any: „Jeœli kto chce iœæ za Mn¹,
niech siê zaprze samego siebie. Niech
co dnia weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie
naœladuje” (£k 9, 23).
Kap³an stale musi stawiaæ sobie
coraz to nowe wyzwania, wymagania,
tak dla siebie, jak i dla powierzonych
mu wiernych. S³yszeliœmy w dzisiejszym drugim czytaniu (Rz8,9.11-12),
aby nosiæ w sobie, odwzorowywaæ na
sobie Ducha Chrystusowego: „Wy nie
¿yjecie wed³ug cia³a, lecz wed³ug Ducha, jeœli tylko Duch Bo¿y w was
mieszka”. Stale toczy siê walka o Ducha Bo¿ego, bo œwiat oferuje zupe³nie
coœ innego. Wymagania Bo¿e s¹ jasne, choæ trudne, ale trzeba je podejmowaæ: „Jesteœmy wiêc, bracia, d³u¿nikami, ale nie cia³a, byœmy ¿yæ mieli
wed³ug cia³a. Bo je¿eli bêdziecie ¿yli
wed³ug cia³a, czeka was œmieræ. Je¿eli
zaœ przy pomocy Ducha uœmiercaæ
bêdziecie popêdy cia³a, bêdziecie
¿yli”.
Kap³an jest budzicielem sumieñ,
a to trud niema³y. Mo¿na zacytowaæ
krótk¹ maksymê Staudyngera pt. „G³os
w telefonie: Halo! Tu sumienie! Czy
pan zamówi³ budzenie?”. Przys³owie
powiada: „Przy czystym sumieniu, zaœniesz i na kamieniu” – „Najlepsze
poduszk¹ do spania jest czyste sumienie”. Kap³an, to formator SUMIEÑ.
Ksiê¿e pra³acie Michale, nasz Kolego!
Ju¿ 40 lat pe³nisz pos³ugê
kap³añsk¹. Czujesz na sobie, co znaczy byæ kap³anem. Dziœ dobrze wiesz,
¿e byæ ksiêdzem to wielka odpowiedzialnoœæ przed Bogiem ludŸmi i w³asnym sumieniem.
Czy dziœ ³atwo jest byæ kap³anem?
Trudno, taka mo¿e byæ tylko odpowiedŸ. Kap³an czêsto musi iœæ pod
pr¹d ró¿nego rodzaju modom, zwyczajom, tendencjom, które staraj¹ siê odci¹gn¹æ ludzi od Pana Boga czy te¿
zniszczyæ moralnoœæ chrzeœcijañsk¹.
Dziœ kap³an musi siê naraziæ niejednemu, aby byæ wiernym Jezusowi Chry-
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stusowi, wiernym nauce Koœcio³a.
Kiedy patrzymy na dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ, to spostrzegamy wiele nieuczciwoœci, k³amstwa, krêtactwa, kradzie¿y, nienawiœci, uprzedzeñ, gdzie
zewsz¹d leje siê zgorszenie, lekcewa¿enie przykazañ Bo¿ych i koœcielnych,
gdzie tyle ludzi ¿yje tak, jakby Boga
nie by³o! Jak przekazywaæ zasady
œwiêtej wiary, aby uwierzyæ Panu Bogu
i konsekwentnie trzymaæ siê Jego nauki przekazywanej przez Koœció³, wymodlonej na klêczkach, solidnie i wytrwale wypracowanej.
Kap³an musi niekiedy burzyæ ró¿ne bo¿ki, które odci¹gaj¹ od Pana
Boga, którym cz³owiek oddaje czeœæ,
a to nie jest ³atwe ani proste, bo niektórzy s¹ do nich przywi¹zani. Bywa,
¿e one na krótki czas bywaj¹ poci¹gaj¹ce, zadowalaj¹ce, ale po jakimœ czasie rodz¹ rozczarowanie i pustkê i trzeba j¹ czymœ zape³niæ. Dziœ dla wielu
osób najwiêkszym marzeniem jest odpowiednie urz¹dzenie siê w ¿yciu. Nie
mówiê o tych najbiedniejszych, którzy czêsto wyje¿d¿aj¹ za granicê, aby
zarobiæ na najprostsze potrzeby ¿yciowe, aby dzieciom kupiæ ubranie, ¿eby
by³o czym zap³aciæ za pr¹d czy gaz.
Urz¹dzenie siê, dobrobyt, komfort...
Ich tabernakulum jest pieni¹dz, luz
moralny, obojêtnoœæ religijna. To jest
ich œwiat. Có¿ im pozosta³o z wiary,
religii? Mo¿e mglista tradycja, której
nie potrafi¹ wyt³umaczyæ. Bywa,
¿e cz³owiek urz¹dza swoje ¿ycie wed³ug swojego planu, gdzie nie ma miejsca dla Pana Boga, gdzie w duszy
pusto, ciemno, brudno. Jak ma³o jest
konsekwencji w ¿yciu niektórych.
Wiara zobowi¹zuje, stawia wymagania, którym jako chrzeœcijanie myœl¹cy o swoim zbawieniu, musimy podo³aæ. Wymagania stawiane s¹ wszêdzie,
w ka¿dej instytucji czy zak³adzie pracy.
Kap³an wskazuje drogê do Pana
Boga. Dziœ bowiem ³atwo jest pogubiæ siê na drogach swojego ¿ycia. Czêsto s¹ to bezdro¿a. Odnosi siê doœæ
czêsto do ludzi m³odych.
ŒWIAT PODOBNY JEST DO WIELKIEGO DWORCA.
Przed m³odym cz³owiekiem staje tyle
mo¿liwoœci,
tyle torów, peronów, poci¹gów,
ka¿dy dosta³ bilet z miejscówk¹.

KIERUNEK – NIEBO.
TYLKO KTÓRÊDY?
Tak skomplikowany jest nasz rozk³ad
jazdy.
Jak odnaleŸæ swoje miejsce?
Swój poci¹g?
Ten w³aœciwy tor?
¯eby nie wypaœæ z szyn.
¯eby nie ustaæ w drodze.
¯eby nie wybraæ siê w podró¿ bez
Boga.
On jeden zna pocz¹tek
i koniec tej drogi.
Na wszystkich zakrêtach czuwa zawiadowca
wszystkich dróg cz³owieka.
Wiêc mo„Kap³añstwo – to wielka tajemnica,
która ludzi zachwyca
i Boga sprowadza na ziemiê!
Kap³añstwo – to moc Chrystusowego s³owa,
które oœmiela siê chowaæ
w cz³owieka – Bo¿e stworzenie!
Kap³añstwo – to udzia³ w krzy¿u i
chwale,
choæ tego nie widaæ wcale,
kie³kuje, roœnie i dojrzewa – jak zbo¿e!
Kap³añstwo – to morze ³aski i przebaczenia,
co zmienia kamienie w serca...
Ma³o! – w kap³añskich d³oniach s³owem
z chleba – Cia³o
z wina – Krew
wieczna ofiara przed Boga tronem,
ka¿dego dnia od nowa”.
dlê siê, Panie,
o wybór szczêœliwy:
„POUCZ MNIE, PANIE, O DRODZE
TWEJ (Ps 26,11)
I SKIERUJ MNIE NA TOR W£AŒCIWY.
Przed ka¿dym z kap³anów stawiane s¹ wysokie wymagania moralne i
ludzkie. Tym wymaganiom niekiedy
trudno jest sprostaæ. Kap³an jest s³ug¹
swego Mistrza, Jezusa Chrystusa,
Jedynego i Najwy¿szego Kap³ana, który ods³ania tajemnice Królestwa niebieskiego. Mówi o sumieniu, o przykazaniach, którymi trzeba siê kierowaæ,
aby nie wypaœæ z toru ¿ycia chrzeœcijañskiego, przestrzega przed utrat¹
zbawienia, zachêca do mi³oœci Boga i
bliŸniego. Mówi o celu ostatecznym,
o pojednaniu z Bogiem, o œmierci,
o przemijaniu... Jest czasem podobny
do poety Schillera, który w „Triumfie
zwyciêzców”, pisa³:

„Wszelaka ziemska potêga
Niewiele trwalsza od mg³y”1.
Nie zawsze g³osi prawdy popularne, przez jednych przyjmowane bez
zastrze¿eñ, przez innych kontestowane, odrzucane. Nie mo¿e schlebiaæ, iœæ
z mod¹ czasów, iœæ na ¿yciow¹ ³atwiznê, moralny luz, bo to nie jest droga
wiod¹ca do Boga, do wiecznej szczêœliwoœci.
Czasem czuje siê bezsilny wobec
z³a, osaczony przez niesprawiedliw¹
krytykê, niemocny wobec ostrza
krzywdz¹cych opinii. A czasem musi
uderzyæ siê w piersi.
Kap³an jest cz³owiekiem, który z
racji swojego powo³ania g³osi nadziejê wobec jej utraty, nawa³nicy z³a, wobec ludzkiej niemocy. Ma tak¿e prawo
oczekiwaæ owoców swojej pracy. Nie
jest ona widoczna ot tak sobie, go³ym
okiem.
Ksiê¿e Michale!
Czterdzieœci lat pos³ugi kap³añskiej, to d³ugi okres czasu. W tych tygodniach mija 40 lat od chwili, kiedy
przyj¹³eœ œwiêcenia kap³añskie.
Co Ci dziœ Ksiê¿e Michale potrzeba?
Zdrowia, bo ono jest fundamentem naszego dobrego samopoczucia i chêci
do pracy, do pos³ugi duszpasterskiej.
Ono niesie radoœæ ¿ycia. £aska bowiem
buduje na naturze. Ciesz siê owocami
swojej pracy i wspó³pracy z wiernymi.
Z pewnoœci¹ nie braknie Ci Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa. Pracuj nadal wytrwale, gorliwie, wskazuj swym Parafianom drogê do Pana Boga. Pos³u¿ê
siê s³owami ¿yczeñ wypowiedzianych
przez œw. Paw³a swojemu umi³owanemu uczniowi, Tymoteuszowi:
„… g³oœ naukê, nastawaj w porê, nie
w porê, w razie potrzeby wyka¿ b³¹d,
poucz, podnieœ na duchu z ca³¹ cierpliwoœci¹, ilekroæ nauczasz… Czuwaj
we wszystkim, znoœ trudy, wykonaj
dzie³o ewangelisty, spe³nij swe pos³ugiwanie!” (2 Tm 4,2.5).

Ks. Andrzej Skiba
1

W³odzimierz So³owjow, Wybór
pism***, wyd. „W drodze” Poznañ
1988, s. 22.
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Fatima – setna rocznica objawieñ
Œw. siostra Faustyna, to tak¿e poetka, która z g³êbi swojego serca
i umys³u wydobywa wspania³e strofy
, aby wielbiæ mi³osierdzie Bo¿e. Wspomina „Pos³añca Bo¿ego”, który Maryi
obwieœci³ wielk¹ tajemnicê, ¿e ku zdziwieniu nieba „Bóg siê sta³ cz³owiekiem”, ¿e po³¹czy³ siê nie z Serafinem,
ale z grzesznikiem, wszak to „nie anio³om, lecz cz³owiekowi mi³osierdzia trzeba”. Dalej wychwala mi³osierdzie Bo¿e:
„Aby godnie wys³owiæ mi³osierdzie
Pana,
£¹czymy siê z Matk¹ Tw¹ Niepokalan¹,
Bo wtenczas hymn nasz milszym
Ci siê stanie –
Bo Ona jest spoœród anio³ów i ludzi
wybrana” (1746).
Modlitwa Siostry sprawia, ¿e zostaje powstrzymana „wielka burza”, bo
tak pisze: „Gdy siê zbli¿a³a wielka burza, zaczê³am odmawiaæ tê koroneczkê. Wtem us³ysza³am g³os anio³a: Nie
mogê siê zbli¿aæ w burzy, gdy¿ jasnoœæ
wychodz¹ca z ust jej odtr¹ca mnie
i burzê – ¿ali³ siê anio³ Bogu. Wtem
pozna³am, jak wielkiego spustoszenia
mia³ dokonaæ przez tê burzê, lecz równie¿ pozna³am, ¿e mi³a by³a Bogu modlitwa ta i jak wielka jest moc tej koroneczki” (1791). To by³a jakaœ
bezsilnoœæ anio³a, bo on jest tylko
pos³añcem Boga, to Bóg decyduje
o losach œwiata, ale wsparty modlitw¹
Faustyny, Bóg oddala niebezpieczeñstwo.
Dla dope³nienia i pog³êbienia roli
anio³ów w ¿yciu œw. s. Faustyny Kowalskiej, warto siêgaæ po fachowe
opracowania1. Zakoñczeniem niech
bêd¹ s³owa naszej Œwiêtej, kiedy to
zwraca siê do Pana Jezusa: „Chocia¿
przyjmujesz postaæ ma³ej dzieciny,
ja w Tobie widzê nieœmiertelnego, nieograniczonego Pana nad pany, którego wielbi¹ dniem i noc¹ duchy czyste,
dla którego p³on¹ serca Serafinów
ogniem najczystszej mi³oœci. O Chryste, o Jezu, pragnê przewy¿szaæ ich
w mi³oœci ku Tobie. Przepraszam was,
duchy czyste, za œmia³oœæ porównywania siê z wami. Ja – przepaœæ nêdzy,

otch³añ nêdzy, ale Ty, o Bo¿e, który
jesteœ niepojêt¹ przepaœci¹ mi³osierdzia, poch³oñ mnie jako poch³ania ¿ar
s³oneczny jedn¹ kroplê rosy. Mi³osne
spojrzenie Twoje wyrównywa wszelk¹
przepaœæ. Czujê siê niezmiernie szczêœliwa z wielkoœci Boga. Widz¹c wielkoœæ Boga – to mi zupe³nie wystarcza,
¿ebym by³a szczêœliwa przez ca³¹
wiecznoœæ” (334). Szalone by³y te pragnienia s. Faustyny, ale tak ¿yj¹, tak
myœl¹, tak czyni¹, tylko œwiêci.
„Szatan jej mówi – patrz, nikt ciê
nie zrozumie…” (97).
Siostra Faustyna po wst¹pieniu do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, mia³a problemy ze znalezieniem odpowiedniego kierownika duchowego. By³ to dla niej powa¿ny
problem, który nie dawa³ jej spokoju.
W tym niepokoju trwaj¹c, w³¹cza siê
szatan, który drêczy j¹ wielkimi pokusami. Wyznaje: „Dusza kuszona [jest]
niewiar¹, co do prawd objawionych,
do nieszczeroœci wobec spowiednika.
Szatan jej mówi – patrz, nikt ciê nie
zrozumie, po co mówiæ o tym wszystkim?” Tak odmalowuje stan swej duszy: „Brzmi¹ w jej uszach s³owa, których ona siê przera¿a i zdaje siê jej,
¿e je wymawia przeciw Bogu. Widzi
to, czego by widzieæ nie chcia³a. S³yszy to, czego s³yszeæ nie chce, a jest
to straszne w takich chwilach nie mieæ
doœwiadczonego spowiednika. Sama
dŸwiga ca³e brzemiê; jednak, o ile jest
to w jej mocy, powinna siê staraæ
o œwiat³ego spowiednika, bo mo¿e z³amaæ siê pod tym ciê¿arem, i to czêsto
jest nad przepaœci¹” (97). Tu pisze
o swojej duszy, jakby dusza przemawia³a dopraszaj¹c siê o w³aœciwe kierownictwo duchowe. Z takiej formy
bezosobowej przejdzie na formê osobow¹, w³asn¹.
Szatan, a w³aœciwie szatani, nie
daj¹ jej spokoju, staraj¹ siê ja okr¹¿yæ,
napaœæ, ukazuj¹c siê w ró¿nych postaciach: „Po skoñczonej adoracji, w
po³owie drogi do celi obst¹pi³o mnie
mnóstwo psów czarnych, wielkich,
skacz¹c i wyj¹c, chc¹c mnie poszarpaæ w kawa³ki. Spostrzeg³am, ¿e nie s¹
to psy, ale szatani. Jeden z nich przemówi³ ze z³oœci¹: Za to, ¿eœ nam ode-

bra³a tej nocy tyle dusz, to my ciê poszarpiemy w kawa³ki. – Odpowiedzia³am, ¿e je¿eli taka jest wola Boga najmi³osierniejszego, to szarpcie mnie
w kawa³ki, bo na to s³usznie zas³u¿y³am, bo jestem najnêdzniejsza z grzeszników, a Bóg jest zawsze œwiêty, sprawiedliwy i nieskoñczenie mi³osierny.
– Na te s³owa odpowiedzieli wszyscy
razem szatani: Uciekajmy, bo nie jest
sama, ale jest z ni¹ Wszechmocny. –
I znik³y jako py³, jako szum z drogi,
a ja spokojnie, koñcz¹c Te Deum, sz³am
do celi, rozwa¿aj¹c nieskoñczone i niezg³êbione mi³osierdzie Bo¿e” (320).
W chwili zagro¿enia ¿ycia Faustyny, po przyjêciu sakramentów œwiêtych, zaatakowali j¹ szatani, czarne
postacie, bo modli³a siê o nawrócenie
grzeszników, co wprawi³o szatanów we
wœciek³oœæ. Pisze nasza Œwiêta: „Nagle cela moja zosta³a nape³niona czarnymi postaciami, pe³nymi z³oœci i nienawiœci ku mnie. Jedna z nich
powiedzia³a: Przeklêta ty i Ten, który
w tobie jest, bo ju¿ w piekle mêczyæ
nas zaczynasz. – Jak tylko wymówi³am: A S³owo sta³o siê Cia³em i mieszka³o miêdzy nami – natychmiast postacie te znik³y z szumem” (323).
Szatan w prze¿yciach, doznaniach
œw. Siostry, okrutnie lêka siê modlitwy
za grzeszników i g³oszenia prawdy
o Bo¿ym mi³osierdziu. Sam Pan Jezus
ujmuje siê za Faustyn¹ i tymi wszystkimi, którzy bêd¹ g³osiæ prawdê o Bo¿ym mi³osierdziu: „szczególnie tobie i
wszystkim, którzy g³osiæ bêd¹ o tym
wielkim mi³osierdziu moim. Ja sam broniæ ich bêdê w godzinie œmierci, jako
swej chwa³y, i chocia¿by grzechy dusz
czarne by³y jak noc, kiedy grzesznik
zwraca siê do mi³osierdzia mojego,
oddaje mi najwiêksza chwa³ê i jest zaszczytem Meki mojej. Kiedy dusza
wys³awia moj¹ dobroæ, wtenczas szatan dr¿y przed ni¹ i ucieka na samo
dno piek³a” (378).
Szatan potrafi byæ z³oœliwy i nie
przebiera w œrodkach, aby tê z³oœæ
okazaæ. Modlitwa o mi³osierdzie Bo¿e
wprawia go w œciek³oœæ, jak mówi œw.
Faustyna: „Kiedy trwa³am skupieniu,
szatan wzi¹³ jedn¹ doniczkê kwiatów
i ze z³oœci¹ rzuci³ na ziemiê z ca³ej si³y.
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Widzia³am ca³¹ jego zaciêtoœæ i zazdroœæ”. Nawet wtedy, kiedy siê po³o¿y³a, aby odpocz¹æ po ca³ym wyczerpuj¹cym dniu, to „oko³o godziny
jedenastej szatan szarpn¹³ moim ³ó¿kiem. Zbudzi³am siê natychmiast i spokojnie zaczê³am siê modliæ do swego
Anio³a Stró¿a. Wtem ujrza³am dusze
czyœæcowe pokutuj¹ce; postaæ ich
by³a jako cieñ, a pomiêdzy nimi widzia³am wiele szatanów; jeden stara³ siê
mnie dokuczyæ, rzuca³ siê w postaci
kota na moje ³ó¿ko i na stopy, a by³ tak
ciê¿ki, jakoby parê pudów”.
Jak zachowywa³a siê Œwiêta podczas tych diabelskich ataków? Pisze:
„Modli³am siê ca³y ten czas na ró¿añcu; nad ranem ust¹pi³y owe postacie i
mog³am zasn¹æ. Rano, kiedy przysz³am
do kaplicy, us³ysza³am g³os w duszy:
Jesteœ z³¹czona ze mn¹ i nie lêkaj siê
niczego, ale wiedz o tym, dzieciê
moje, ¿e szatan ciê nienawidzi; chocia¿ on ka¿dej duszy nienawidzi,
ale szczególnie nienawiœci¹ pa³a do
ciebie, dlatego ¿e wiele dusz wyrwa³aœ spod jego panowania” (412).
W Wilnie, w Ostrej Bramie, s³ucha³a kazania. Wyznaje: „Kiedy siê skoñczy³o kazanie, nie czeka³am na zakoñczenie nabo¿eñstwa, bo mi siê
œpieszy³o do domu. Kiedy usz³am parê
kroków, zast¹pi³o mi drogê ca³e mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mêkami, i da³y siê s³yszeæ g³osy:
Odebra³a nam wszystko, coœmy przez
tyle lat pracowali. Kiedy siê ich zapyta³am: Sk¹d was takie mnóstwo? –
Odpowiedzia³y mi te z³oœliwe postacie: Z serc ludzkich, nie mêcz nas”
(418). Faustyna ma zdolnoœæ czytania
ludzkich sumieñ i potrafi powiedzieæ
nawet przykr¹ prawdê wobec osób,
które uchodzi³y za nienagannie postêpuj¹ce: „Bogu samemu nale¿y siê
chwa³a, idŸ precz, szatanie! I w jednej
chwili dusza ta wpad³a w otch³añ
straszliw¹, niepojêt¹, [nie] do opisania; i rzek³am do tej nêdznej duszy, ¿e
powiem o tym ca³emu Koœcio³owi”
(520).
Modlitwa s. Faustyny szatanom
sprawia³a ból. Wo³ali do niej: „Nie mêcz
nas. – Kiedy siê spojrza³am i zobaczy³am wiele brzydkich potworów; kiedy
uczyni³am myœl¹ znak krzy¿a, prys³y
wszystkie natychmiast. Jak strasznie
brzydki jest szatan; biedne dusze potêpionych, ¿e musz¹ ¿yæ w jego towarzystwie, sam widok jego jest wstrêtniejszy ni¿ ca³a mêka w piekle” (540).

„Mnóstwo duchów ciemnoœci” widzi
przy konaniu jednej ze wspó³sióstr.
Wtedy wziê³a kropid³o i poœwiêci³a je,
tak ¿e zaraz zniknê³y (601).
By³o, ¿e w Wielk¹ Œrodê i w Wielki
Czwartek, prze¿ywa³a powa¿ne niepokoje sumienia, prze¿ywa³a nawet „rodzaj konania”. Stan swego ducha oddaje w s³owach: „Szatan zacz¹³ szydziæ
ze mnie: Widzisz, ju¿ teraz nie bêdziesz
siê stara³a o dusze, patrz, jak¹ masz
zap³atê, nikt ci nie bêdzie wierzy³,
¿e tego ¿¹da Jezus, patrz, jak cierpisz
teraz, a co jeszcze cierpieæ bêdziesz,
przecie¿ ju¿ cie teraz zwolni³ spowiednik z tego wszystkiego” (644). By³y to
w¹tpliwoœci Faustyny odnoœnie jej
pobytu w tym zgromadzeniu zakonnym. Bywa³o, ¿e spowiednicy mieli
w¹tpliwoœci co do autentycznych doznañ i prze¿yæ duchowych Siostry,
wskazuj¹c, ¿e czasem mo¿e to byæ z³udzenie , albo „jakiœ podszept szatañski” (646). Faustyna bardzo to prze¿ywa³a, doznaj¹c wielkiego bólu.
W swojej duchowoœci stara siê byæ
jak najwierniejsz¹ w pe³nieniu woli
Bo¿ej. Je¿eli dusza siê zaniedbuje, to
zas³uguje na to, „¿eby j¹ Bóg opuœci³
zupe³nie; jest podobna do Lucyfera,
który mia³ wielkie œwiat³o, a nie pe³ni³
woli Bo¿ej. Dziwny spokój wst¹pi³
w duszê moj¹, kiedy rozwa¿y³am,
¿e pomimo wielkich trudnoœci zawsze
sz³am wiernie za poznan¹ wol¹ Bo¿¹”
(666) – daje œwiadectwo swojej wiernoœci granicz¹cej z heroizmem.
Napaœci szatana na Faustynê by³y
jawne, o czym mówi z wielk¹ szczeroœci¹: „11 paŸdziernika. Dziœ wieczorem,
kiedy pisa³am o tym wielkim mi³osierdziu Bo¿ym i o wielkim po¿ytku dla
dusz, wpad³ do celi szatan z wielk¹ z³oœci¹ i furi¹, chwyci³ parawan i zacz¹³
go kruszyæ i ³amaæ. W pierwszej chwili trochê siê zlêk³am, ale zaraz uczyni³am krzy¿ykiem znak krzy¿a œw., natychmiast bestia siê uspokoi³a i znik³a.
Dziœ nie widzia³am tej potwornej postaci, ale tylko z³oœæ jego, straszna jest
z³oœæ szatana; jednak ten parawan nie
by³ pokruszony ani po³amany; z ca³ym spokojem pisa³am dalej. Wiem
dobrze, ¿e bez woli Bo¿ej nêdznik ten
nie dotknie siê mnie, ale do czego siê
bierze? Jawnie zaczyna napadaæ na
mnie, i to z tak¹ z³oœci¹ i nienawiœci¹,
ale ani na chwilê nie m¹ci mi spokoju,
a ta równowaga moja doprowadza go
do wœciek³oœci” (713). Szatan najbardziej „nienawidzi mi³osierdzia, jest to

dla niego najwiêksz¹ mêk¹” (764). Tê
opiniê powtórzy przy innej okazji, kiedy stacza³a „walkê z duchami ciemnoœci” (812). Szatan wszystko robi³, aby
odci¹gn¹æ Faustynê od modlitwy o
mi³osierdzie. Pisze: „8 I. [W] pi¹tek
rano, kiedy sz³am do kaplicy na mszê
œw., nagle na chodniku ujrza³am wielki
krzak ja³owca, a w nim strasznego
kota, który patrz¹c z³oœliwie na mnie,
przeszkadza³ mi przejœæ do kaplicy.
Jedno westchnienie imienia Jezus rozproszy³o to wszystko” (873). Kiedy
waha³a siê co do zmiany kierownika
duchowego, dosz³a do wniosku, ¿e nie
powinna, bo „szatan tylko tego chce,
aby dusza d¹¿¹ca do œwiêtoœci sama
sob¹ kierowa³a, a wtenczas nie ma
mowy, aby do niej dosz³a” (938). Zdaje sobie sprawê z tego, ¿e „szatan mo¿e
siê okrywaæ nawet p³aszczem pokory,
ale p³aszcza pos³uszeñstwa nie umie
na siebie naci¹gn¹æ” (939). Szatan
¿eruje wœród dusz pró¿nuj¹cych, leniwych i pró¿nych, choæ jego poszukiwania tym razem okaza³y siê daremne
(por. 1127). Szatan oœmiela siê czyniæ
nawet pewnego rodzaju wyznania:
„Wyzna³ mi szatan, ¿e jestem przedmiotem jego nienawiœci. Powiedzia³,
¿e: Tysi¹c dusz mniej mi robi szkody
ani¿eli ty, kiedy mówisz o mi³osierdziu
wielkim Wszechmocnego. (…) Pozna³am , jak bardzo szatan nienawidzi mi³osierdzia Bo¿ego, nie chce uznaæ,
¿e Bóg jest dobry” (1167). Bywa,
¿e s. Faustyna szatana nazywa wrogiem duszy, z którym prowadzi „nieustanny bój” (1287). Szatan potrafi
krzyczeæ, okazywaæ swoje niezadowolenie: „W tej chwili, kiedy piszê te s³owa, us³ysza³am krzyk szatana:
Wszystko pisze, wszystko pisze,
a przez to tyle my tracimy, nie pisz
o dobroci Boga, On sprawiedliwy. –
Zawy³ z wœciek³oœci i znik³” (1338).
Szatan nienawidzi tak¿e kap³anów, którzy prowadz¹ wiernych po drogach
œwiêtoœci. Jednoczeœnie podkreœla, ¿e
„szatan, gdzie sam nie mo¿e szkodziæ,
to pos³uguje siê ludŸmi” (1384). Szatan jest tym, który potrafi zniechêcaæ
do wysi³ku, do trudu, do tego co Bo¿e.
Potrafi podsuwaæ takie myœli, które
odci¹gaj¹ od Pana Boga: „Wtem us³ysza³am szatana, który mówi³ do mnie:
Wcale nie myœl o dziele. Bóg nie jest
tak mi³osiernym, jak o Nim mówisz. Nie
módl siê za grzeszników, bo oni i tak
bêd¹ potêpieni, a przez to dzie³o mi³osierdzia sama siê nara¿asz na potêpie-
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nie. Nie mów nigdy o tym mi³osierdziu
Bo¿ym ze spowiednikiem, a szczególnie nie mów z ks. Sopoæk¹ i ojcem
Andraszem. – Tu g³os przemienia siê
w postaæ Anio³a Stró¿a. W tym momencie odpowiedzia³am: Wiem, kto
jesteœ – ojciec k³amstwa. Uczyni³am
znak krzy¿a œwiêtego, a znik³ ów anio³
z wielkim ³oskotem i z³oœci¹” (1405).
Z³y duch nie mo¿e znieœæ modlitwy za
grzeszników: „Pozna³am, ¿e cierpienie
i modlitwa moja krêpowa³y szatana
i wiele dusz wyrwa³am z jego szponów” (1464 n).
Szatan to mistrz siania zamêtu
i zniechêcenia, ojciec k³amstwa: „Zniechêcenie mi przysz³o do wszystkiego.
Wtem s³yszê g³os szatana: Patrz, jak
to wszystko sprzeczne, co ci Jezus
daje: ka¿e ci zak³adaæ klasztor, a daje
ci chorobê; ka¿e ci staraæ siê o to œwiêto Mi³osierdzia, a przecie¿ takiego
œwiêta wcale œwiat nie chce. Po co siê
modlisz o to œwiêto? To œwiêto jest
tak niestosowne. – Dusza moja milczy
i modli siê aktem woli, nie wchodz¹c
w rozmowê z duchem ciemnoœci. Jednak ogarnê³o mnie tak dziwne zniechêcenie do ¿ycia, ¿e robi³am wielki wysi-

³ek woli, aby siê zgadzaæ [z] ¿yciem…
I s³yszê znowu s³owa kusiciela: Proœ
o œmieræ dla siebie jutro po Komunii
œw. Pan Bóg ciê wys³ucha, bo przecie¿ tyle razy ciê wys³ucha³ i da³ ci to,
o co Go prosi³aœ. Milczê i modlê siê
aktem woli, a raczej poddajê siê Bogu,
prosz¹c Go wewnêtrznie, aby mnie nie
opuszcza³ w tej chwili. Ju¿ jest godzina jedenasta wieczór, wszystkie siostry ju¿ œpi¹ w celach, jedna moja dusza walczy, i to z wielkim wysi³kiem.
Kusiciel mówi mi dalej: Po co ciê obchodz¹ inne dusze? Ty powinnaœ siê
tylko za siebie modliæ. Grzesznicy, oni
siê nawróc¹ bez twoich modlitw. Widzê, ¿e bardzo cierpisz w tej chwili, ja
ci dam jedn¹ radê, od której zale¿eæ
bêdzie twoje szczêœcie: nigdy nie mów
o mi³osierdziu Bo¿ym, a szczególnie
nie zachêcaj grzeszników do ufnoœci
w mi³osierdzie Bo¿e, bo im siê nale¿y
sprawiedliwa kara. Druga rzecz najwa¿niejsza: to nie mów o tym, co siê dzieje
w duszy twojej, spowiednikom,
a szczególnie z tym ojcem nadzwyczajnym i z tym ksiêdzem w Wilnie. Ja ich
znam, kto oni s¹, wiêc chcê ciê ostrzec
przed nimi. Patrz, aby byæ dobr¹ za-

konnic¹, wystarczy ¿yæ tak jak wszystkie, po co siê nara¿aæ na tyle trudnoœci” (1497). Faustyna trwa³a przy Bogu
mimo wysi³ków kusiciela, który w koñcu musia³ ust¹piæ (por. 1498).
Zawsze znajduje oparcie i uznanie
u Pana Boga: „W tej chwili ujrza³am
Jezusa, który mi powiedzia³: Jestem
zadowolony z tego, co czynisz, i nadal b¹dŸ spokojna, je¿eli robiæ bêdziesz zawsze to wszystko, co jest
w twej mocy w ca³ym twym dziele mi³osierdzia. Szczeroœæ twa wobec spowiednika niech bêdzie jak najwiêksza. Dlatego nic nie zyska³ szatan
z kuszenia ciebie, ¿eœ nie wesz³a z nim
w rozmowê. Czyñ to nadal. Wielk¹
mi dziœ odda³aœ chwa³ê, walcz¹c tak
wiernie. Niech ciê utrwali i utwierdzi serce twoje w tym, ¿e ja zawsze
jestem z tob¹, choæ mnie w chwili
walki nie czujesz” (1499). Z tego wyznania mo¿na wysnuæ istotny wniosek: z szatanem nie wolno wchodziæ w
jakiekolwiek uk³ady, jakiekolwiek pertraktacje.
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Bruksela – uroki stolicy
W poniedzia³ek 15 sierpnia, który
by³ ostatnim dniem pobytu w Belgii,
postanowiliœmy po Mszy œw. wyruszyæ do Brukseli. Troszkê mnie przera¿a³ ogrom sto³ecznego miasta oraz
niedawne zamachy, ale zachêcony
przez kolegê, postanowi³em udaæ siê
do centrum miejskiego molocha moim
skromnym Peugeotem. Na szczêœcie
nawigacja GPS doprowadzi³a nas na
parking po³o¿ony bardzo blisko s³ynnego Grand Place, czyli g³ównego rynku. Po zaparkowaniu w podziemiach
i zap³aceniu odpowiedniej ceny, mogliœmy pieszo zrealizowaæ za³o¿ony
program zwiedzania.
Zanim podam opis wra¿eñ ze stolicy najpierw trochê historii. Pierwsza
wzmianka o Brukseli pochodzi z 966
roku (zbie¿noœæ z dat¹ powstania Pañstwa Mieszka I) i mówi o budowie koœció³ka w miejscu zwanym „Brouc”
i „Sala” (w jêzyku frankoñskim „moczary” i „dom”). W 979 roku Karol,
ksi¹¿ê Lotaryngii, wzniós³ w tym miejscu fort i przeniós³ tu swoj¹ siedzibê z
Cambrai. W XIII wieku, gdy rozwin¹³
siê ju¿ handel i rzemios³o, przejêli nad
Bruksel¹ w³adzê ksi¹¿êta brabanccy.
W tym czasie rozpoczê³a siê te¿ budowa piêknego Grand Place. Bogaci
mieszczanie wznieœli tam pierwsze
domy, a w XIV wieku po³o¿ono bruk,
który s³u¿y a¿ do dziœ. Na pocz¹tku
XV wieku kontrolê nad Bruksel¹ przejêli Burgundowie. Król Burgundii Filip Dobry nakaza³ wybudowaæ piêkny
ratusz w stylu brabanckiego gotyku –
Hotel de Ville (1444 r.).
Na pocz¹tku XVI wieku w³adzê nad
Bruksel¹ przejêli monarchowie z rodziny Habsburgów, którzy odziedziczyli
wiele terenów w Europie, w tym du¿¹
czêœæ Francji i Hiszpanii. Karol V, król
Hiszpanii, zapisa³ siê dobrze w dziejach Brukseli; m. in. wybudowa³ La
Mason du Roi (Dom Króla), stoj¹cy
naprzeciw ratusza cud architektury.
Nasta³ tzw. „Z³oty wiek Brukseli”, dzia³ali tu wybitnie architekci, pracowniê
mia³ Peter Breughel, mieszka³ jakiœ czas
Erazm z Rotterdamu. W 1555 roku cesarz abdykowa³, a gdy na tron wst¹pi³
Filip II, zakoñczy³ siê z³oty wiek i nasta³ religijny terror. Trwa³a walka pomiêdzy ró¿nymi ugrupowaniami, z których czêœæ by³¹ zwolennikami

Grand Place z przepiêknym ratuszem

dywan kwiatowy zajmowa³ wiêksz¹ czêœæ placu

najpiêkniejszy budynek przeciwnej strony Grand Place –
Mason du Roi – Dom Króla
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aleja prowadz¹ca do katedry pw. œw. Micha³a i œw. Guduli

Pa³ac Królewski – Palais Rogal

reformacji i kalwinizmu, a inni optowali za katolicyzmem. Wojska hiszpañskie, które wkroczy³y do miasta i zarazem realizowa³y rozkazy cesarza Filipa
II, rozprawia³y siê krwawo z przeciwnikami, przywódcami antyhabsburskiej rewolty. W 1568 r. œciêto hrabiego Egmonta i admira³a Hoorna, którzy
stali siê symbolem walki o wolnoœæ.
Mimo tych walk i zawieruchy miasto nadal rozwija³o siê, przekopano
w 1561 roku 32 kilometrowy kana³ Willebroeck umo¿liwiaj¹cy ¿eglugê do
portu morskiego w Antwerpii. Rozwija³o siê tkactwo, a brukselskie arrasy
zamówione przez króla Zygmunta Augusta w latach 1550 – 1560, do dziœ
zdobi¹ komnaty Wawelu.
Pod koniec XVII wieku miasto
prze¿y³o wielkie oblê¿enie przez armiê
francusk¹ i zniszczona zosta³a du¿a
czêœæ zabudowañ centrum. Mimo to
Brukselczycy byli niepokorni, a symbolem tego, jak mówi legenda, by³
ch³opczyk, który mimo huku armat
ostentacyjnie wszed³ na mury i wysika³ siê w kierunku francuskich dzia³.
Postaæ zosta³a uwieczniona na pomniku, który sta³ siê symbolem Brukseli
(Manneken Pis – Sikaj¹cy ch³opiec).
Po d³ugich walkach miasto przesz³o
znów pod panowanie Habsburgów,
a po klêsce Napoleona pod Waterloo,
Bruksela zosta³a, obok Hagi, jedn¹
z dwóch stolic Królestwa Zjednoczonych Niderlandów. W 1830 roku, po
powstaniu przeciw Holendrom, utworzono niezale¿ne pañstwo Belgów ze
stolic¹ w Brukseli. W XIX wieku miasto sta³o siê nowoczesn¹ metropoli¹.
W 1835 roku otworzono tu pierwsz¹
w Europie liniê kolejow¹ pomiêdzy
Bruksel¹ a Mechelen. Chronili siê tu
te¿ niepokorni artyœci i myœliciele
w tym Badeulaire, Wolter, Hugo, Byron, Engels, Marks (niezbyt d³ugo, bo
go wysiedlono za wywrotowe pogl¹dy) i Polak Joachim Lelewel.
XX wiek to dzia³alnoœæ Victora
Horty, twórcy stylu „art nouveau” (inaczej zwanego secesj¹), wystawa Expo
1958 i nadany niedawno tytu³ stolicy
Europy. Pami¹tk¹ po Expo jest ogromna budowla Atomium, któr¹ poleca³
nam ksi¹dz z Belgii, ale nie podj¹³em
wyprawy w jej kierunku.
Jak zwiedziæ Brukselê w kilka godzin? U³o¿y³em taki plan – najpierw
Grand Place i budowle wokó³ niego,
potem katedra œw. Micha³a i œw. Guduli, nastêpnie posi³ek, Muzeum Sztuki
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w dzielnicy Górnego Miasta (niestety nieudana próba), spacer po mieœcie i koœcio³ach. Jak to w ¿yciu bywa czêœæ planów
zrealizowaæ siê uda³o, a czêœæ niestety nie.
Grand Place to serce Brukseli. Nie wiedzieliœmy, ¿e w³aœnie tym dniu, 15 sierpnia, otwiera siê wspania³a i spektakularna wystawa kwiatowych dywanów. Ma to miejsce, co dwa lata od 1976 roku. Gdy dotarliœmy na plac okaza³o siê, ¿e ciê¿ko
siê przepchn¹æ przez zwiedzaj¹cych tê kwiatow¹ mozaikê. Uda³o siê nam zrobiæ kilka zdjêæ, gdzie przez t³umy Policji
(mocna ochrona) i widzów o wszystkich kolorach skóry, przebija wspania³a florystyczna kompozycja.
Cdn.
Ks. Tomasz Grzywna

widok ze schodów wiod¹cych do Górnego Miasta

koœció³ pw. Œw. Katarzyny

Maneken Pis – symbol Brukseli

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 27 (722) 9 lipca 2017 r.

12

Historia Godzinek
o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Panny
Pocz¹tki tego nabo¿eñstwa maryjnego, znanego wiêkszoœci katolików
w Polsce ju¿ od piêciuset lat, siêgaj¹
czasów zakonów rycerskich, kiedy to
wœród sporów teologicznych zwyciê¿a³a prawda o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Panny. Powsta³y one prawdopodobnie w
Hiszpanii. Forma tego nabo¿eñstwa
wytworzy³a siê z oficjum brewiarzowego o Niepokalanym Poczêciu, a nastêpnie szybko siê rozprzestrzeni³y w
ca³ym zachodnim Koœciele. Pierwszy
polski przek³ad oficjum w postaci „Godzinek” (nazwa wziêta od godzin brewiarzowych-pór odmawiania poszczególnych czêœci) wyszed³ w druku w
roku 1482 w „Modlitewniku”, w którym zawarte s¹ pieœni autorstwa b³.
W³adys³awa z Gielniowa, st¹d te¿ temu
B³ogos³awionemu przypisuje siê autorstwo Godzinek. Z ca³¹ pewnoœci¹
ten wielki czciciel Maryi przyczyni³ siê
do rozszerzenia tego nabo¿eñstwa.
Obecny polski tekst Godzinek zosta³,
byæ, mo¿e, u³o¿ony przez znanego t³umacza Pisma œw., ks. Jakuba Wujka SI,
st¹d te¿ wszystkie urywki biblijne s¹
podane z jego w³aœnie przek³adu. Trudno ustaliæ dok³adny czas powstania
tego nabo¿eñstwa. Wiadomo tylko, ¿e
franciszkanin z Werony w Italii, ojciec
Leonard de Nogarolis, jest autorem
oficjum brewiarzowego na uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, zaczynaj¹cego siê od s³ów „Sicut lilium” (Jak lilia).
Papie¿ Sykstus IV, równie¿ z zakonu
franciszkañskiego, zatwierdzi³ ten tekst
28 lutego 1476 r., obdarzaj¹c specjal-

nymi odpustami jego odmawianie.
Wiele tytu³ów Maryi, Jej starotestamentowych wzorów i jakby zapowiedzi, pochodzi z ksiêgi Pieœni nad pieœniami, w której przedstawiona jest
najg³êbsza i najwznioœlejsza mi³oœæ
oblubieñcza, która w bezpoœrednim
brzmieniu tekstu mówi o dwojgu ludziach – oblubieñcach, bohaterach tej
ksiêgi; w g³êbszym znaczeniu tej natchnionej ksiêgi zawiera siê obrazowy
opis mi³oœci Boga do narodu wybranego – Izraela, którym dziœ jest Koœció³ katolicki. Oblubienic¹ jest wiêc
Mistyczne Cia³o, ka¿dy cz³onek tego
Cia³a, a w szczególny sposób Matka
wszystkich cz³onków Mistycznego
Cia³a, Najœwiêtsza Maryja Panna. Godzinki, ma³e oficjum ku czci Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny s¹ per³¹ katolickiej mariologii,
a tak¿e czymœ na wzór rozwiniêtej litanii do Matki Bo¿ej. W Jutrzni, co wydaje siê bardzo logiczne ze wzglêdu
na porê dnia, tj. ranek, nazywamy
Maryjê Gwiazd¹ porankow¹, zaœ wiele polskich pieœni nazywa J¹ Jutrzenk¹
(co to samo oznacza), gdy¿ Ona, jak
jutrzenka, która œwieci zanim wzejdzie
s³oñce, zaistnia³a przedtem, zanim
wyda³a na œwiat S³oñce Sprawiedliwoœci. „Ogromna czartu jesteœ, w szyku
obóz silny” - œpiewamy w Prymie. Jest
to echo s³ów Pieœni nad Pieœniami:
„Która¿ to jest, która idzie jak zorza
powstaj¹ca, piêkna jak ksiê¿yc, wybrana jak s³oñce, ogromna jak wojska
uszykowane porz¹dnie?” (PnP 6,9).
Mówi¹c teraz o Matce Bo¿ej unika siê
tych s³ów prawdy, ¿e jest Ona potêg¹
w walce ze z³ym duchem. Powinniœmy
Bogu dziêkowaæ, ¿e mimo nowych
metod duszpasterskich, mimo rozprzestrzeniania siê nowych heretyckich
ruchów, œpiewa siê jeszcze Godzinki
w drodze na Jasn¹ Górê i podczas pielgrzymowania. Oto w Sekœcie œpiewamy: „Brama na wschód wystawiona”
- Maryja jest Bram¹, przez któr¹ nawiedzi³ nas Wschód z wysokoœci (£k
1,78), przez któr¹ wzesz³o S³oñce sprawiedliwoœci, Jezus Chrystus. „Judyt
wojuj¹ca”, bêd¹c pogromicielk¹ szatana, jak ta ¿ydowska wdowa, która
uciê³a g³owê Holofernesowi, przynios³a wybawienie ju¿ nie tylko jednemu

narodowi, ale ca³emu œwiatu. Przez Jej
fiat pokonany zosta³ odwieczny wróg
ludzkoœci – piekielny Holofernes, czyhaj¹cy na nasze zbawienie. Dalej: Rachel, ¿ona Jakuba, dziêki szczególnemu dzia³aniu Bo¿emu porodzi³a Józefa,
„o¿ywiciela Egiptu” (faraon zmieni³
Józefowi imiê, które w jêzyku Egipskim
znaczy³o „Zbawiciel œwiata” (Rdz
41,44), co w zamierzeniach Bo¿ej
Opatrznoœci mia³o wskazywaæ na zapowiedŸ przyjœcia prawdziwego Zbawiciela œwiata). Maryja dziêki wyj¹tkowej ³asce da³a œwiatu „Sprawcê
¿ycia” (Dz 3,15). Bez Maryi, bez Jej
szczególnej roli w Bo¿ym dziele zbawienia, niemo¿liwym by³oby takie zrodzenie Zbawiciela, bez Jej doskona³ego pos³uszeñstwa woli Bo¿ej, Jezus
Chrystus nie móg³by z tak¹ mi³oœci¹
byæ przyjêty do ³ona, narodzony, wykarmiony i wychowany. I jak tu nie
mówiæ o szczególnej w swym rodzaju
roli Wspó³odkupicielki? Maryja, która miêdzy grzesznikami „jak lilia miêdzy cierniem kruszy ³eb smokowi”, nie
inn¹ zbroj¹, jak tylko g³êbok¹ pokor¹.
Wyra¿a to najlepiej Jej obraz z Cudownego Medalika: Niepokalana Dziewica depce ³eb piekielnego gada. Kompleta jest wieñcem, jakim splatamy
„Pani ³askawoœci”, uznaj¹c J¹, Wniebowziêt¹, godn¹ staæ „po prawej rêce
Króla w z³otog³owie”. O Rodzicielko
³aski, o Wszechpoœredniczko ³ask
wszelkich, przez Twoje wstawiennictwo mamy nadziejê ogl¹daæ „Boga na
górnym Syjonie”. Œpiewanie Godzinek
przed Msz¹ œw. sta³o siê dobrym zwyczajem w naszych koœcio³ach i kaplicach. Zwyczaj ten, w naszej OjczyŸnie
uœwiêcony wielowiekow¹ tradycj¹,
nale¿y kultywowaæ, aby podtrzymywaæ w sobie ¿yw¹ wiarê katolick¹.
Dziêkujmy Panu za ten „Cud ¿ywy nad
podziwy”, któr¹ wœród wielu Polaków
czcili w szczególny sposób wdziêczn¹
pieœni¹ tak¿e œw. Kazimierz Królewicz,
król Zygmunt III, królowa Bona, œw.
Maksymilian i œw. Jan Pawe³ II. Œpiewanie Godzinek, na sta³e wpisane jest
równie¿ w dzienny program Radia
Maryja.
•ród³o:ks. Tronina A.
„Zawitaj Pani Œwiata”
Halina Martowicz
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Zmarli kap³ani pochodz¹cy z Sanoka
Œp. Ks. Jan Syrylak
27.06 zmar³ mieszkaj¹cy w Krzemienicy ks. Jan
Syrylak.
Eksporta odby³a siê w czwartek, 29 czerwca
2017 o godz. 16.00 w Parafii pw. MB Pocieszenia w Krzemienicy. POGRZEB mia³ miejsce w
pi¹tek, 30 czerwca 2017, o godz. 13.00 w Parafii pw. MB Pocieszenia w Krzemienicy. Po
Mszy œwiêtej pogrzebowej nast¹pi pochówek
na miejscowym cmentarzu.
Œp. ks. Jan Syrylak urodzi³ 23 czerwca 1951 r.
w Sanoku. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 5 czerwca 1977 r. w Przemyœlu. Pracowa³ jako wikariusz
w Lutczy, Kroœnie – Polance, Mirocinie, Walawie i Nizinach oraz w Bezmiechowej. W latach
1989-1998 by³ proboszczem w Mirocinie. W latach 2007-2014 pracowa³ w diecezji œwidnickiej.
Od 2014 r. rezydowa³ w Krzemienicy.

Œp. Ks. Józef ¯ó³tek
W œrodê, 28.06.2017 r. zmar³ œp. ks. kanonik
Józef ¯ó³tek, d³ugoletni penitencjarz w parafii
pw. Przemienienia Pañskiego w Cmolasie. Eksporta odby³a siê w czwartek, 29 czerwca, o godz.
15.00 w Cmolasie. Pogrzeb mia³ miejsce w pi¹tek, 30 czerwca, o godz. 15.00 równie¿ w Cmolasie.
Ks. Józef ¯ó³tek, urodzi³ siê 23.03.1937 r. w Sanoku, jako syn Franciszka i Ludwiki Olech.
Maturê zda³ w 1954 r. w LO w Sanoku, studia
odby³ w latach 1954-1960 w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Przemyœlu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k bpa Franciszka Bardy
12.06.1960 r. w Przemyœlu.
Pracowa³ jako wikariusz w parafiach: Radomyœl,
Chmielnik, Kalników, Nozdrzec, Skalnik, Brzostek, Grodzisko Dolne, Kuñkowce, Nowy ¯migród. Pracowa³ jako proboszcz w parafiach:
Bóbrka 1971 -1986, ¯arnowa 1986 – 1993, Ostrowy Tuszowskie 1993 – 1998. Nastêpnie od
05.08.1998 r. pracowa³ w parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Cmolasie jako penitencjarz.
Od 23.08.2015 r. mieszka³ w Domu Ksiê¿y Seniorów w Rzeszowie.
Opracowano na podstawie stron internetowych diecezji przemyskiej i rzeszowskiej

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
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Zmar³ œp. Ks. Kanonik Józef ¯ó³tek,
Sanoczanin, emerytowany Penitencjarz
w Cmolasie
Z wielkim ¿alem dowiedzieliœmy
siê, ¿e w œrodê 28.06.2017 r. zmar³ œp.
Ks. Kanonik Józef ¯ó³tek, d³ugoletni
penitencjarz w parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Cmolasie, diecezja
rzeszowska.
Ks. Józef ¯ó³tek urodzi³ siê w Sanoku 23.03.1937 r. jako syn Franciszka
i Ludwiki. Maturê zda³ w 1954 r. w LO
w Sanoku. Studia odby³ w latach 19541960 w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Przemyœlu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k bpa Franiszka
Bardy w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Przemyœlu.
Pracowa³ jako wikariusz w parafiach: Radomyœl, Chmielnik, Kalników,
Nozdrzec, Skalnik, Brzostek, Grodzisko Dolne, Kuñkowce, Nowy ¯migród
oraz jako proboszcz w parafiach Bóbrka, ¯arnowa, Ostrowy Tuszowskie
oraz w parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Cmolasie jako penitencjarz.
Od 23.08.2015 r. mieszka³ w Domu Ksiê¿y Seniorów w Rzeszowie. Ks. Józef,
którego pamiêtamy z lat szkolnych, by³
wspania³ym koleg¹, pogodnym,
uczynnym. W pracy duszpasterskiej
by³ dobrym organizatorem, potrafi³
zjednywaæ m³odzie¿, wykorzystuj¹c

ich zainteresowania sportem, muzyk¹
czy te¿ pracami plastycznymi.
Mia³ pe³ne rêce roboty, ale te¿ i
wielu chêtnych do pomocy i to nie
tylko wœród m³odzie¿y, ale i osób starszych. Przy swojej aktywnoœci i popularnoœci by³ zawsze skromny –
wszystko czyni³ na chwa³ê Pana. By³
powszechnie szanowany i lubiany, o
czym œwiadcz¹ wspomnienia parafian
i licznych przyjació³.
Parê miesiêcy temu wspomnia³ w
rozmowie telefonicznej, ¿e chcia³by
wróciæ do swojego starego Sanoka,
bo przecie¿ ukocha³ te piêkne okolice,
w których spêdza³ ch³opiêce lata
mieszkaj¹c przy ulicy Krzywej 5. Niestety nie zd¹¿y³ nawet na spotkanie z
kolegami na wiosnê br. , bo stan zdrowia na to nie pozwala³, ale pozosta³ w
pamiêci kolegów i licznych przyjació³,
bo jak pisze Stanis³awa FleszarowaMuskat: „Czas omija miejsca, które
wspominamy.”
Œpij kolego ks. Józku spokojnie w
ziemi, któr¹ ukocha³eœ a nasza pamiêæ
i towarzysz¹ca jej modlitwa umocni w
nas nadziejê, ¿e Pan przyjmie Ciê z mi³oœci¹.
Jerzy Krawczyk

Intencje w tygodniu
10. do 16.07.2017 r.
Poniedzia³ek – 10.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Siroñ, Kurek, Niemczyk
7.30 + Maria, Tadeusz, Michalina,
Walenty
18.00 + Antoni, Katarzyna, Stefania
Korzeñ
Wtorek – 11.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Anna Caryk int. od Dyrekcji
i Pracowników PUP w Sanoku
7.30 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Myszka
18.00 + Ludwika (f), Waleria, Andrzej,
Józef
Œroda – 12.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Józefa (f), Jan, Zdzis³aw Rachwalscy
7.30 + Józef, Aniela, Zygmunt
18.00 + Marianna i Mieczys³aw Kucharscy
Czwartek – 13.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Adam Tylka 10 r. œm. oraz Wanda i Bazyli
7.30 + Adam 10 r. œm.; +Wanda i Bazyli
18.00 o b³. Bo¿e dla ks. Szczepana Wiœniewskiego int. od Rodziny Radia
Maryja
Pi¹tek – 14.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Stanis³aw Nabywaniec
7.30 + Leon Wojciechowski
18.00 + Wac³aw Kozerski 3 r. œm.
Sobota – 15.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 dziêkczynno – blagalna w intencji Anny i Kamili w rocznicê urodzin
7.30 + Antoni i Katarzyna z okazji 120
rocznicy urodzin oraz + Marian i Stefania
18.00 + Janina G³adysz oraz + Franciszek Zaj¹c
Niedziela – 16.07
6.30 za parafian
8.00 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
9.30 + Maria 26 r. œm.
11.00 + Jan Dubiel 4 r. œm.: + Maria,
Franciszek, Teresa, Tadeusz
12.30 + Jan D¹browski 2 r. œm.
18.00 + Janina, August i ++ z rodziny
20.00 + Zofia i Jerzy Lubawy
Stró¿e:
P³owce: + W³adys³awa (f), Micha³,
Maria
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14 Niedziela zwyk³a – 09.07.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ goœcimy kap³ana ze Zgromadzenia Ksiê¿y Saletynów, którego serdecznie witamy i zapraszamy do zaprezentowania
nam
swoich
wydawnictw. Za tydzieñ, 16 lipca, goœciæ bêdziemy ks. Jakuba Kruczka,
moderatora Bractwa Ratowania Dusz
od Potêpienia Wiecznego. Ju¿ dziœ
podajemy zasady tego Bractwa.
2. Przypominamy, ¿e w czasie wakacji Msze œwiête popo³udniowe odprawiamy o godzinie 18.00 i 20.00. W czasie wakacji, poza pierwsz¹ niedziel¹
miesi¹ca, kiedy jest zmiana tajemnic
ró¿añcowych, nie bêdzie innych nabo¿eñstw. Powrócimy do nich po wakacjach.

3. Dziœ w ramach Sanockie Œwiêto
Kultury Karpat Wschodnich Karpaty
– Góry Kultury, w naszym koœciele o
godzinie 11.00, zostanie odprawiona
Msza œwiêta z udzia³em grup regionalnych.
4. We wtorek przypada œwiêto œw.
Benedykta, Patrona Europy. Dla nas
jest to zachêta do tego, abyœmy wszêdzie, gdziekolwiek jesteœmy, dawali
œwiadectwo swojej wiary. Wiemy z jakimi problemami boryka siê dziœ Europa. Nie zda³o egzaminu k³adzenie nacisku na poprawnoœæ polityczn¹,
wielokulturowoœæ, a tym samym odcinanie siê od korzeni judeochrzeœcijañskich. To chrzeœcijañstwo k³ad³o pod-

waliny pod nasz Stary Kontynent, a
odejœcie od Boga, od zasad moralnych
przynosi takie owoce, jakie widzimy, o
jakich s³yszymy.
5. Dziêkujemy za piêknie odnowion¹
chrzcielnicê, która stanê³a na swoim
miejscu. Przystêpujemy tak¿e do odnowienia ostatniego ma³ego o³tarza
jaki nam pozosta³. Ju¿ zosta³ wziêty
obraz œw. Teresy, który w pierwszej
kolejnoœci zostanie odnowiony. Za
ka¿d¹ ofiarê sk³adan¹ na renowacjê
uposa¿enia naszego koœcio³a, sk³adamy serdeczne podziêkowania. Ostatnio, jak mo¿na zauwa¿yæ, zosta³y przeniesiona z zakrystii na zewn¹trz
koœcio³a tablice-rozdzielcze na pr¹d.

Zasady
BRACTWA RATOWANIA DUSZ OD POTÊPIENIA WIECZNEGO
I. Bractwo Ratowania Dusz od Potêpienia Wiecznego zwane dalej Bractwem jest wspólnot¹ wiernych, których ³¹czy duchowa wiêŸ tkwi¹ca
w powszechnej misji Koœcio³a pos³anego na ca³y œwiat i do wszystkich
ludzi z ewangelicznym orêdziem Bo¿ego Mi³osierdzia. Cz³onków Bractwa
³¹czy tak¿e poczucie odpowiedzialnoœci za zbawienie bliŸnich, którzy w godzinie œmierci tocz¹ ostatni¹ walkê
z pokus¹ odrzucenia ³aski Bo¿ego
przebaczenia.
Cz³onkowie Bractwa pragn¹ poprzez
modlitwê, pokutê i uczynki mi³osierdzia œwiadczyæ w duchu wiary pomoc
umieraj¹cym, którzy w¹tpi¹ w Bo¿e
Mi³osierdzie i nie skorzystali z ³aski sakramentu pokuty.
Bractwo podejmuje w Chrystusie zaszczytn¹ misjê jednania ludzi z Bogiem
poprzez wypraszanie konaj¹cym ufnoœci w Mi³osierdzie Bo¿e.
II. Dzia³alnoœæ Bractwa jest aprobowana przez Arcybiskupa Metropolitê
Przemyskiego. Bractwo funkcjonuje
w strukturach Wydzia³u Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej
w Przemyœlu.
III. Bractwo dzia³a ma terenie Archidiecezji Przemyskiej, ale mog¹ siê
do niego w³¹czyæ tak¿e wierni z innych diecezji.
IV. Siedziba Bractwa znajduje siê w Ar-

chidiecezji Przemyskiej (Kuria Metropolitalna w Przemyœlu), adres do korespondencji podaje ka¿dy aktualny
moderator Bractwa.
V. Duchowoœæ Bractwa czerpie inspiracjê z pism œw. Faustyny Kowalskiej,
dziewicy (Dzienniczek, 205; 1015;
1639; 1698;) i b³. Jana Paw³a II, papie¿a (Encyklika o Bo¿ym Mi³osierdziu: Dives in misericordia) oraz innych wypowiedzi magisterium
Koœcio³a.
VI. Dzie³o Bractwa oddane jest w opiekê Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Patronami Bractwa s¹: œw. Dobry £otr, œw. Faustyna i b³. Jan Pawe³ II. Œwiêtem
patronalnym Bractwa jest Niedziela
Mi³osierdzia Bo¿ego.
VII. Bractwo posiada pieczêæ, znak
graficzny oraz odznakê z obrazem Jezusa Mi³osiernego z Sanktuarium
w £agiewnikach.
VIII. Bractwo szerzy orêdzie Mi³osierdzia przekazane przez œw. Faustynê
w jednoœci ze Zgromadzeniem Sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, szczególnie
z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w Krakowie-£agiewnikach.
IX. Cele Bractwa:
1. Osobiste d¹¿enie do œwiêtoœci
drog¹ zaufania Bogu i œwiadczenia
mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich.
2. G³oszenie orêdzia o mi³osierdziu
Bo¿ym poprzez œwiadectwo ¿ycia, czy-

ny, s³owa i modlitwê.
3. Wypraszanie ³aski nawrócenia dla
konaj¹cych w grzechach œmiertelnych
oraz dla tych, którzy zamierzaj¹ targn¹æ siê na swoje ¿ycie.
X. Cz³onkowie Bractwa zobowi¹zani
s¹ do codziennego odmawiania koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego oraz modlitwy za konaj¹cych.
XI. W miarê mo¿liwoœci cz³onkowie
Bractwa powinni:
1. Czêsto uczestniczyæ w Eucharystii
i co miesi¹c przystêpowaæ do sakramentu pokuty.
2. W ci¹gu dnia przez akty mi³oœci i modlitwê ³¹czyæ siê z Jezusem Mi³osiernym, prosz¹c o mi³osierdzie Bo¿e dla
siebie oraz dla grzeszników i konaj¹cych.
3. Ofiarowaæ trudy ¿ycia i cierpienie
szczególnie w intencji nawrócenia
tych, którzy umieraj¹ w grzechu ciê¿kim.
4. G³osiæ orêdzie Mi³osierdzia Bo¿ego
œwiadectwem ¿ycia i s³owem.
5. Praktykowaæ oraz rozpowszechniaæ ró¿ne formy kultu Bo¿ego Mi³osierdzia: czeœæ obrazu Jezusa Mi³osiernego, modlitwê w Godzinie
Mi³osierdzia i obchodzenie Œwiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego.
6. Poznawaæ coraz g³êbiej tajemnicê
mi³osierdzia Bo¿ego poprzez lekturê
i rozwa¿anie Pisma Œwiêtego oraz li-
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teratury ascetycznej. Uczestniczyæ
w rekolekcjach i dniach skupienia,
zw³aszcza organizowanych przez Bractwo.
7. Rozwijaæ w sobie postawê ca³kowitego zaufania Bogu przez pe³nienie Jego woli w ka¿dych okolicznoœciach ¿ycia i postawê mi³osierdzia
wzglêdem bliŸnich.
8. Realizowaæ program formacyjny
obowi¹zuj¹cy w Bractwie.
9. Godnie reprezentowaæ Bractwo
w swoim œrodowisku.
10.Zg³aszaæ propozycje dotycz¹ce
dzia³ania Bractwa.
11.W³¹czaæ siê w inicjatywy duszpasterskie podejmowane przez Bractwo.
XII. Cz³onkowie Bractwa maj¹ udzia³
w dobrach duchowych, które Pan Jezus Mi³osierny obieca³ wszystkim g³osz¹cym Bo¿e Mi³osierdzie oraz tych,
które wyprasza sama wspólnota Bractwa.
XIII. Niewywi¹zywanie siê z obowi¹z-

ków Bractwa nie jest sankcjonowane
grzechem, natomiast powoduje utratê okazji do czynienia dobra oraz utratê udzia³u w dobrach duchowych Bractwa.
XIV. Cz³onkiem Bractwa mo¿e byæ ka¿da osoba ochrzczona, która pragnie
realizowaæ cele Bractwa i podejmowaæ
obowi¹zki ujête w niniejszych zasadach. Przyjêcie w poczet cz³onków Bractwa nastêpuje po wype³nieniu i z³o¿eniu deklaracji poprzez
wpisanie przez Moderatora do ksiêgi
Bractwa.
XV. Skreœlenie z ksiêgi Bractwa nastêpuje na skutek rezygnacji zainteresowanego oraz, w przypadku powa¿nych uchybieñ moralnych cz³onka,
na skutek decyzji Moderatora poprzedzonej upomnieniem w obecnoœci
dwóch cz³onków Bractwa.
XVI. Moderator Bractwa jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitê Przemyskiego. Odwo³anie modera-

tora i niemianowanie nastêpcy skutkuje cofniêciem aprobaty i rozwi¹zaniem Bractwa.
XVII. Moderator Bractwa:
1. Reprezentuje Bractwo.
2. Wpisuje nowych cz³onków do ksiêgi
Bractwa.
3. Dba o formacjê cz³onków Bractwa
poprzez realizacjê niniejszych zasad.
4. Uczestniczy w spotkaniach wydzia³u Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.
5. Sporz¹dza roczne sprawozdania
z dzia³alnoœci Bractwa.
XVIII. W razie potrzeby moderator
mo¿e powo³aæ parafialnych lub rejonowych Aposto³ów Mi³osierdzia Bractwa dla usprawnienia dzia³ania
na okreœlonym terenie. Decyzjê tak¹
podejmuje po uzyskaniu zgody odpowiednio Ksiêdza Proboszcza kandydata lub Ksiêdza Dziekana odpowiedniego dekanatu.
XIX. Rejonowi i parafialni Aposto³owie Mi³osierdzia spotykaj¹ siê co najmniej raz na kwarta³ w celu wspólnej
modlitwy, formacji oraz omówienia aktualnych spraw Bractwa.
XX. Cz³onkowie Bractwa mog¹ sk³adaæ dobrowolne ofiary na realizacjê
celów okreœlonych w zasadach. Wysokoœæ ofiar jest spisywana w ksiêdze
prowadzonej przez Moderatora,
do której ma wgl¹d Rada Konsultacyjna Bractwa, sk³adaj¹ca siê z trzech
osób, wybieranych przez Moderatora.
Sprawozdanie z zarz¹dzenia ofiarami
przekazywane jest w rocznym sprawozdaniu sk³adanym przez Moderatora wobec Rady Konsultacyjnej
oraz w Kurii Metropolitalnej w Przemyœlu do 15 stycznia. W sprawach
materialnych wiêkszej wagi decyzjê
podejmuje Moderator za zgod¹ Ekonoma Kurii Metropolitalnej.
XXI. Zmiany zasad Bractwa dokonuje
Arcybiskup Metropolita Przemyski
na wniosek Moderatora Bractwa.
Kontakt: Ks. Jakub Kruczek e-mail: bractwo@przemyska.pl
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