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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Nadlecia³y ptaki i wydzioba³y je” (Mt 13,4)

W NUMERZE

Pora roku, któr¹ prze¿ywamy, bardziej ni¿ do refleksji nad siewem zachêca do przemyœleñ o zbiorach. Zbo¿a zasiane wczesn¹ wiosn¹ czy nawet
w jesieni ju¿ faluj¹ na polach, dojrzewaj¹, z³oc¹ siê, bo bliski jest czas
¿niwa. Tymczasem przypowieœæ dziœ
czytana mówi o siewie, choæ przecie¿
tak¿e i o wydawaniu plonów, o owocach, o zbiorach. Spróbujmy jednak
najpierw zastanowiæ siê nad prac¹
siewcy, a szczególnie nad jednym zdaniem: „Oto siewca wyszed³ siaæ. A gdy
sia³ niektóre ziarna pad³y na drogê,
nadlecia³y ptaki i wydzioba³y je”
(Mt 13,4).
Bóg – Siewca ci¹gle rozsypuje
ziarno s³owa. Nigdy nie nu¿y siê
i nie ustaje w tej pracy, jednak gleba
serca ludzkiego nie jest wszêdzie jednakowo ¿yzna. S¹ takie serca, które
podobne s¹ do twardej drogi. Na
takim twardym pod³o¿u ziarno nie ma
¿adnej mo¿liwoœci otulenia przez
¿yzny grunt. Ponadto dooko³a szybuj¹ ptaki (gr. „peteina”) szukaj¹c
po¿ywienia, szybko odkrywszy le¿¹ce, nieos³oniête niczym, ziarno
wydziobuj¹ je z drogi.
Ptaki w Biblii niekoniecznie maj¹
pejoratywne znaczenie. W kazaniu na górze Jezus mówi o tym,
¿e Bóg troszczy siê o lilie polne i ptaki niebieskie (por. Mt 6,26),
a tym bardziej o cz³owieka. W innym miejscu opowiada, ¿e lisy
maj¹ nory, ptaki maj¹
gniazda, a On nie ma
gdzie swej g³owy z³o¿yæ (Mt 8,20). W tych
wypadkach ptaki symbolizuj¹ raczej wszelkie
dobre stworzenie
Bo¿e. Jednak w omawianym dziœ fragmencie ptak wystêpuje
jako ten, który po¿era
ziarno, czyli podmiot,
który niszczy dobro

zasiane w cz³owieku przez s³owo.
I w takim kontekœcie ptak mo¿e oznaczaæ szatana, który czyha ci¹gle by
po¿reæ dobro mieszkaj¹ce w sercu ludzi (por. 1 P 5,8 – tu szatan porównany do lwa).
WyraŸnie o tym znaczeniu ptaków
wydziobuj¹cych s³owo Bo¿e mówi
sam Jezus w wyjaœnieniu przypowieœci. „Do ka¿dego, kto s³ucha s³owa
o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi z³y i porywa to, co zasiane jest
w sercu” (Mt 13,19). Ta wypowiedŸ
podkreœla fakt, ¿e nie ka¿dy cz³owiek
rozumie s³owo Bo¿e w³aœciwie, nie zawsze potrafi odkryæ sedno tego s³owa. Wtedy szatan ³atwiej mo¿e przyst¹piæ i wydrzeæ z serca niepoznanie,
choæ us³yszane s³owo. Warto wiedzieæ
o tym, ¿e szatan atakuje i warto wiedzieæ, ¿e zrozumianego s³owa, ju¿ tak
³atwo wyrwaæ nie bêdzie móg³.
Co wiêc nale¿y czyniæ, aby nasze
serce nie by³o podobne do drogi,
z której ptak – szatan porywa s³owo?
Po pierwsze s³uchaæ z uwag¹ i staraæ
siê o zrozumienie. Mówi Jezus: „Kto
ma uszy niechaj s³ucha” (Mt 13,9).
Wezwanie do uwa¿nego s³uchania jest
zachêt¹ do zmiêkczenia serca. Kto ma
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serce pokorne i s³uchaj¹ce, ten mo¿e
wiele skorzystaæ ze s³owa, które daje
nam Bóg.
Po drugie, nale¿y strzec siê dzia³ania szatana. Jeœli mamy œwiadomoœæ, ¿e on mo¿e ku nam podejœæ
i nas zwieœæ, wtedy lepiej potrafimy
siê przed nim broniæ. Kilka tygodni
temu pisa³em, ¿e nie chodzi o parali¿uj¹cy lêk, ale o spokojn¹ œwiadomoœæ jego istnienia i tego, ¿e Bóg jest
wiêkszy od szatana. Ka¿dy, kto prosi
o pomoc Jezusa, temu Pan nie pozwoli, aby zosta³o wydziobane dobre
s³owo z jego serca.
Bóg ci¹gle podlewa nasze serce
wilgoci¹ swojej ³aski (por. Iz 55, 10-11
– I czytanie). Bóg nie pozostawia
nas samych na drodze ¿ycia. Niech
to bêdzie otuch¹ dla ka¿dego z nas,
s³abych ludzi, nara¿onych na dzia³anie z³ych mocy. Jeœli nie damy sobie wydrzeæ wiary, wydamy obfity
owoc, jak ¿yzna ziemia wydaje corocznie wspania³e k³osy.

Ks. Tomasz Grzywna
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Fatima – setna rocznica objawieñ
cd.
Wielk¹ wartoœæ ma koronka do
Bo¿ego mi³osierdzia odmawiana za
konaj¹cych. Ona sprawia, ¿e pod jej
wp³ywem ucieka „ca³e mnóstwo
szatanów” (1565). Szatan nie znosi
modlitwy o mi³osierdzie. Wyra¿a to
choæby i w taki sposób: „Kiedy to
piszê, s³yszê zgrzyt zêbami szatana,
który znieœæ nie mo¿e mi³osierdzia
Bo¿ego i trzaska przedmiotami
w mej celi; lecz czujê w sobie tak
wielk¹ si³ê Bo¿¹, ¿e nawet mnie nie
obchodzi, ¿e siê z³oœci nieprzyjaciel
naszego zbawienia, ale spokojnie
piszê dalej” (1583).
Wysi³ki szatana w celu udaremnienia modlitwy o mi³osierdzie nie odnios³y oczekiwanego przez niego skutku.
S. Faustyna oznajmia: „Chwa³a mi³osierdzia Bo¿ego ju¿ rozbrzmiewa mimo
wysi³ków nie przyjació³ i samego szatana, który tak bardzo nienawidzi mi³osierdzia Bo¿ego, a dzie³o to najwiêcej mu wydrze dusz, dlatego duch
ciemnoœci kusi nieraz gwa³townie osoby dobre, aby utrudnia³y dzie³u temu”
(1659). Dzia³ania szatana okaza³y siê
bezskuteczne, bezowocne. Mi³osierdzie odnios³o wielki triumf. Siostra
Faustyna zapisze: „Mimo z³oœci szatana, mi³osierdzie Bo¿e zatriumfuje nad
ca³ym œwiatem i czczone bêdzie przez
wszystkie dusze” (1789).
Myli³by siê jednak ten, kto s¹dzi³by, ¿e szatan ³atwo ust¹pi pola. Skoro
nie wysz³o mu z jednej strony, uderzy
z drugiej, kiedy s. Faustyna przygotowuje siê do spowiedzi œwiêtej. Chce
poderwaæ autorytet spowiednika, bo
to zwyk³y cz³owiek: „Nie widzia³am
szatana, ale go czu³am, jego straszn¹
z³oœæ. – Tak, to zwyk³y cz³owiek. – Ale
to niezwyk³y, bo ma moc Bo¿¹. – Tak,
oskar¿yæ siê z grzechów to nie jest
trudno, ale ods³oniæ najtajniejsze tajniki serca, zdawaæ sprawê z dzia³ania
³aski Bo¿ej, mówiæ o ka¿dym ¿¹daniu
Bo¿ym, to wszystko, co siê dzieje pomiêdzy mn¹ a Bogiem – mówiæ to cz³owiekowi to jest ponad si³y. I czu³am,
¿e walczê z mocami, i zawo³a³am:
O Chryste, Ty i kap³an – to jedno, zbli¿ê
siê do spowiedzi jako do Ciebie, a nie
do cz³owieka. Kiedy przyst¹pi³am do
kratki, najpierw odkry³am swoje trudnoœci. Kap³an powiedzia³, ¿e lepiej nie

mog³am zrobiæ, jak nasamprzód wyjawiaj¹c te ciê¿kie pokusy. Jednak po
spowiedzi wszystkie gdzieœ pierzch³y,
dusza moja cieszy siê pokojem” (1715).
Jeszcze innym razem Faustyna chc¹c
przyst¹piæ do spowiedzi œwiêtej prze¿yw ogromne pokusy wyolbrzymiania
swoich grzechów, przesadnej grzesznoœci: „com pomyœla³a, zdawa³o mi siê
grzechem” (1802). Przystêpuj¹c do
spowiedzi œwiêtej mia³a przygotowane wszystkie grzechy, które chcia³a
wyznaæ, ale nie mog³a, coœ j¹ powstrzyma³o. Wkrótce siê wyjaœni³o:
„Gdy odesz³am od konfesjona³u, powiedzia³ mi Pan: Córko moja, te wszystkie grzechy, z których siê chcia³aœ spowiadaæ, nie s¹ grzechami w oczach
moich, dlatego odj¹³em ci mo¿noœæ
wypowiedzenia ich. Pozna³am, ¿e szatan, chc¹c zam¹ciæ mój spokój, daje
mi myœli przesadne” (1802).
Repertuar pokus szatañskich w ¿yciu œw. s. Faustyny, by³ bardzo szeroki. Ca³y czas by³a to próba oderwania
jej od Pana Boga czy to przez pokusê
niepos³uszeñstwa wobec spowiednika czy kierownika duchowego, czy
zasianie w¹tpliwoœci co do wielkoœci
Bo¿ego mi³osierdzia czy te¿ ustanowienia œwiêta Bo¿ego mi³osierdzia.
Nasza Œwiêta stacza³a ogromne walki,
bo szatan przybiera³ ró¿ne postacie,
aby ja przeraziæ, wystraszyæ, zniechêciæ choæby do modlitwy za schodz¹cych z tego œwiata b³agaj¹c dla nich
o mi³osierdzie. Faustyna dziêki bezgranicznej wierze i pe³nieniu woli Bo¿ej,
bezwzglêdnemu pos³uszeñstwu zakonnemu i zaleceniom kierownika duchowego, odnios³a zwyciêstwo – zosta³a œwiêt¹, a szatan przegra³.
W zderzeniu z Faustyn¹ poniós³ totaln¹ klêskê. Nam jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e on nigdy siê nie poddaje, stale
zbiera ¿niwo swoich pokus, st¹d trzeba wielkiej czujnoœci.

„… w przepaœciach piek³a…”
Po refleksji zwi¹zanej z destruktywn¹ dzia³alnoœci¹ szatana, pora aby
przedstawiæ wizjê piek³a w ujêciu œw.
s. Faustyny. Tak j¹ ujmuje:
„Dziœ by³am w przepaœciach piek³a, wprowadzona przez anio³a. Jest to
miejsce wielkiej kaŸni, jaki¿ jest obszar

jego strasznie wielki. Rodzaje m¹k, które widzia³am: pierwsz¹ mêk¹, która stanowi piek³o, jest utrata Boga; drugie
– ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie – nigdy siê ju¿ ten los nie zmieni;
czwarta mêka – jest ogieñ, który bêdzie przenika³ duszê, ale nie zniszczy
jej, jest to straszna mêka, jest to ogieñ
czysto duchowy, zapalony gniewem
Bo¿ym; pi¹ta mêka – jest ustawiczna
ciemnoœæ, straszny zapach dusz¹cy,
a chocia¿ jest ciemnoœæ, widz¹ siê wzajemnie szatani i potêpione dusze,
i widz¹ wszystko z³o innych i swoje;
szósta mêka – jest ustawiczne towarzystwo szatana; siódma mêka – jest
straszna rozpacz, nienawiœæ Boga, z³orzeczenia, przekleñstwa, bluŸnierstwa.
S¹ to mêki, które wszyscy potêpieni
cierpi¹ razem, ale to nie jest koniec m¹k.
S¹ mêki dla dusz poszczególne, które
s¹ mêkami zmys³ów: ka¿da dusza czym
grzeszy³a, tym jest drêczona w straszny i nie do opisania sposób. S¹ straszne lochy, otch³anie kaŸni, gdzie jedna
mêka odró¿nia siê od drugiej; umar³abym na ten widok tych strasznych
m¹k, gdyby mnie nie utrzymywa³a
wszechmoc Bo¿a. Niech grzesznik wie,
jakim zmys³em grzeszy, takim drêczony bêdzie przez wiecznoœæ ca³¹. Piszê
o tym z rozkazu Bo¿ego, aby ¿adna
dusza nie wymawia³a siê, ¿e nie ma
piek³a, albo tym, ¿e nikt tam nie by³
i nie wie, jako tam jest.
Ja, siostra Faustyna, z rozkazu
Bo¿ego by³am w przepaœciach piek³a na to, aby mówiæ duszom i œwiadczyæ, ¿e piek³o jest. O tym teraz mówiæ nie mogê, mam rozkaz od Boga,
abym to zostawi³a na piœmie. Szatani mieli do mnie wielk¹ nienawiœæ,
ale z rozkazu Bo¿ego musieli mi byæ
pos³uszni. To, com napisa³a, jest s³abym cieniem rzeczy, które widzia³am.
Jedno zauwa¿y³am: ¿e tam jest najwiêcej dusz, które nie dowierza³y, ¿e
jest piek³o. Kiedy przysz³am do siebie, nie mog³am och³on¹æ z przera¿enia, jak strasznie tam cierpi¹ dusze, tote¿ jeszcze siê gorêcej modlê
o nawrócenie grzeszników, ustawicznie wzywam mi³osierdzia Bo¿ego dla
nich. O mój Jezu, wolê do koñca
œwiata konaæ w najwiêkszych katuszach, ani¿eli bym mia³a Ciê obraziæ
najmniejszym grzechem” (741).
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Staczaæ „bój bezkrwawy”
z b³. ks. Bronis³awem
Markiewiczem
i b³. Marcelin¹ Darowsk¹
S³uchaj¹c tych wynurzeñ, bardzo
bolesnych, nasuwa siê wniosek, ¿e
¿ycie to taki ustawiczny „bój bezkrwawy”, jak diagnozowa³ b³. ks. Bronis³aw Markiewicz, wielki czciciel œw.
Micha³a Archanio³a. Widzimy jak wiele z³a panuje na œwiecie, a szatan jest
„siewc¹ zw¹tpienia”1. Czytam o doœwiadczeniach mistycznych b³. Marceliny Darowskiej (1827 - 1911), za³o¿ycielki zgromadzenia sióstr
niepokalanek, która w swoim ¿yciu
doznawa³a ró¿nych ataków z³ego ducha. Diabe³ pos³uguje siê wci¹¿ coraz
to nowszymi strategiami, choæ podstawowa strategia, czyli odci¹gn¹æ
cz³owieka od Pana Boga, stale jest
taka sama.
Ta nasza B³ogos³awiona, beatyfikowana przez Jana Paw³a II (6.10.1996)
w swoim ¿yciu, podobnie jak œw. s. Faustyna, doœwiadcza³a diabelskich udrêczeñ. Szatan pokazywa³ siê jej jako du¿e,
czarne zwierzê, co wprowadza³o zamieszanie w jej ¿yciu zakonnym, co rodzi³o
w¹tpliwoœci, ró¿ne pokusy, a nawet lêk
przed potêpieniem. Bardzo szczerze
wyznawa³a: „Pokusy t³umnie napada³y
na moj¹ duszê. Ca³e moje ¿ycie wewnêtrzne przedstawia³o mi siê igraszk¹
z³ego ducha, a nawrócenie – opêtaniem, zejœciem z prostej drogi”. Do takiego stanu ducha dochodzi³a apatia,
zniechêcenie, pró¿noœæ i przekonanie
o swojej wyj¹tkowoœci.
Szatan nie dawa³ jej spokoju: drêczy³ j¹, wyszydza³ jej modlitwy, straszy³ piek³em, potêpieniem, bluŸnierstwami. Uwodzi³ j¹ – jak wyznaje –
czu³ymi s³ówkami w rodzaju: „Ach! Jak
to piêkne, pokorne, mi³osne” te modlitwy. Wyzna³a: „Raz w bia³y dzieñ,
gdy klêcz¹c przed obrazem Matki Boskiej o pomoc b³aga³am, nieprzyjaciel
duszy wielkim g³osem wrzasn¹³ mi
w uszy, tak ¿e zmys³em s³uchu us³yszeæ mi siê zda³o: „Przeklêta!”
Prze¿ywa³a ataki duchowe. Bywa³o, ¿e j¹ coœ rzuca³o o œcianê, tak ¿e
uderzy³a g³ow¹ i mia³a wra¿enie, ¿e ma
roztrzaskan¹. Najczêœciej szatan znêca³ siê nad ni¹ w sposób psychiczno
– duchowy, co rodzi³o dyskomfort
duchowy, intelektualny, psychiczny.

Opisuje, ¿e widzia³a „wœciek³oœæ szatana”, gdy ten nie móg³ jej usidliæ. By³
wtedy jakby bez mocy i si³y. Czasem
mia³a doœwiadczenie, jakby towarzyszy³a jej ca³a „zgraja szatanów”.
Miewa³a tak¿e wizje piek³a, ¿e stoi
nad piekieln¹ przepaœci¹, a wizja szatana by³a przera¿aj¹ca. Pisa³a: szatan
jest „szkaradny, obrzyd³y, uosobienie
grzechu, nieprzyjaciel najdoskonalszego, najœwiêtszego Boga – to ca³¹
potwornoœæ jego maluje; a choæ ci¹gle zwyciê¿any przez Anio³ów, w k¹t
niby zapêdzony, zawsze gotowy do
walki, zawsze czyhaj¹cy i wœciek³y
przeciwko nam”. Wniosek: szatan stale czyha na nas, on nie ma urlopów
czy wakacji, dni wolnych od pokus,
które „nie przestaj¹ nas œcigaæ”.
Podaje bardzo cenne wskazówki
dla ka¿dego z nas. Szatan ostrze swojej
pokusy kieruje szczególnie w stronê
osób ¿yj¹cych g³êbokim ¿yciem duchowym, religijnym, a tak¿e w stronê tych,
którzy s¹ pyszni, zarozumiali, zaniedbani w ¿yciu duchowym. Uderza w stronê tych, których ³atwo zaprowadziæ na
z³e drogi. Ataki szatañskie mog¹ nauczyæ nas pokory, w³aœciwej oceny
samego siebie. Daje wspania³e wskazówki: jak siê ustrzec przed atakiem szatana: „Trzymaæ siê spokojnie w pokusach znaczy: nie m¹ciæ siê, nie trwo¿yæ
nimi, a przytomnie cofaæ siê przed z³em,
z upokorzeniem, bez niecierpliwoœci
i rozpaczy. Szatan jak pies: goni, gdy
widzi, ¿e siê go boj¹ i z przera¿eniem
przed nim uciekaj¹”. W pokusach radzi
zachowaæ „pokój oparty na pokorze
i ufnoœci Bogu”.
Wizje piek³a, napaœci szatañskie na
wybrane dusze, jak œw. s. Faustynê, jak
b³. Marcelinê Darowsk¹, z doœwiadczeniem b³. ks. Bronis³awa Markiewicza,
ukazuj¹ nam dog³êbn¹ prawdê na temat dzia³ania z³ego ducha, który jest
m¹cicielem, fa³szywym doradc¹, usi³uj¹cym sprowadziæ cz³owieka na z³e drogi. On jest „siewc¹ zw¹tpienia”.

Wizje s. £ucji2
S. £ucja doznawa³a wizji nie tylko
w roku 1917, ale równie¿ i w latach
nastêpnych. Wszystkie one mia³y na
celu ostrze¿enie przed grzesznym postêpowaniem, nawo³ywanie do pokuty, do odnowy Koœcio³a, do ustanowienia œwiêta Niepokalanego Serca

Maryi i poœwiêcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. By³o to wielkie
wo³anie i – po latach – mo¿na powiedzieæ, nie zawsze odpowiednio czytelne i nie w porê odczytywane. Nie by³
to problem ³atwy, wymaga³ bowiem
ogromnej rozwagi, roztropnoœci, aby
nabraæ pewnoœci co do autentycznoœci tych objawieñ. Treœæ tych objawieñ przebija³a siê jak promieñ s³oñca
przez chmury, które gêsto zaciemniaj¹
niebosk³on. Nie³atwo by³o daæ wiarê
tym apokaliptycznym wizjom3. Stolica
Apostolska by³a bardzo ostro¿na,
trwa³y badania autentycznoœci wizji,
rozmowy z s. £ucj¹ jakie przeprowadzi³ choæby kard. Tarcisio Bertone
w dniu 27 kwietnia 2000 roku, w czasie której siostra £ucja wyzna³a ¿e biskup w Bieli, to papie¿. Powiedzia³a
wtedy: „Nie znaliœmy imienia papie¿a,
nie wiedzieliœmy, czy to by³ Benedykt
XV czy Pius XII, albo Pawe³ VI czy
Jan Pawe³ II, ale by³ to papie¿, który
cierpia³ i budzi³ cierpienie równie¿
w nas”4. Teologowie w dalszym ci¹gu
zg³êbiaj¹ te tajemnice snuj¹c przeró¿ne domys³y. Poznajmy te wizje5.

Tajemnica pierwsza:
wizja piek³a
„To widzenie piek³a. Dziewica roz³o¿y³a rêce, a z nich wytrys³y strumienie Œwiat³a, które przeniknê³y ziemiê
i ujrzeliœmy morze ognia, znajduj¹cego siê jakby pod ziemi¹. W tym morzu
pogr¹¿eni byli szatani i dusze w postaci ludzkiej, które b¹dŸ wznosi³y siê
w powietrzu jako p³omienie, które siê
z nich wydobywa³y wraz z k³êbami
dymu, b¹dŸ opada³y jako deszcz na
wszystkie strony, jakby iskry olbrzymiego po¿aru wœród przeraŸliwych
krzyków i wycia boleœci i rozpaczy,
nape³niaj¹cych wszystko dr¿eniem
i przera¿eniem. Szatani odró¿niali siê
od ludzi odra¿aj¹c¹ postaci¹ potwornych i nieznanych zwierz¹t, czarnych
i przeŸroczystych”.
Widzenie to trwa³o tylko chwilê, lecz
pe³ni byliœmy wdziêcznoœci dla naszej
Niebieskiej Matki, która ju¿ przed tym
zapewni³a nas, i¿ zabierze nas ze sob¹
do nieba. Gdyby nie to, chyba umarlibyœmy z przera¿enia i trwogi. Nastêpnie wznieœliœmy oczy ku Najœwiêtszej
Dziewicy, która odezwa³a siê do nas
z dobroci¹ po³¹czon¹ ze smutkiem:
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„Widzieliœcie piek³o, dok¹d id¹ dusze
biednych grzeszników. Aby ich ratowaæ, Bóg chce ustanowiæ na œwiecie
nabo¿eñstwo do mego Niepokalanego
Serca. Jeœli zrobi siê to, co ja wam mówiê, wiele dusz zostanie uratowanych,
nastanie pokój na œwiecie. Wojna siê
skoñczy. Ale je¿eli siê nie przestanie obra¿aæ Boga, to za pontyfikatu Piusa XI
rozpocznie siê druga, gorsza. Kiedy
ujrzycie noc oœwietlon¹ przez nieznane œwiat³o, wiedzcie, ¿e to jest wielki
znak, który wam Bóg daje, ¿e ukarze
œwiat za jego zbrodnie przez wojnê, g³ód
i przeœladowania Koœcio³a i Ojca
Œwiêtego. ¯eby temu zapobiec, przyjdê, by ¿¹daæ poœwiêcenia Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i ofiarowania
Komunii œw. w pierwsze soboty na zadoœæuczynienie. Je¿eli ludzie me ¿yczenia spe³ni¹, Rosja nawróci siê i zapanuje pokój, je¿eli nie, Rosja rozszerzy
swoje b³êdne nauki po œwiecie, wywo³uj¹c wojny i przeœladowania Koœcio³a. Sprawiedliwi bêd¹ mêczeni, Ojciec
Œwiêty bêdzie bardzo cierpieæ, wiele
narodów zostanie zniszczonych, na
koniec zatriumfuje moje Niepokalane
Serce. Ojciec Œwiêty poœwiêci mi Rosjê, która siê nawróci, a dla œwiata nastanie okres pokoju”.

fenomen widziany by³ w licznych krajach Europy, a tak¿e w Polsce.
W czerwcu tego roku jasnowidz¹ca
pisa³a do biskupa z Leiria:

Wspomniany wielki znak, o którym jest mowa, mia³ miejsce wed³ug
sprawozdania £ucji, w nocy z 24 na 25
stycznia 1938 r. Niezwyk³a zorza polarna oœwietli³a niebo. Ten tajemniczy

Druga tajemnica:
Niepokalane Serce Maryi

„Te rzeczy ju¿ wkrótce siê zrealizuj¹... ”
Istotnie w roku nastêpnym wybuch³a wojna œwiatowa. Prawd¹ jest, ¿e
wed³ug s³ów £ucji, wojna mia³a wybuchn¹æ za Pontyfikatu Piusa XI. Niektórzy autorowie, jak Barthas w swej
ksi¹¿ce „Troje dzieci”, uwa¿aj¹ wojnê
domow¹ w Hiszpanii jako preludium
do wojny œwiatowej. Lecz Matka Najœwiêtsza podaje nam sama - to co jest
wa¿niejsze - przyczyny tej wojny. „Ta
wojna jest kar¹ za grzechy”.
Jeœli chcemy siê cieszyæ trwa³ym
pokojem opartym na sprawiedliwoœci
i mi³oœci, pos³uchajmy ze czci¹ tego
G³osu, który przypomina nasz obowi¹zek poœwiêcenia siê z ca³ego serca
Niepokalanemu Sercu Maryi, zapowiedziany w Fatimie, wynagradzaj¹c temu
Sercu Macierzyñskiemu za zniewagi,
jakimi jest obra¿ana”.
„Przyœpieszmy dzieñ zmi³owania
Bo¿ego nad nami... ”

„Druga tajemnica odnosi siê do
nabo¿eñstwa Niepokalanego Serca

Maryi. Jak ju¿ poprzednio mówi³am,
Nasza Pani 13 czerwca 1917 r. zapewni³a mnie, ¿e nigdy mnie nie opuœci
i ¿e Jej Niepokalane Serce bêdzie zawsze moj¹ ucieczk¹ i drog¹, która mnie
bêdzie prowadzi³a do Boga.
Mówi¹c te s³owa, roz³o¿y³a swe
rêce i przeszy³a nasze serca œwiat³oœci¹, która z nich p³ynê³a. Wydaje mi
siê, ¿e tego dnia to œwiat³o mia³o przede
wszystkim utwierdziæ w nas poznanie
i mi³oœæ szczególn¹ do Niepokalanego Serca Maryi, tak jak to by³o
w dwóch innych wypadkach odnoœnie do Boga i do tajemnicy Trójcy
Przenajœwiêtszej. Od tego dnia odczuliœmy w sercu bardziej p³omienn¹ mi³oœæ do Niepokalanego Serca Maryi”.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1

Bez autora, Siewca zw¹tpienia. Doœwiadczenia ataków z³ego w ¿yciu b³.
Marceliny Darowskiej, w: Egzorcysta,
nr 1, styczeñ 2014, s. 22-29.
2
Kongregacja Nauki Wiary, Orêdzie
fatimskie. Prezentacja, w: L’Osservatore Romano, nr 9/2000, s. 40-44.
3
Zob.: Dziewiêciu papie¿y i poœwiêcenie, w: S. Gaeta, Fatima. Ca³a prawda. Historia i tajemnica, t³um. Joanna
Ganobis, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017, s. 153-200.
4
Gaeta, dz. cyt., s. 154.
5
Tajemnice zosta³y zdjête ze strony
internetowej.
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Akcja Œw. Krzysztof
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Karpaty - Góry Kultury
W dniach 8-9 lipca 2017 w Sanoku odbywa³o siê Œwiêto
Kultury Karpat Wschodnich – „Karpaty Góry Kultury”.
W niedzielê o godzinie 11.00 zosta³a odprawiona uroczysta
Msza œwiêta w intencji uczestników Œwiêta i zaproszonych
goœci. Poni¿ej relacja fotograficzna z tej Mszy œwiêtej.
Red.
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Bruksela – uroki miasta – cz. 2

figury w³adców i ksi¹¿¹t Brabancji na fasadzie Ratusza
obiektem, który powsta³ w
latach 1444 – 49, jako owoc
przebudowy poprzedniego
przez Jana van Ruysbroecka.
W 1454 roku stanê³a nad nim
strzelista wie¿a wysokoœci 97
Hotel de Ville czyli Ratusz brukselski w
metrów. Wie¿ê ratusza wieñpe³nej okaza³oœci
czy z³ocista postaæ œw. Micha³a Archanio³a, patrona
Grand Place to najpiêkniejsze miej- Brukseli. Charakterystyczn¹ cech¹ rasce w Brukseli. Ten g³ówny Rynek ota- tusza s¹ liczne rzeŸby, które przedstaczaj¹ wspania³e budowle; z po³udnio- wiaj¹ ksi¹¿êta i ksiê¿ne Brabancji,
wej strony jest to Hotel de Ville w liczbie a¿ 203. Nie s¹ one równie sta(Ratusz). Ratusz jest przepiêknym re jak sama budowla, bo zosta³y
umieszczone na fasadzie do-

filigranowa sylwetka Domu Króla vis-a-vis
Ratusza

piero w 1840 roku, w czasie jednej z
restauracji. RzeŸby dodaj¹ uroku piêknej architekturze jednego z najwspanialszych ratuszów Europie.
Vis-a-vis Ratusza stoi nie mniej
spektakularny w wygl¹dzie Dom Króla („Maison du Roi”). I choæ flamandzka nazwa tego budynku brzmi inaczej
(w dwujêzycznej Brukseli podaje siê
dwie nazwy), bo „Dom Chleba” (Broodhuis), to prawda o znaczeniu budynku le¿y poœrodku. Najpierw by³ to
dom cechu piekarzy, póŸniej zosta³
przejêty przez w³adzê i przebudowany
przez Karola V jako w³asnoœæ królew-

Dom Cechu £uczników z bogat¹ dekoracj¹
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Dom pod £abêdziem – tu mieszkali Marks i Engels

ska na nieustêpuj¹cy splendorem Ratuszowi symbol w³adzy cesarskiej.
Pozosta³e pierzeje rynku zosta³y zabudowane przez domy poszczególnych
cechów rzemieœlniczych.
Dooko³a Grand Place rozpoœcieraj¹
siê w¹skie fasady budynków kamienic cechowych. S¹ to siedziby cechu
piekarzy, producentów œwiec, cieœli,
bednarzy, ³uczników, flisaków, szmuklerzy, piwowarów, krawców i innych.
Wiêkszoœæ z nich pochodzi z koñca
XVII wieku, z czasów po odbudowie
zniszczeñ z oblê¿enia francuskiego.
Nosz¹ one cechy panuj¹cego wtedy
stylu – baroku, choæ widaæ te¿ elementy sztuki klasycznej. Jedna z kamienic
nosi nazwê „Dom pod £abêdziem”
(Maison du Cygnes), ze wzglêdu na
p³askorzeŸbê tego pokaŸnego ptaka na
fasadzie. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
w tym domu, a w³aœciwie w barze na
jego parterze, Marks i Engels napisali
swoje s³ynne i niefortunne dla dziejów Europy dzie³o „Manifest”. Innym
piêknym budynkiem jest Dom Cechu
£uczników, nosz¹cy nazwê „Dom Wilczycy” (Maison de la Louve), na którego kamiennej fasadzie widnieje p³askorzeŸba s³ynnej rzymskiej wilczycy
karmi¹cej Romulusa i Remusa, a na
poziomie drugiego piêtra widniej¹ alegoryczne pos¹gi Prawdy, K³amstwa,
Pokoju i Niezgody. Ponadto na frontonie znajduje siê rzeŸba Apollosa,
a na zwieñczeniu wizerunek Feniksa,
symbolu nieœmiertelnoœci. Ta kamienica, wed³ug projektu Petera Herboscha, jest przyk³adem adaptacji sztuki
rzymskiej przez barokowych artystów
flamandzkich.
Zwiedzanie Garnd Place’u zajê³o
nam pewnie z godzinê. Potem, pe³ni
wra¿eñ, a szczególnie podekscytowani t³umami zwiedzaj¹cymi dywan kwiatowy, udaliœmy siê w kierunku katedry.
Znajduje siê ona w pewnym oddaleniu
na pó³noc od Rynku, ale dosyæ ³atwo
jest do niej trafiæ. Pierwotny koœció³
romañski tym miejscu powsta³ w XI
wieku. Poœwiêcony zosta³ on œw. Micha³owi, a póŸniej umieszczono w nim
relikwie œw. Guduli, tutejszej œwiêtej
¿yj¹cej w VII w. Przebudowê katedry
w duchu gotyku zainicjowa³ na pocz¹tku XIII w. ksi¹¿ê brabancki Henryk I. Trwa³a ona a¿ 300 lat. Fasada
katedry nosi cechy stylu póŸnego go-

fasada katedry widziana z oddali
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wnêtrze katedry i wierni na Mszy œwiêtej
tyku, flankuj¹ j¹ dwie a¿urowe wie¿e
bez he³mów. Portal przedzielony kolumn¹ ozdabiaj¹ liczne rzeŸby, w tym
Trzech Króli i aposto³ów.

Wnêtrze katedry zachwyca ogromem i klarownoœci¹ form. W oczy rzucaj¹ siê okr¹g³e kolumny w liczbie 12,
podtrzymuj¹ce sklepienie. Na ka¿dej

schody i park na trasie w kierunku Pa³acu Ksi¹¿¹t i Wzgórza Sztuk

kolumnie umieszczona jest du¿a rzeŸba jednego z aposto³ów. Gdy weszliœmy trwa³a Msza œwiêta, albowiem
by³o to œwiêto Matki Bo¿ej - 15 sierpnia. W koœciele nie by³o t³umów, mo¿e
z 30 osób uczestniczy³o w Eucharystii, ale nie chcieliœmy przeszkadzaæ.
Przeczyta³em w przewodniku, ¿e wiêkszoœæ wyposa¿enia œwi¹tyni zosta³a
zniszczona lub rozgrabiona w czasie
reformacji i rewolucji francuskiej,
a wiêc nie czekaliœmy do koñca Mszy,
tylko po krótkim spojrzeniu na nawê,
udaliœmy siê dalej.
Potem by³ posi³ek z ma³¹ przygod¹,
bo kelner wpiera³ nam, ¿e zamówiliœmy
ma³¿e, ale w koñcu uda³o siê z nich
wymówiæ i spo¿yæ jakieœ l¹dowe miêsko, a nastêpnie rozdzieliliœmy siê z koleg¹. Chcia³em zwiedziæ Muzeum Sztuk
Piêknych i choæ by³ to poniedzia³ek, to
mia³em nadziejê, ¿e mo¿e z powodu
œwiêta (Wnieb. Matki Bo¿ej) bêdzie
czynne. Uda³em siê wiêc w stronê tzw.
Górnego Miasta, przechodz¹c przez
park i d³ugi pasa¿ schodów, w kierunku Pa³acu Królewskiego. Z tarasu na
górze roztacza³ siê dosyæ ³adny widok
na Dolne Miasto, ale po chwili okaza³o
siê, ¿e Muzeum i tak jest nieczynne.
Zawiedziony zszed³em wiêc na dó³ i postanowi³em ostatni¹ godzinê spêdziæ
na spontanicznym b³¹dzeniu po mieœcie. Uda³o mi siê w tym czasie odwiedziæ dwa koœcio³y – œw. Katarzyny i œw.
Jana Chrzciciela z begina¿em, przespacerowaæ siê po terenie dawnego portu,
zobaczyæ budynek gie³dy (La Borse)
i wreszcie statuê Manneken Pis, czyli
Sikaj¹cego ch³opca.
Koœció³ œw. Katarzyny istnia³ ju¿
na pocz¹tku XIII wieku, ale niewiele
siê zachowa³o z dawnej œwi¹tyni, tylko barokowa wie¿a (choæ barok to te¿
nie ten czas – wiêc póŸniejsza). W XIX
wieku architekt Joseph Poelaert zaprojektowa³ obecn¹ bry³ê budynku zachowuj¹c wiele dawnych elementów
architektonicznych. We wnêtrzu mo¿na podziwiaæ piêkn¹ XV-wieczn¹ figurkê Czarnej Madonny z Dzieci¹tkiem,
przy której zatrzyma³em siê na modlitwê. Pos¹¿ek ten w czasie zamieszek
protestanci wrzucili do rzeki Senne
(dziœ pewnie p³ynie pod brukiem miasta), ale nie zaton¹³. Zosta³ wy³owiony i od tego czasu jest otoczony szczególnym kultem.

koœció³ œw. Katarzyny i wie¿a barokowa

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 28 (723) 16 lipca 2017 r.

15
Obok koœcio³a znajduje siê plac œw.
Katarzyny, który niegdyœ by³ portem
rzecznym i targiem rybnym. W 1870
roku kana³ zasypano, a w miejscu nabrze¿a powsta³ plac koœcielny. Pozosta³a jednak tu specyficzna atmosfera, któr¹ przez chwile mog³em siê
syciæ, obserwuj¹c te¿ w tej okolicy
wiêksze zagêszczenie s³u¿b policyjnych (niedawne zamachy). Potem jeszcze uda³em siê w kierunku koœcio³a œw.
Jana Chrzciciela. Dawniej by³ tu ¿eñski klasztor beginek (rodzaj zakonu –
o tym jeszcze chyba napiszê). Koœció³
powsta³ w XVII wieku i jest przyk³adem sztuki rokoka. Jest tu ³adny barokowy o³tarz, liczne obrazy na œcianach,
ambona oraz plansze z histori¹ beginek – pobo¿nych kobiet pragn¹cych
¿yæ w duchu poœwiêcenia Bogu.
Poniewa¿ umówiony czas spotkania nagli³, uda³em siê w stronê Rynku,
po drodze zahaczaj¹c o „La Borse”

figurka Czarnej Madonny
i „Manneken Pis”. Potem spotkaliœmy
siê z koleg¹ znów przy Rynku i po
ostatnim rzuceniu okiem na Grand Place postanowiliœmy wyjechaæ z cen-

dawny port rzeczny, dziœ deptak z kafejkami

trum i udaæ siê na wieczorny spacer
po Louven (czyli s³ynnym Lowanium).
Ks. Tomasz Grzywna

koœció³ œw. Jana Chrzciciela w stylu rokoko

Nasz Goœæ –
ks. Bohdan Dutko MS
W dniu 9 lipca w naszym koœciele goœci³ ks. Bohdan
Dutko saletyn z Krakowa, redaktor naczelny dwumiesiêcznika „La Salette”, rekolekcjonista. Wyg³osi³ on homiliê na
temat pojednania z Bogiem, ludŸmi i samym sob¹ oraz promowa³ wydawnictwa salezjañskie.
Red.
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15 Niedziela zwyk³a – 16.07.2017
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ, zgodnie z zapowiedzi¹
z ostatniej niedzieli, goœcimy ks. Jakuba Kruczka, moderatora Bractwa Ratowania Dusz od Potêpienia Wiecznego. Ws³uchajmy siê uwa¿nie
w przes³anie jakie nam przeka¿e.
2. Dziœ, po Mszy œwiêtej o godzinie
12.30, nabo¿eñstwo do œw. Rity. Prosimy, aby intencje modlitewne wrzucaæ
do skrzynki, która znajduje siê pod
ambon¹. Œw. Rita jest patronka od

spraw trudnych, niekiedy nawet beznadziejnych z ludzkiego punktu widzenia. Polecajmy jej nasze trudne sprawy, ufaj¹c, ¿e nam zaradzi, pomo¿e.
3. We wtorek, 18 lipca, w naszym koœciele o godzinie 11.30 zostanie odprawiona Msza œwiêta z okazji Œwiêta
Policji. Zapraszamy wszystkich chêtnych, aby modliæ siê w intencji policji,
która strze¿e naszego bezpieczeñstwa,
troszczy siê o nale¿yty porz¹dek.

4. W sobotê œwiêto œw. Marii Magdaleny. To biblijne imiê nosi wiele kobiet, którym sk³adamy jak najlepsze
¿yczenia: g³ównie opieki swojej œwiêtej patronki.
5. W przysz³¹ niedzielê œwiêciæ bêdziemy wszystkie pojazdy mechaniczne. Ofiary sk³adane z okazji poœwiêcenia tych¿e pojazdów, bêd¹
przeznaczone na zakup œrodków transportu dla misjonarzy.

Intencje w tygodniu
Od 17. do 23.07.2017 r.
Poniedzia³ek – 17.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Jan r. œm.
7.30 + Jan Horba int. od pracowników
Urzêdu Pocztowego Sanok 1
18.00 1. + Zofia Raczkowska
2. o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks. Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin i czcicieli O. Pio

7.00 dziêkczynna w 10 r. urodzin Hanny z proœb¹ o b³. Bo¿e na ca³e ¿ycie
7.30 + Agata Witkoœ i ++ z rodziny
18.00 + Helena i W³adys³aw Kukla

7.00 + Krystyna Skrzypek
7.30 dziêkczynno -b³agalna w int. urodzin Renaty
18.00 + Kazimierz Karasiñski

Czwartek – 20.07
Niedziela – 23.07
6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Czes³aw Wojtowicz
7.30 + Mieczys³aw Patronik 1 r. œm.
18.00 + Wojciech Robel

6.30 za parafian
8.00 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
9.30 o zdrowie i b³. Bo¿e dla Maæka

Wtorek – 18.07

Pi¹tek – 21.07

i rodzeñstwa
11.00 + Ania

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Kyc
7.30 + Jan Horba int. od pracowników
Urzêdu Pocztowego Sanok 1
18.00 + Stefania z Iwonicza

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Fija³kowskich
7.30 ++ Rodzice: Katarzyna i Antoni
18.00 + Helena Dereñ 9 r. œm.

Œroda – 19.07

Sobota – 22.07

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka
(greg.)

6.30 + Lubos³awa i Czes³aw Czajka

12.30 w intencji Oliwki z okazji I Komunii œw.
18.00 + Izabela, Kazimierz i ks. Czes³aw
20.00 + Zdzis³awa (f) Chmura 3 r. œm.
Stró¿e: za Przemys³awa – dziêkczynna za Bo¿¹ opiekê i b³. w latach edu-

(greg.)

kacji z proœb¹ o dalsz¹ obecnoœæ
Bo¿a w ¿yciu
P³owce: + Piotr i Katarzyna
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