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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Co jest moj¹ per³¹?

W NUMERZE

Per³y to wytwory ma³¿y per³op³awów, które ju¿ od 6000 tysiêcy lat s¹
bardzo cenione jako ozdoby. Wielkoœæ
pere³ waha siê od poziomu g³ówki szpilki a¿ do poziomu go³êbiego jaja. Ze
wzglêdu na swój piêkny
kszta³t, kolor i po³ysk per³y
od wieków powoduj¹ zachwyt u jubilerów, w³adców
i bogatych kobiet, osi¹gaj¹c
niezwyk³e ceny. Ju¿ w czasach Chrystusa noszenie
pere³ jako bi¿uterii by³o praktykowane przez wysokie sfery i by³o oznak¹ dostojeñstwa i bogactwa.
Jezus pos³u¿y³ siê symbolem pere³, aby ukazaæ nam
o jakie wartoœci powinniœmy
siê troszczyæ najbardziej.
Opowiada o kupcu, który
odnalaz³szy drogocenn¹ per³ê, sprzeda³ wszystko, co
mia³, aby j¹ nabyæ (Mt
13,45-46). Ta per³a by³a w³asnoœci¹
innego kupca, który byæ mo¿e nie rozpozna³ jej wartoœci. Przecie¿, gdyby
zdawa³ sobie sprawê, ¿e jest tak cenna, nie pozby³by siê jej tak ³atwo. Tymczasem bohater przypowieœci widzi
w niej ogromny potencja³ – byæ mo¿e
trzeba j¹ jeszcze nieco oczyœciæ, polerowaæ (czytam, ¿e pere³ siê nie szlifuje).
Wtedy, wprawiona w jak¹œ ozdobê,
osi¹gnie najwiêksz¹, niepoznan¹ przez
poprzedniego w³aœciciela wartoœæ.
W tym kontekœcie warto zapytaæ siê:
Co jest moj¹ per³¹? Co jest dla mnie najwa¿niejsze? Co w ¿yciu ceniê najbardziej,
do czego d¹¿ê, ku czemu siê kierujê?
Dla ró¿nych ludzi najwa¿niejsze s¹
ró¿ne wartoœci. Czasem robi siê nawet
ankiety lub sonda¿e, co jest najwa¿niejsze dla pytanych. Najwy¿sze oceny osi¹gaj¹ czêsto zdrowie, rodzina
i pieni¹dze. Wszystko to jest wa¿ne
i potrzebne, ale te wartoœci zamykaj¹
siê w przestrzeni ziemskiej. A to, co na
ziemi, szybko przemija. Przemija uroda, sprawnoœæ, zdrowie; czas niszczy
wartoœci estetyczne i witalne w nas.

Pieni¹dze mo¿na straciæ, maj¹tek mo¿e
ulec zniszczeniu, choæ czêsto bywa te¿
pomna¿any po wielokroæ. Czy jednak
cieszy cz³owieka u kresu ¿ycia liczba
zer na koncie, albo wygodne aparta-

zmy czy wojny, a ci, którzy j¹ tworzyli
ju¿ dawno odeszli z tego œwiata.
Co jest wiêc najwa¿niejsze? Tak,
królestwo niebieskie – mówi o tym
wyraŸnie Jezus: „Królestwo niebie-

menty? Nawet rodzinê, bliskich po
kolei siê traci, poniewa¿ wszyscy
w konkretnym czasie umieramy i odchodzimy z tego œwiata.
Mo¿e wiêc najwa¿niejsza jest m¹droœæ? Tak s¹dzi³ Salomon i za to zosta³ przez Boga pochwalony, gdy poprosi³ o roztropnoœæ i umiejêtnoœæ
s¹dzenia zamiast o si³ê i bogactwa
(I czytanie 1 Krl 3, 5-12). Ale ostatecznie i on z tej m¹droœci nie skorzysta³
do koñca, o czym œwiadcz¹ dalsze
jego dzieje. M¹droœæ te¿ nie jest dana
na zawsze; zreszt¹ czy jest najcenniejsza? Myœliciel bardziej wspó³czesny, Pascal (1623-1662), wypowiedzia³
bardzo zastanawiaj¹ce zdanie: „Jedna kropla mi³oœci znaczy wiêcej ni¿
ca³y ocean rozumu”.
Mo¿e najwa¿niejsza jest sztuka
i pozostawienie po sobie wielkich
dzie³? Tak nieraz sobie myœlê ogl¹daj¹c wspania³e dzie³a sztuki (Kaplica
Sykstyñska!) czy podziwiaj¹c powieœci i poematy wieszczów. Ale przecie¿
i to nie jest najcenniejsze, bo sztuka
mo¿e zostaæ zniszczona przez katakli-

skie podobne jest do kupca, poszukuj¹cego
piêknych
pere³”
(Mt 13,45). Nie ka¿dy to docenia, tak
jak wczeœniejszy w³aœciciel nie docenia³ wartoœci swojej per³y! Królestwo
Bo¿e nie przeminie nigdy, jest wartoœci¹ niezbywaln¹ i jedyn¹. A z jej zdobyciem ³¹czy siê nierozdzielnie mi³oœæ. Tak, mi³oœæ, ta, któr¹ tak piêknie
gloryfikowa³ Pascal. Jej jedna kropla
jest wa¿niejsza ni¿ wszelka wiedza, ni¿
ulotne zdrowie czy nieprzeliczone bogactwa materialne. I o tê mi³oœæ trzeba siê zatroszczyæ, bo mi³oœæ otwiera
bramy nieba.
Per³¹ jest wiêc dla wierz¹cych
w Chrystusa niebo, do którego siêgamy pe³ni¹c dzie³a mi³oœci. Inna twórczoœæ – artystyczna, muzyczna, pisarska – o tyle jest cenna, o ile wyp³ywa
z mi³oœci i niesie przes³anie mi³oœci.
Oby nasz¹ per³¹ najcenniejsz¹, by³o
szukanie królestwa Bo¿ego poprzez
poznawanie mi³oœci Boga i dawanie
mi³oœci innym.
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Pomódl siê za Polskê…
Powstanie Warszawskie 1944
Miesi¹ce wakacyjne, to czas wêdrówek, wyjazdów, nadrabiania zaleg³oœci w ró¿nych dziedzinach ¿ycia,
b¹dŸ te¿ czas leniuchowania czyli ca³kowitego wy³¹czenia siê z codziennych obowi¹zków (o ile to siê uda).
To mo¿e byæ tak¿e czas poznawania
naszych ojczystych dziejów, bo w lipcu i sierpniu wiele siê dzia³o w naszej
ojczystej historii. W czasie tych wakacji mia³em mo¿liwoœæ zwiedzania
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wchodz¹c do tego gmachu odnios³em wra¿enie, ¿e czas siê zatrzyma³,
¿e trwa okrutna wojna, gdzie na ka¿dym kroku mo¿na siê potykaæ o kartki
z ka¿dego dnia Powstania. W dos³ownym znaczeniu chodz¹c po poszczególnych salach czy pomieszczeniach,
mo¿na dos³ownie rzecz ujmuj¹c zabieraæ ze sob¹ kartki, które ukazuj¹ nam
jak dzieñ po dniu przebiega³o to Powstanie. Nazbiera³em tych kartek z kalendarza doœæ du¿o, choæ mam pewne
luki, od samego pocz¹tku, czyli od
1 sierpnia 1944 roku. Wtedy to by³
wtorek. Kartki z tego kalendarza mówi¹
nam nawet o pogodzie, o godzinie
wschodu i zachodu s³oñca, o œredniej
temperaturze powietrza, o tym, ¿e
1 sierpnia, w dniu rozpoczêcia Powstania, by³o zachmurzenie du¿e, wystêpowa³y lokalne deszcze, a stan wody
na Wiœle wynosi³ 125 cm. Wydawaæ
by siê mog³o, ot, taki zwyczajny dzieñ.
Ka¿dego dnia kalendarz ów podaje
bardzo dok³adnie o rozwoju dzia³añ
powstañczych. Na podstawie kartek
z tego kalendarza mo¿na z³o¿yæ bogat¹
historiê ca³ego Powstania. Szczegó³ów
jest tak du¿o, ¿e bardzo ³atwo jest siê
pogubiæ. Trzeba byæ ju¿ dobrym
znawc¹ historii, aby wszystkie fakty
powi¹zaæ w jedn¹, logiczn¹ ca³oœæ.
Oprócz tych kartek, których nikt
nie da rady przeczytaæ nawet w ci¹gu
choæby ca³ego dnia zwiedzania, (nie
ma nawet takiej potrzeby, bo mo¿na
zabraæ do domu), to na œcianach poszczególnych sal wystawowych, znajduje siê bardzo du¿o ró¿nego rodzaju
plakatów, odezw do ludnoœci tamtych
czasów, jak choæby mocno krzycz¹cy
napis: POLACY!, a pod nim, po przekazaniu jakichœ treœci, mocno wybrzmiewaj¹cy g³os: „NIECH ¯YJE

POLSKA NIEPODLEG£A”. Jak wielka musia³a byæ wola d¹¿enia do wolnej, niepodleg³ej Polski. Jednak, jak siê
okazuje, musia³a byæ z³o¿ona w ofierze wielka danina krwi, tysi¹ce ofiar
naszych rodaków.

Oprócz tych kartek przekazywanych dla upamiêtnienia tragicznych
wydarzeñ z 63 dni Powstania, w muzealnym sklepiku mo¿na zakupiæ wiele
opracowañ, ksi¹¿ek, przewodników, na
temat Powstania. Mam przed sob¹ tyl-

Chodz¹c po poszczególnych salach, czêsto s³ychaæ g³osy ludzi, którzy prze¿yli Powstanie, a byli jego
uczestnikami. To g³os ¿ywej historii,
choæ wielu z nich ju¿ dawno nie ¿yje.
Wypowiadaj¹ siê tak wielcy, znani
i cenieni ludzie, jak Jan Nowak Jeziorañski czy W³adys³aw Bartoszewski.
Ca³oœci obrazu Powstania dope³niaj¹
filmy pe³ne niewyobra¿alnej grozy,
trudów ¿ycia, gdzie zdobycie wody
by³o wielkim osi¹gniêciem, gdzie wybuchaj¹ œmiercionoœne pociski, gdzie
gin¹ ludzie i konie, gdzie sypi¹ siê
mury, gdzie pozosta³e œciany mówi¹
o iloœci pocisków, jakie w nie uderza³y. To jakiœ apokaliptyczny obraz,
trudny do opowiedzenia, a có¿ dopiero do prze¿ycia.
Organizatorzy i pomys³odawcy
tego Muzeum (prof. Lech Kaczyñski) i liczne grono wspania³ych ludzi, wiedzieli, ¿e nikt ze zwiedzaj¹cych nie jest w stanie poj¹æ
wszystkiego, przygotowali dwujêzyczne informacje, gdzie na kartkach formatu A4, mo¿na np. przeczytaæ m. in.: „Pocz¹tek wojny”;
„Powstanie w sierpniu”; „Przed godzin¹ „W”; „Akcja „Burza”; „Niepowodzenia powstañcze”; „Kapitulacja”; „Pamiêæ i historia”.

ko dwa, ale jak¿e wa¿ne. Pierwszy to:
„Przewodnik po powstañczej Warszawie”, autorstwa Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Urzykowskiego,
gdzie autorzy opisuj¹ to, co dzia³o siê
w poszczególnych dzielnicach Warszawy: na Starówce, w Œródmieœciu
Pó³nocnym i Po³udniowym, na Powiœlu, na Czerniakowie, Mokotowie,
Ochocie, Woli, Pow¹zkach, ¯oliborzu,
Pradze, na obrze¿ach i okolicach. Ów
przewodnik opatrzony jest niezliczon¹
iloœci¹ zdjêæ czarnobia³ych i kolorowych, krótkimi, ³atwymi do zapamiêtania tekstami, niekiedy tylko poszerzonymi has³ami, aby mo¿e potem
siêgn¹æ po gruntown¹ wiedzê na dany
temat czy te¿ dotycz¹cy jakiejœ akcji
czy osoby.
Druga pozycja to „Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik”, z tekstem Grzegorza Jasiñskiego
i Paw³a Ukielskiego. Oprócz nich wiele wypowiedzi takich znakomitoœci,
jak: Lena D¹bkowska-Cichocka, Dariusz Gawin, Pawe³ Kowal, Jan O³dakowski, Agnieszka Panecka, wspomniany ju¿ Pawe³ Ukielski i Ewa
Zió³kowska. Oni stanowili zespó³ redakcyjny. Przewodni ten otwiera „Kalendarium”, a po nim poszczególne
eksponaty znajduj¹ce siê na parterze,
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antresoli, piêtrze, Sali nad Liberatorem
oraz Park Wolnoœci. Jest to lektura
pasjonuj¹ca opatrzona, podobnie jak
poprzednia pozycja, piêknymi zdjêciami, krótkim tekstami budz¹cymi zaciekawienie i chêæ siêgania po g³êbsz¹
wiedzê. Poszczególne sale, jak ta na
parterze, maj¹ swoje œciœle okreœlone
tematy, jak: „1. Przedsionek, 2. Powstanie po latach, 3. Sala Ma³ego Powstañca; 4. Monument; 5. Wybuch wojny
i okupacja; 6. Polskie Pañstwo Podziemne; 7. Getto; 8. Akcja „Burza”; 9.
Przed godzin¹ „W”; 10. Godzina
„W”;11. Drukarnia; 12. Radoœæ powstañców”. Kolejne rozdzia³y maj¹
tak¿e swoje uszczegó³owione pozycje.
Pod dat¹ 30 lipca2014 roku, czytam
przes³anie Sztafety Wolnoœci, które
zachêca do budowania œwiata,
którego fundamenty stanowiæ
bêd¹: „wolnoœæ, mi³oœæ do ojczyzny, wiernoœæ, mêstwo, honor,
prawoœæ, przyjaŸñ, tolerancja, pomoc s³abszym, sumiennoœæ”. Jak¿e i dziœ wa¿ne s¹ te wskazania.
Powstañcy s¹ naszymi nauczycielami i to wielow¹tkowymi, wielop³aszczyznowymi.
W rozdziale „Antresola”, jest
nawet mowa o „¿yciu religijnym”,
tamtego okresu. Widniej¹ tam fotografie ks. Stefana Wyszyñskiego, pseudonim Radwan III, póŸniejszego prymasa Polski oraz ks.
mjr. Stefana Kowalczyka, pseudonim Biblia. S¹ zdjêcia pary nowo¿eñców, którzy zawieraj¹ sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski.
Ksiê¿a w przerwach pomiêdzy
walkami odprawiali Msze œwiête,
spowiadali wiernych, udzielali sakramentów œwiêtych. Wystarczy³a jakaœ
ma³a, podwórkowa kapliczka, bo koœcio³y czêsto le¿a³y w gruzach, aby tam
siê modliæ. Wymieniê najbardziej znanych kapelanów, jak: ks. mjr Józef
Warszawski, „Ojciec Pawe³”, kapelan
Zgrupowania „Rados³aw”, ks. pp³k
Jan Zieja „Rybak”, kapelan Pu³ku
„Baszta”, ks. pp³k Zygmunt Marian
Trószyñski „Alkazar”.
Dla wielu z nas, a w³aœciwie to nawet dla wszystkich, poza ¿yj¹cymi jeszcze Powstañcami, to Polska z oddali,
ale jak¿e bliska. To wtedy toczy³a siê
walka o kszta³t Polski, o czym mówi¹
eksponaty i opracowania wsparte dokumentami, w pomieszczeniach na piêtrze. Inne spojrzenie na Powstanie mieli

przedstawiciele „Polski Lubelskiej”, ze
swoim Manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Przes³anie stamt¹d p³yn¹ce, nawet ju¿ wtedy, a dziœ po latach tym bardziej jasne,
jest jednoznaczne, to: „zale¿ny od Sowietów, nielegalny, komunistyczny
quasi-rz¹d Polski”. Zwolennicy
PKWN-u odrzucali sens walki powstañczej, bowiem swoje oczy mieli
skierowane w stronê Sowietów: Og³aszaj¹ wiêc: „Powstanie warszawskie
w rzeczywistych intencjach jego autorów skierowane byæ mia³o nie przeciwko Niemcom, lecz przeciwko
PKWN, przeciwko polskiej Demokracji, mia³o na celu powo³anie w Warszawie rz¹du reakcji polskiej i og³oszenia go rz¹dem Narodu”. Tak

pallotyn, znaleŸli siê w gronie 108 b³ogos³awionych mêczenników II wojny
œwiatowej, których beatyfikowa³ w roku 1999, œw. Jan Pawe³ II.
Przewodnik ten ujmuj¹c Powstanie tematycznie, wydarzenie po wydarzeniu, dzieñ po dniu, mówi wreszcie o „Œmierci Miasta”, jego
wykrwawieniu. Przera¿aj¹ce s¹ opisy
niewyobra¿alnych zniszczeñ, rabunków, barbarzyñstwa. Jest te¿ i ocena
„pomocy” sowieckiej: „Wojska sowieckie stacjonuj¹ce po drugiej stronie Wis³y nie podejmuj¹ ¿adnych
dzia³añ, aby przeszkodziæ Niemcom.
Po raz kolejny cele Hitlera i Stalina,
œmiertelnych wrogów, okazuj¹ siê
zbie¿ne w przypadku polityki wobec
Polski. Sowieckiemu dyktatorowi jest

rozpoczê³a siê brutalna walka komunistów „z ide¹ Powstania Warszawskiego oraz Polskim Pañstwem Podziemnym”. PKWN wszed³ pod
jurysdykcjê sowieck¹. Autorzy pisz¹:
„Na skutki nie trzeba d³ugo czekaæ –
wkrótce rozpoczynaj¹ siê masowe
aresztowania i wywózki do Ostaszkowa, Borowicz i Riazania tysiêcy ¿o³nierzy i dzia³aczy Polskiego Pañstwa
Podziemnego. Sowieci korzystaj¹ ze
spisów przygotowanych wczeœniej
przez ich wywiad”. To by³by ju¿ kolejny obraz ojczystych dziejów pod okupacj¹ sowieck¹.
Z tego Przewodnika mo¿emy tak¿e dowiedzieæ siê, ¿e dwaj kapelani
Powstania, o. Jan Czartoryski „Ojciec
Micha³” i ks. Józef Stanek „Rudy”,

bardzo na rêkê zniszczenie „bur¿uazyjnej” elity narodu i wszelkich œladów przedwojennej Warszawy. Dziêki temu mo¿e j¹ potem odbudowywaæ
wed³ug w³asnej, socrealistycznej wizji urbanistycznej, stawiaj¹c w centrum miasta swój „dar” dla ludu polskiego, Pa³ac Kultury i Nauki –
symbol sowieckiej dominacji”.
Niech bardzo pobie¿nym dope³nieniem zrywu powstañczego, bêd¹ trzy kartki
jakie mo¿na by³o zabraæ z Muzeum jakby
dla utrwalenia czy wyrobienia sobie przynajmniej cz¹stkowej opinii: pierwsza to
„Powstanie w sierpniu” druga to „Kapitulacja”; trzecia to – „Pamiêæ i historia”. Bêd¹
one przedrukowane w naszej gazetce.
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Fatima – setna rocznica objawieñ
Kard. Joseph Ratzinger1
„Tak zwana trzecia «tajemnica»
fatimska, której zapis po d³ugim czasie zostaje tu w ca³oœci opublikowany
na polecenie Ojca Œwiêtego, by³a
przedmiotem tak licznych spekulacji,
¿e uwa¿ny czytelnik tego tekstu zapewne dozna rozczarowania lub uczucia g³êbokiego zdziwienia. Nie zostaje
bowiem ujawniona ¿adna wielka tajemnica ani uchylona zas³ona przysz³oœci. Widzimy Koœció³ mêczenników minionego ju¿ stulecia ukazany
w obrazie, który opisany jest trudno
zrozumia³ym jêzykiem symbolicznym.
Czy w³aœnie to Matka Chrystusa pragnê³a przekazaæ chrzeœcijañstwu i ludzkoœci w epoce wielkich problemów
i niepokojów? Czy ma to nam pomóc
na pocz¹tku nowego tysi¹clecia? Czy
te¿ s¹ to tylko projekcje wewnêtrznego œwiata dzieci, wyros³ych w klimacie g³êbokiej pobo¿noœci, ale zarazem
przera¿onych kataklizmami, jakie zagra¿a³y ich epoce? Jak powinniœmy
rozumieæ tê wizjê, co o niej myœleæ?”
W dalszej czêœci Kardyna³ czyni bardzo wnikliwe rozró¿nienie pomiêdzy objawieniem publicznym
a prywatnym, jakie s¹ objawienia
w Fatimie, szukaj¹c dla nich miejsca
w teologii. Mo¿na to wyraziæ krótkim ujêciem:
„Autorytet objawieñ prywatnych
ró¿ni siê zasadniczo od autorytetu jedynego objawienia publicznego: to
ostatnie domaga siê, byœmy przyjêli
je z wiar¹, w nim bowiem Bóg sam przemawia do nas ludzkimi s³owami i za
poœrednictwem ¿ywej wspólnoty Koœcio³a. Wiara w Boga i w Jego s³owo
odró¿nia siê od jakiejkolwiek innej
wiary, ufnoœci czy ludzkiej opinii. Przekonanie, ¿e to Bóg mówi, daje mi gwarancjê, ¿e spotykam tu sam¹ prawdê,
dziêki czemu zyskujê pewnoœæ, jakiej
nie mo¿na osi¹gn¹æ w ¿adnej innej
formie ludzkiego poznania. Na tej
pewnoœci budujê swoje ¿ycie i jej zawierzam siê w chwili œmierci.
Objawienie prywatne wspomaga tê
wiarê i okazuje sw¹ wiarygodnoœæ w³aœnie przez to, ¿e odsy³a mnie do jedynego objawienia publicznego. Kard.

Prospero Lambertini, przysz³y papie¿
Benedykt XIV, tak mówi³ o tym w swoim klasycznym traktacie, który sta³ siê
póŸniej miarodajnym punktem odniesienia w sprawach beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych: «W przypadku
objawieñ, które zyska³y tego rodzaju
aprobatê, ich przyjêcie przez wiarê
powszechn¹ nie jest obowi¹zkowe;
nie jest nawet mo¿liwe. Objawienia te
domagaj¹ siê raczej przyjêcia przez
wiarê indywidualn¹, pos³uszn¹ regu³om roztropnoœci, która nam je ukazuje jako prawdopodobne i wiarygodne dla pobo¿nego umys³u». (…)
Orêdzie takie mo¿e skutecznie pomagaæ w lepszym zrozumieniu i prze¿ywaniu Ewangelii w obecnej epoce;
dlatego nie nale¿y go lekcewa¿yæ.
Jest to pomoc, która zostaje nam
udzielona, ale z której nie mamy obowi¹zku korzystaæ”.
W dalszej czêœci prefekt Kongregacji Nauki Wiary wnikliwie analizuje
wizjê zmys³ow¹, jako „zewnêtrzne postrzeganie cielesne, postrzeganie wewnêtrzne i wizjê duchow¹. )…) Widzenie wewnêtrzne nie oznacza, ¿e mamy
do czynienia z wytworem fantazji, który jest jedynie wyrazem subiektywnej
wyobraŸni. Oznacza raczej, ¿e dusza
styka siê z czymœ rzeczywistym, chocia¿ ponadzmys³owym, i zyskuje zdolnoœæ widzenia tego co niewidzialne,
niepostrzegalne dla zmys³ów — do
postrzegania «zmys³ami wewnêtrznymi». Dusza styka siê tu z prawdziwymi «przedmiotami», choæ nie nale¿¹
one do œwiata zmys³owego, do jakiego przywykliœmy. Potrzebna jest do
tego wewnêtrzna czujnoœæ serca, której najczêœciej cz³owiekowi brakuje, bo
zbyt silny jest nacisk rzeczywistoœci
zewnêtrznej oraz obrazów i myœli wype³niaj¹cych umys³. Osoba widz¹ca
zostaje wyprowadzona poza czyst¹
zewnêtrznoœæ i styka siê z g³êbszymi
wymiarami rzeczywistoœci, które staj¹
siê dla niej postrzegalne. Byæ mo¿e
pozwala to zrozumieæ, dlaczego w³aœnie dzieci s¹ uprzywilejowanymi adresatami takich objawieñ: ich umys³
nie jest jeszcze zbyt zniekszta³cony,
ich wewnêtrzna zdolnoœæ postrzegania nie zosta³a jeszcze nadmiernie

uszczuplona. «Nawet usta dzieci i niemowl¹t oddaj¹ Ci chwa³ê» — odpowiada Jezus s³owami Psalmu 8 (w. 3)
na zarzuty arcykap³anów i starszych,
którzy oburzali siê na dzieci wo³aj¹ce
«hosanna!» (por. Mt 21, 16).
«Wizja wewnêtrzna», jak powiedzieliœmy, nie jest wytworem wyobraŸni, lecz prawdziwym sposobem postrzegania rzeczywistoœci. Wi¹¿e siê
jednak z pewnymi ograniczeniami. Ju¿
w postrzeganiu zewnêtrznym zawsze
wchodzi w grê tak¿e czynnik subiektywny: nie postrzegamy czystego
przedmiotu, ale dociera on do nas
przez filtr zmys³ów, które musz¹ go dla
nas «prze³o¿yæ». Jest to jeszcze bardziej oczywiste w przypadku wizji wewnêtrznej, zw³aszcza wówczas, gdy
dotyczy ona rzeczywistoœci, które
same w sobie wykraczaj¹ poza nasz
widnokr¹g. Podmiot, czyli cz³owiek
widz¹cy, zostaje tu zaanga¿owany
jeszcze g³êbiej. Widzi tak, jak mu pozwalaj¹ jego konkretne mo¿liwoœci, na
miarê dostêpnych mu sposobów obrazowania i poznania. W wizji wewnêtrznej proces przek³adu dokonuje
siê na jeszcze wiêksz¹ skalê ni¿ w wizji
zewnêtrznej, tak ¿e podmiot wspó³uczestniczy w istotnej mierze w kszta³towaniu obrazu tego, co mu siê ukazuje. Jedyny obraz, jaki mo¿e powstaæ,
musi byæ na jego miarê i odpowiadaæ
jego mo¿liwoœciom. Wizje te nie s¹ wiêc
nigdy zwyk³ymi «fotografiami» rzeczywistoœci pozaziemskiej, ale wyra¿aj¹ tak¿e mo¿liwoœci i ograniczenia
podmiotu postrzegaj¹cego”.
W ca³oœci przytaczam „Próbê interpretacji „tajemnicy” fatimskiej wed³ug
tego wielkiego teologa, J. Ratzingera:
„Pierwsza i druga czêœæ «tajemnicy» fatimskiej zosta³y ju¿ tak szeroko
omówione w literaturze dotycz¹cej
tego tematu, ¿e nie ma potrzeby wyjaœniaæ ich tutaj po raz kolejny. Chcia³bym jedynie pokrótce zwróciæ uwagê
na punkt najbardziej istotny. Przez
jedn¹ straszn¹ chwilê dzieci doœwiadczy³y wizji piek³a. Widzia³y upadek
«dusz biednych grzeszników». Z kolei zostaje im powiedziane, dlaczego
wystawiono je na to prze¿ycie: «Aby
ich ratowaæ» — ukazaæ im drogê zba-
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wienia. Przychodz¹ tu na myœl s³owa
z Pierwszego Listu œw. Piotra: «cel waszej wiary — zbawienie dusz» (1, 9).
Jako droga do tego celu wskazany
zostaje — ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego i niemieckiego krêgu kulturowego — kult Niepokalanego Serca Maryi. Aby to zrozumieæ,
wystarczy tu krótkie wyjaœnienie.
W jêzyku biblijnym «serce» oznacza
centrum ludzkiego istnienia, skupiaj¹ce w sobie rozum, wolê, temperament
i wra¿liwoœæ, w którym cz³owiek znajduje sw¹ jednoœæ i swe wewnêtrzne
ukierunkowanie. «Niepokalane serce»
to wed³ug Mt 5, 8 serce, które dziêki
oparciu w Bogu osi¹gnê³o doskona³¹
jednoœæ wewnêtrzn¹ i dlatego «ogl¹da Boga». «Kult» Niepokalanego Serca Maryi oznacza zatem zbli¿anie siê
do takiej postawy serca, w której fiat
— «b¹dŸ wola twoja» — staje siê centrum kszta³tuj¹cym ca³¹ egzystencjê.
Gdyby ktoœ podniós³ zastrze¿enie, ¿e
nie powinniœmy jednak stawiaæ istoty
stworzonej miêdzy nami a Chrystusem,
nale¿a³oby przypomnieæ, i¿ Pawe³ nie
waha³ siê powiedzieæ do swoich wspólnot: naœladujcie mnie! (1 Kor 4, 16;
Flp 3, 17; 1 Tes 1, 6; 2 Tes 3, 7. 9). Na
przyk³adzie Aposto³a mog¹ siê one namacalnie przekonaæ, co znaczy iœæ za
Chrystusem. My natomiast od kogó¿
moglibyœmy uczyæ siê tego w ka¿dej
epoce lepiej ni¿ od Matki Chrystusa?
Tak wiêc dochodzimy wreszcie do
trzeciej czêœci «tajemnicy» fatimskiej,
która tutaj po raz pierwszy zostaje
opublikowana w ca³oœci. Jak wynika
z zamieszczonych wczeœniej dokumentów, interpretacja, któr¹ kardyna³
Sodano przedstawi³ w swoim oœwiadczeniu z 13 maja, zosta³a najpierw
przed³o¿ona bezpoœrednio siostrze
£ucji. Wypowiadaj¹c siê na ten temat, siostra £ucja zauwa¿y³a przede
wszystkim, ¿e zosta³a jej dana wizja,
ale nie jej interpretacja. Interpretacja,
powiedzia³a, nie nale¿y do widz¹cego, ale do Koœcio³a. Jednak¿e po odczytaniu tekstu stwierdzi³a, ¿e przedstawiona interpretacja odpowiada
temu, czego sama doœwiadczy³a, i ¿e
ze swej strony uznaje j¹ za prawid³ow¹. W dalszym ci¹gu niniejszych
rozwa¿añ mo¿emy zatem jedynie daæ
pog³êbione uzasadnienie dla tej in-

terpretacji, wychodz¹c od kryteriów
wczeœniej omówionych.
Podczas gdy kluczem do pierwszej
i drugiej czêœci «tajemnicy» s¹ — jak
przypomnieliœmy — s³owa «zbawiaæ
dusze», kluczem do tej «tajemnicy»
jest potrójne wo³anie: «Pokuta, Pokuta, Pokuta!» Przychodz¹ na myœl
pierwsze s³owa Ewangelii: paenitemini et credite evangelio (Mk 1, 15).
Rozumieæ znaki czasu znaczy: rozumieæ piln¹ potrzebê pokuty — nawrócenia — wiary. Jest to w³aœciwa odpowiedŸ na moment dziejowy nios¹cy
wielkie zagro¿enia, które zostan¹ ukazane w nastêpnych obrazach. Pozwolê sobie w tym miejscu na osobiste
wspomnienie: siostra £ucja powiedzia³a mi w rozmowie, ¿e coraz wyraŸniej uœwiadamia sobie, i¿ celem wszystkich objawieñ by³o nak³onienie do
nieustannego wzrastania w wierze,
nadziei i mi³oœci — ca³a reszta mia³a
prowadziæ tylko do tego.
Przyjrzyjmy siê teraz bli¿ej poszczególnym obrazom. Anio³ z ognistym mieczem stoj¹cy po lewej stronie Matki Bo¿ej przypomina podobne
obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groŸbê s¹du, wisz¹c¹ nad œwiatem. Myœl,
¿e œwiat mo¿e sp³on¹æ w morzu ognia,
nie jawi siê ju¿ bynajmniej jako czysty
wytwór fantazji: cz³owiek sam przez
swoje wynalazki zgotowa³ na siebie
ognisty miecz. Wizja wskazuje potem
na si³ê, która przeciwstawia siê mocy
zniszczenia — jaœniej¹ca blaskiem
postaæ Matki Bo¿ej i pochodz¹ce w jakiœ sposób od tego blasku — wezwanie do pokuty. W ten sposób zostaje
podkreœlone znaczenie wolnoœci cz³owieka: przysz³oœæ nie jest bynajmniej
nieodwo³alnie przes¹dzona, a obraz,
który widzia³y dzieci, nie jest wcale filmem ukazuj¹cym z wyprzedzeniem
przysz³oœæ, w której niczego ju¿ nie
mo¿na zmieniæ. W rzeczywistoœci ca³e
widzenie odbywa siê wy³¹cznie po to,
aby przypomnieæ o wolnoœci i nadaæ
jej konstruktywny kierunek. Celem
wizji nie jest zatem pokazanie filmu
z przysz³oœci ju¿ raz na zawsze ustalonej. Jej cel jest dok³adnie przeciwny
— ma ona mobilizowaæ si³y do przemiany ku dobru. Dlatego ca³kowicie
chybione s¹ fatalistyczne interpretacje «tajemnicy», w których stwierdza

siê na przyk³ad, ¿e sprawca zamachu
z 13 maja 1981 r. by³ jedynie narzêdziem
Bo¿ego planu, kierowanym przez
Opatrznoœæ, i dlatego nie móg³ dzia³aæ
w sposób wolny; to samo dotyczy
innych, podobnych opinii, z jakimi
mo¿na siê spotkaæ. Wizja mówi raczej
o niebezpieczeñstwach i o sposobach
uchronienia siê od nich.
Kolejne zdania tekstu raz jeszcze
ukazuj¹ bardzo wyraŸnie symboliczny
charakter wizji: Bóg pozostaje nieporównywalnie wielki i jest œwiat³oœci¹,
która przerasta wszelk¹ nasz¹ zdolnoœæ widzenia. Ludzie jawi¹ siê jak
gdyby w zwierciadle. Musimy mieæ
zawsze na uwadze to wewnêtrzne
ograniczenie wizji, której granice zostaj¹ tu wyraŸnie ukazane. Przysz³oœæ
widoczna jest tylko «jakby w zwierciadle, niejasno» (1 Kor 13, 12). Rozwa¿my teraz poszczególne obrazy, jakie pojawiaj¹ siê kolejno w zapisie
«tajemnicy». Miejsce akcji zostaje
oznaczone przez trzy symbole: strom¹
górê, wielkie miasto w po³owie zrujnowane i na koniec wielki krzy¿, zbity
z nieociosanych belek. Góra i miasto
symbolizuj¹ miejsce, w którym toczy
siê historia ludzi: historia jako mozolne wspinanie siê ku górze, historia
jako œrodowisko ludzkiego tworzenia
i wspó³istnienia, ale zarazem jako miejsce zniszczenia, w którym cz³owiek
sam unicestwi dzie³o w³asnych r¹k.
Miasto mo¿e byæ miejscem wspólnoty i postêpu, ale tak¿e miejscem skrajnych niebezpieczeñstw i zagro¿eñ. Na
górze wznosi siê krzy¿ — cel i punkt
orientacyjny historii. W krzy¿u zniszczenie zosta³o przemienione w zbawienie; krzy¿ jawi siê jako znak nêdzy historii i jako obietnica dla niej.
Pojawiaj¹ siê tu z kolei postaci
ludzkie: Biskup odziany w Biel («mieliœmy przeczucie, ¿e to jest Ojciec Œwiêty»), inni biskupi, kap³ani, zakonnicy
i zakonnice, na koniec mê¿czyŸni i kobiety ró¿nych klas i pozycji spo³ecznych. Papie¿ wydaje siê wyraŸnie poprzedzaæ pozosta³ych, dr¿¹c i cierpi¹c
w obliczu wszystkich otaczaj¹cych go
okropnoœci. Nie tylko budowle miasta s¹ na pó³ zburzone — droga Papie¿a wiedzie poœród martwych ludzkich cia³. Droga Koœcio³a zostaje tu
zatem opisana jako Droga Krzy¿owa,
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jako wêdrówka przez czas przemocy
i zniszczenia. W tym obrazie mo¿na
dostrzec historiê ca³ego minionego
stulecia. Podobnie jak ró¿ne miejsca
na ziemi s¹ syntetycznie ukazane
w dwóch obrazach — góry i miasta
— i zwrócone ku krzy¿owi, tak te¿ ró¿ne chwile dziejowe s¹ przedstawione
skrótowo: w widzeniu mo¿emy rozpoznaæ minione stulecie jako wiek mêczenników, jako wiek cierpieñ i przeœladowañ Koœcio³a, jako wiek wojen
œwiatowych i licznych wojen lokalnych, które toczy³y siê w jego drugiej
po³owie i sprawi³y, ¿e ludzkoœæ zazna³a nowych form okrucieñstwa.
W «zwierciadle» tej wizji widzimy przechodz¹cych œwiadków wiary kolejnych dziesiêcioleci. Odnoœnie do tego
warto przytoczyæ zdanie z listu, jaki
siostra £ucja napisa³a do Ojca Œwiêtego 12 maja 1982 r.: «trzecia czêœæ ‘tajemnicy’ odnosi siê do s³ów Naszej
Pani: ‘je¿eli nie, Rosja rozszerzy swoje
b³êdne nauki po œwiecie, wywo³uj¹c
wojny i przeœladowania Koœcio³a.
Dobrzy bêd¹ mêczeni a Ojciec Œwiêty
bêdzie bardzo cierpieæ, wiele narodów
zostanie zniszczonych’».
W Drodze Krzy¿owej tego minionego stulecia postaæ Papie¿a odgrywa szczególn¹ rolê. W obrazie uci¹¿liwego wchodzenia na szczyt góry
mo¿na z pewnoœci¹ dostrzec jednoczesne odwo³anie do ró¿nych papie¿y,
którzy poczynaj¹c od Piusa X a¿ do
obecnego Papie¿a mieli udzia³ w cierpieniach swojego stulecia i starali siê
iœæ przez nie drog¹ wiod¹c¹ ku krzy¿owi. W wizji równie¿ Papie¿ zostaje
zabity na drodze mêczenników. Czy¿
Ojciec Œwiêty, kiedy po zamachu z 13
maja 1981 r. poleci³ przynieœæ sobie
tekst trzeciej «tajemnicy», móg³ nie
rozpoznaæ w nim w³asnego przeznaczenia? Tamtego dnia znalaz³ siê bardzo blisko granicy œmierci i sam tak
wyjaœnia³ potem swoje ocalenie: «macierzyñska d³oñ kierowa³a biegiem tej
kuli i Papie¿ (...) w agonii (...) zatrzyma³
siê na progu œmierci» (13 maja 1994 r.).
Fakt, i¿ «macierzyñska d³oñ» zmieni³a
bieg œmiercionoœnego pocisku, jest
tylko jeszcze jednym dowodem na to,
¿e nie istnieje nieodwo³alne przeznaczenie, ¿e wiara i modlitwa to potê¿ne
si³y, które mog¹ oddzia³ywaæ na histo-

riê, i ¿e ostatecznie modlitwa okazuje
siê potê¿niejsza od pocisków, a wiara
od dywizji.
Zakoñczenie «tajemnicy» przywodzi na myœl obrazy, które £ucja mog³a
widzieæ w ksi¹¿kach do nabo¿eñstwa,
a których treœæ nawi¹zuje do odwiecznych intuicji wiary. Jest to wizja krzepi¹ca, w której historia pe³na krwi i ³ez
zostaje jak gdyby poddana uzdrawiaj¹cej mocy Boga. Anio³owie stoj¹cy
pod ramionami krzy¿a gromadz¹ krew
mêczenników i «skrapiaj¹» ni¹ dusze,
które zbli¿aj¹ siê do Boga. Krew Chrystusa i krew mêczenników s¹ tu ukazane razem: krew mêczenników wyp³ywa z ramion krzy¿a. Ich mêczeñstwo
po³¹czone jest wiêzi¹ solidarnoœci
z mêk¹ Chrystusa, stanowi z ni¹ jedno. Mêczennicy dope³niaj¹ braki
udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a
(por. Kol 1, 24). Samo ich ¿ycie sta³o
siê Eucharysti¹, wpisan¹ w tajemnicê
ziarna, które obumiera i przynosi owoc.
Tertulian powiedzia³, ¿e krew mêczenników jest zasiewem chrzeœcijan. Podobnie jak ze œmierci Chrystusa, z Jego
otwartego boku narodzi³ siê Koœció³,
tak te¿ œmieræ œwiadków wydaje owoce dla przysz³ego ¿ycia Koœcio³a. Wizja z trzeciej czêœci «tajemnicy», na
pocz¹tku tak wstrz¹saj¹ca, koñczy siê
zatem obrazem pe³nym nadziei: ¿adne
cierpienie nie jest daremne i w³aœnie
Koœció³ cierpi¹cy, Koœció³ mêczenników staje siê drogowskazem dla cz³owieka poszukuj¹cego Boga. Mi³oœciwe d³onie Boga przyjmuj¹ nie tylko
cierpi¹cych takich jak £azarz, który
dost¹pi³ wielkiego pocieszenia i jest
tajemniczym obrazem Chrystusa, który dla nas zechcia³ siê staæ ubogim
£azarzem; chodzi tu o coœ wiêcej:
z cierpienia œwiadków wyp³ywa moc
oczyszczaj¹ca i odnawiaj¹ca, poniewa¿ ponawia ono w teraŸniejszoœci
cierpienie samego Chrystusa i wnosi
w obecn¹ rzeczywistoœæ jego
zbawcz¹ skutecznoœæ.
Dochodzimy w ten sposób do
ostatniego pytania: co oznacza «tajemnica» fatimska jako ca³oœæ z³o¿ona
z trzech czêœci? Co ma nam powiedzieæ?
Przede wszystkim musimy stwierdziæ za
kardyna³em Sodano, ¿e «wydarzenia,
do których odnosi siê trzecia czêœæ ‘tajemnicy’ fatimskiej, zdaj¹ siê ju¿ nale-

¿eæ do przesz³oœci». Je¿eli by³y tu
przedstawione konkretne wydarzenia,
to nale¿¹ ju¿ one do przesz³oœci. Kto
siê spodziewa³ sensacyjnych przepowiedni apokaliptycznych o koñcu œwiata lub o przysz³ych wydarzeniach historycznych, z pewnoœci¹ dozna
zawodu. Fatima nie pozwala nam zaspokoiæ tego rodzaju ciekawoœci, podobnie zreszt¹ jak ca³a wiara chrzeœcijañska nie chce i nie mo¿e byæ po¿ywk¹
dla naszej ciekawoœci. To, co pozostaje, mogliœmy dostrzec od razu na pocz¹tku naszych rozwa¿añ nad zapisem
«tajemnicy»: jest to zachêta do modlitwy, ukazanej jako droga do «zbawienia dusz», a zarazem wezwanie do pokuty i nawrócenia.
Chcia³bym na koniec powróciæ
jeszcze do kluczowych s³ów «tajemnicy» fatimskiej, które s³usznie zyska³y wielki rozg³os: Moje Niepokalane
Serce zwyciê¿y. Co to oznacza? Serce
otwarte na Boga i oczyszczone przez
kontemplacjê Boga jest silniejsze ni¿
karabiny i orê¿ wszelkiego rodzaju.
Fiat wypowiedziane przez Maryjê, to
s³owo Jej serca, zmieni³o bieg dziejów
œwiata, poniewa¿ Ona wyda³a na ten
œwiat Zbawiciela — poniewa¿ dziêki
Jej «tak» Bóg móg³ siê staæ cz³owiekiem w naszym œwiecie i pozostaje nim
na zawsze. Szatan ma moc nad tym
œwiatem, widzimy to i nieustannie tego
doœwiadczamy; ma moc, bo nasza
wolnoœæ pozwala siê wci¹¿ odwodziæ
od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg
ma ludzkie serce i dziêki temu skierowa³ wolnoœæ cz³owieka ku dobru, ku
Bogu, wolnoœæ do czynienia z³a nie
ma ju¿ ostatniego s³owa. Od tamtej
pory nabiera mocy s³owo: «Na œwiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat» (J 16, 33).
Orêdzie z Fatimy wzywa nas, byœmy
zaufali tej obietnicy.
Kard. JOSEPH RATZINGER
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba

1

Kard. J. Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Komentarz teologiczny, w: L’Osservatore Romano, nr
9/2000, s. 47-51.
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Seminarium pod patronatem
S³. Bo¿ej Anny Jenke – Aposto³ki Fatimy
Dnia 30 maja delegacja Medycznej Szko³y Policealnej im Anny Jenke
w sk³ad której wchodzili: Pani Dyrektor, nauczyciele i m³odzie¿ uczestniczy³a w wyjazdowym seminarium pod
patronatem S³. Bo¿ej Anny Jenke –
Aposto³ki Fatimy. Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godzinie 9:00 Msz¹ œw.
w koœciele pod wezwaniem Œwiêtego
Marcina w B³a¿owej. Nastêpnie zgromadzeni w uroczystym przemarszu ze
sztandarami na czele udali siê do Gimnazjum im. Anny Jenke w B³a¿owej –
gospodarza uroczystego Jubileuszu.
Podczas spotkania uczestnicy z ró¿nych stron Polski mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adów:
- ks. Profesora dr hab. Tadeusza
Guza – na temat „To wszystko: nic –
jedno wa¿ne, s³u¿yæ Bogu jak on chce
i budziæ Boga w sercach” (A. Jenke);
-Teresy Kaniowskiej (z Wydzia³u
resocjalizacji i socjalizacji oœrodka rozwoju edukacji przy MEN) „Chcê pragn¹æ tylko Gwiazd…” (A. Jenke);
- dr Tomasz Dziurla –„Wszystko
zrobiê by m³ode pokolenie by³o piêkne, radosne i czyste” (A. Jenke);
- Ks. Pra³ata Mariana Bocho – „Wierzê ¿e przez Ciebie, Matko Bo¿a przyjdzie ratunek dla œwiata” (A. Jenke).
Po bardzo ciekawym cyklu rozwa¿añ naukowych, nasza m³odzie¿ z ko³a
artystycznego zaprezentowa³a czêœæ
artystyczn¹ , a delegacja pracowników
MSP im. Anny Jenke z Ks. Pra³atem
Andrzejem Skib¹ i Ks. Jackiem Michno przekaza³a nagrodzone w szkolnym
konkursie „JP II- PAPIE¯” obrazy na
rêce Siostry Bernadety Lipian oraz
g³ównych prelegentów. Spotkanie zakoñczy³o siê wyst¹pieniami goœci.

Halina Po³ojko
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Symbolika pszczo³y miodnej w Piœmie Œwiêtym
Narody ¿yj¹ce w odleg³ych czasach mia³y daleko g³êbiej rozwiniêt¹
intuicjê ni¿ cz³owiek wspó³czesny. S¹dzi siê, i¿ mia³o to zwi¹zek z ich nieustannym kontaktem z natur¹. W œwiecie piêkna, ciszy i harmonii intuicja
pozwala cz³owiekowi dostrzec tê „Bo¿¹
iskrê”, która wszystkiemu nadawa³a
sens istnienia i pozwala³a ³¹czyæ w jednoœæ to, co przemijaj¹ce i to co wieczne. Cz³owiek postrzega³ zawsze œwiat
dwojako – zmys³owo i duchowo. Od
zawsze te¿ pragn¹³ u³atwiæ sobie jego
zrozumienie i wyra¿anie zwi¹zanych
z tym odczuæ. Dotyczy to w szczególnoœci ca³ej intymnej sfery doznañ duchowych i prze¿yæ osobistych. Maj¹c to na wzglêdzie, czêsto pos³ugiwa³
siê symbolami, albowiem ka¿da rzecz,
ka¿de zjawisko i stworzenie, bêd¹ce
najmniejsz¹ choæby czêœci¹ otaczaj¹cego œwiata, w jakimœ sensie zawsze
jest rzeczywistoœci¹ i symbolem. Bierze siê to st¹d, i¿ cz³owiek intuicyjnie
wierzy, ¿e wszystko, co go otacza,
mo¿e byæ wyrazem stwórczych idei
samego Boga.
Symboli u¿ywano na ogó³ do wyra¿ania wszystkiego, co trudno by³oby oddaæ w zwyk³ych s³owach i gestach. U¿ywali ich prorocy i poeci,
malarze i proœci ludzie – s³owem wszyscy, którzy poszukiwali uniwersalnych
s³ów do wyra¿ania tego, co kry³o siê
w najg³êbszych pok³adach ducha
i psychiki. Kr¹g symboli siêga prehistorycznych czasów i znany jest w ró¿nych wierzeniach i religiach. Jednak¿e w chrzeœcijañskim rozumieniu
symbolika doznaje jakby uœwiêcenia
i nabiera prawdziwego charakteru dopiero w objawieniach biblijnych. Przyjmujemy bowiem, ¿e w biblijnym ujêciu Bóg mo¿e ujawniæ siê cz³owiekowi
w symbolach, które stanowi¹ jakby
odzwierciedlenie odwiecznej jednoœci
cz³owieka i Bo¿ego stworzenia. Wyznawcy Starego Testamentu i pierwsi
chrzeœcijanie znali i rozumieli symbole
lepiej ni¿ wspó³czesny cz³owiek sztukê czytania i pisania. St¹d w szczególnoœci w starotestamentowej czêœci
Biblii, co rusz spotykamy siê z symboliczn¹ treœci¹ i symbolicznym przekazem – s³owem a symbolik¹, któr¹
dziœ nie zawsze rozumiemy i której musimy uczyæ siê od nowa. Symbolem

mog³a byæ ka¿da rzecz i ka¿de zjawisko. Czytaj¹c Pismo œw., widzimy, i¿
jest nim np. woda lub ogieñ, w innym
miejscu znowu wino lub chleb, innym
zaœ razem pszczo³a i miód. Wyliczaæ tak
mo¿na by w nieskoñczonoœæ. Rozwijaj¹c ostatni z przytoczonych symboli
pos³u¿ê siê opracowaniem pszczelarza
pana Jerzego Gnerowicza, który ukaza³
siê w Kalendarzu Rolników z roku
1999.
„Okazuje
siê, ¿e pszczo³a, jako
owad, jest
autorom starotestamentowym stworzeniem
bliskim. S³owa: pszczo³a, miód,
wosk, odmieniane we
wszystkich mo¿liwych przypadkach,
w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu wystêpuj¹ oko³o sto razy. Znaj¹c z autopsji psychikê i mentalnoœæ
ludzi rolniczego trudu, œmiem twierdziæ, ¿e ma to niezaprzeczalny zwi¹zek
z tym, ¿e ich autorzy zawsze byli maleñk¹ cz¹stk¹ pastersko – rolniczego
ludu Izraela. Ten z kolei – jak wynika z
wielu innych pisanych Ÿróde³ – umia³
zawsze doskonale wykorzystaæ wszelkie po¿ytki z pszczó³. Nale¿y zatem
przyj¹æ, i¿ tym, i¿ tym samym œwietnie
rozumia³ wszelkie symboliczne przes³ania odnosz¹ce siê równoczeœnie – i do
ludzi, i do tych po¿ytecznych owadów. Jeœli miód np. kojarzy siê Izraelitom z czymœ wyj¹tkowo smacznym,
pozytywnym i nad wyraz s³odkim,
a w dodatku ³agodz¹cym niektóre
objawy s³aboœci ludzkiego organizmu, to musia³, tym samym, kojarzyæ
siê im z dobrem czy wrêcz dobrobytem – czyli darem przekazywanym
cz³owiekowi przez samego Stwórcê.
Pszczo³a na kartach Biblii wystêpuje jako symbol o wielorakim znaczeniu. Po pierwsze – jako cz¹stka Bo¿ego stworzenia symbolizuje szereg
chwalebnych cech ludzkiego charakteru, jak: pracowitoœæ, m¹droœæ,

skromnoœæ czy zgodê. Po drugie –
spo³ecznoœæ pszczela – czyli rój, bêd¹c zbiorem owadów nios¹cych nieraz rozliczne przykroœci, choæby w postaci u¿¹dleñ – symbolizuje wrogów
Izraela lub stan zagro¿enia z ich strony. Wreszcie – po trzecie – Stwórca
przekazuj¹c cz³owiekowi, poprzez pszczo³ê, cenne dary jak miód i wosk, prze-

kaza³ mu równoczeœnie w sposób symboliczny to, co od zawsze kojarzy mu
siê z uczuciem sytoœci i pe³nym zaspokojeniem jego podstawowych ziemskich trosk – czyli z dobrobytem. Pozytywna symbolika pszczo³y ujawnia
siê na kartach Starego Testamentu
w wielu miejscach. I tak w Ksiêdze Sêdziów, bohaterka jej 4 i 5 czêœci (Sdz 4,
1-10, 5,1-3) nosi popularne u ¯ydów
imiê Debora – czyli Pszczo³a. Dziœ wiemy, ¿e od niepamiêtnych czasów, we
wszystkich niemal kulturach œwiata,
gdy nadawano komuœ imiê (nazwisko,
przezwisko), to czyniono to m.in. po
to, aby w tym fakcie uj¹æ rzeczywiste
lub ¿yczeniowe cechy cz³owieka, odró¿niaj¹ce go od innych ludzi. W tym
sensie Debora to: forma szacunku
i uznania ¯ydów dla pszczó³, a z drugiej strony, to symboliczne wyra¿enie
cech osoby znajduj¹cej swój wyidealizowany odpowiednik we wrodzonej
odwadze i m¹droœci pszczó³ oraz umiejêtnoœci wspó³dzia³ania pszczelego
roju. To symboliczne, poetyckie ujêcie objaœnia nam i pomaga zrozumieæ
konkretnie, biblijne zdarzenia w dziejach narodu wybranego. Prorokini
Debora, wybrawszy za cel swego ¿ycia
s³u¿bê Bogu, uto¿samian¹ w opinii
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autora Ksiêgi Sêdziów z wol¹ Pana,
symbolizuje odwieczn¹ m¹droœæ, wyra¿on¹ przez Stwórcê w pszczo³ach. To
Debora umie, gdy zachodzi potrzeba,
wzorem królowej roju pszczelego, zjednaæ wokó³ siebie naród Izraela i jego
przywódców.
Pszczo³a - Debora jest odwa¿na,
wspomaga przewodz¹cego Izraelitom
wodza Baraka. Jej cel b³ogos³awi Pan,
bowiem Pszczo³a ufa Jemu i Jego obietnicy. „Czy Pan nie kroczy przed tob¹?”
- pyta w¹tpi¹cego Baraka (Sdz 4,14).
A potem, gdy cel zostanie osi¹gniêty,
powie przede wszystkim: „(...) bêdê
s³awiæ Pana” (Sdz 5,3). Schlebiaæ mo¿e
pszczelarzom fakt, ¿e zajmuj¹ siê owadem, o którym Biblia wyra¿a siê w samych superlatywach. Bo czy¿ nie to
w³aœnie odczytuje siê w Ksiêdze Syracha w s³owach: „Ma³a jest pszczo³a
wœród lataj¹cych stworzeñ, lecz owoc
jej ma pierwszeñstwo wœród s³odyczy” (Syr 11,3). Uwadze starotestamentowych autorów nie usz³a jej niezwyk³a pracowitoœæ i zaradnoœæ. We
wstêpie do Ksiêgi Przys³ów, a dok³adnie, w jej 6 rozdziale, ¿yj¹cy w V wieku
przed er¹ chrzeœcijañsk¹, nieznany
nam autor, przestrzegaj¹c przed grzechem lenistwa, po naukê odsy³a nas
do mrówek i pszczó³. Jest to fragment
wielce pouczaj¹cy, który do dziœ nic
nie traci ze swej wartoœci. (...) czytamy: „udaj siê do pszczo³y i zobacz, jak
jest pracowita, jak wspania³¹ wykonuje pracê; jej trud, dla swego zdrowia,
wykorzystuj¹ królowie i prostaczko-

wie. Przez wszystkich jest lubiana i ceniona, a chocia¿ niewielka jej si³a, wywy¿szona zosta³a dziêki swej zrêcznoœci” (Prz 6,8a,b,c). W biblijnym tekœcie
jest to miejsce, w którym pszczo³a uhonorowana zosta³a w sposób szczególny. W póŸniejszym czasie do wersetu
tego odwo³uje siê wielu autorów, tak¿e podejmuj¹cych siê symbolicznej
interpretacji pszczo³y, a wœród nich w
IV wieku œw. Ambro¿y, uznawany póŸ-

niej w Koœciele katolickim za patrona
pszczelarzy i bartników. Zacytowane
fragmenty Biblii dowodz¹, ¿e pszczo³a ukazywana jest na jej kartach jako
niedoœcigniony wzorzec - a zarazem
symbol - najbardziej po¿¹danych cech
dobrego chrzeœcijanina, a wiêc cz³owieka skromnego, pracowitego, d¹¿¹cego niestrudzenie do chwalebnego
celu. Zrodzone z tych cech owoce daj¹
siê jedynie porównaæ z miodem, który
przez Stwórcê dany jest nam jako produkt niemal doskona³y. Rozwiniêciem
pozytywnej symboliki pszczo³y miodnej jest jej przeniesienie, tak¿e na po¿ytki, jakie cz³owiek pozyskuje od pszczó³. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e miód znali
¯ydzi od niepamiêtnych czasów, ale
Pismo œw. wspomina tak¿e kilka razy
o wosku. Miód w literaturze biblijnej
jest przede wszystkim symbolem dostatku i dobrobytu. „Kraj miodem i mlekiem p³yn¹cy” - to okreœlenie pustynnych nomadów, u¿ywane dla
objaœnienia wyj¹tkowo ¿yznej krainy,
zdolnej wy¿ywiæ liczny naród. Okreœlenie to funkcjonowa³o w jêzyku hebrajskim, którym pos³ugiwa³y siê koczownicze plemiona izraelskie,
poniewa¿ miód i mleko stanowi³y
w œwiadomoœci najstarszych izraelitów najcenniejsze dla cz³owieka produkty spo¿ywcze. Z czasem sta³y siê
one symbolem szczególnego dobra.
Mia³a nim byæ - w znaczeniu biblijnym
- obiecana Izraelitom kraina, do której
przyrzek³ doprowadziæ ¯ydów sam
Moj¿esz. Czytamy o tym w Ksiêdze
Wyjœcia, w s³owach, które kieruje Pan
do narodu wybranego: „Postanowi³em wiêc wywieœæ was z ucisku
w Egipcie i zaprowadziæ do ziemi (...)
op³ywaj¹cej w mleko i miód” (Wj 3,17).
Do pojêcia miodu jako symbolu dobrobytu nawi¹zuj¹ niektóre powiedzenia z Ksiêgi Przys³ów, np.: „Jedz synu
miód, bo jest dobry, s³odycz¹ dla gard³a, lekiem dla cia³a” (Prz 24,13). Miód
to produkt u Izraelitów wyj¹tkowo
ceniony. Przyrównywano go do towarów najdro¿szych: symbolizowa³ niemal artyku³y bogactwa i zbytku. Dawano go w prezencie (dzisiaj te¿ jest
to praktykowane), czêstowano nim
w³adców i goœci. Gdy biblijny Izraelita
wysy³a swoich synów z darami, mówi
im: „Zabierzcie (...) to, co w naszym
kraju jest najcenniejsze i zanieœcie
w darze nieco wonnej ¿ywicy, nieco
miodu i migda³ów” (Rdz 43,11). Miód

by³ te¿, podobnie jak wosk, przedmiotem op³acalnej wymiany towarowej
Izraelitów z s¹siadami (Ez 27,17). Miód
- co rzadko mo¿na spotkaæ w literaturze
- jest na kartach Starego Testamentu
œrodkiem poetyckiego wyrazu, u¿ywanym przez natchnionych autorów dla
okreœlenia czaru i wdziêku kobiety”.
Produkty pszczele towarzysz¹
cz³owiekowi od niepamiêtnych czasów. Od wieków miód by³ jedynym
œrodkiem s³odz¹cym jaki znano. Mleko z dodatkiem miodu wykorzystywano w karmieniu niemowl¹t. Ju¿ w staro¿ytnym Egipcie miód stosowano
jako cenny œrodek leczniczy w chorobach oczu, skóry, przewodu pokarmowego i w¹troby. Miód z powodzeniem
stosowano tak¿e do konserwowania
¿ywnoœci, a propolis do balsamowania zw³ok. Wspó³czesna wiedza potwierdza walory od¿ywcze, dietetyczne i lecznicze produktów pszczelich.
Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych nale¿y zaliczyæ miód,
py³ek kwiatowy i propolis. Cz³owiek,
najdoskonalsze stworzenie na ziemi,
otrzyma³ od Pana Boga prawo przekszta³cania œwiata, czynienia go doskonalszym. W wyniku nie zawsze
przemyœlanych ingerencji cz³owieka
otaczaj¹ca nas przyroda, œrodowisko
w którym ¿yjemy ulega dewastacji
i zniszczeniu. Niektórych z tych procesów nie da siê ju¿, niestety odwróciæ. Ekolodzy bij¹ na alarm, z roku na
rok ginie coraz wiêcej pszczó³ i co gorsze, winien jest temu - cz³owiek!
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17 Niedziela zwyk³a – 30.07.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. We wtorek rozpoczyna siê sierpieñ, który jest miesi¹cem trzeŸwoœci.
Ka¿dego roku przypominamy, apelujemy, prosimy o trzeŸwoœæ, zdaj¹c sobie sprawê z uzale¿nienia od alkoholu. Niech w naszych domach panuje
atmosfera trzeŸwoœci. W tym roku na
naszym o³tarzu Matki Bo¿ej wy³o¿ona
jest Ksiêga TrzeŸwoœci. Chêtnych do
abstynencji czasowej lub d³u¿szej,
prosimy o wpisywanie siê do niej. Prosimy podaæ imiê i nazwisko oraz okres
abstynencji, np.: na roku czasu, albo
trzy miesi¹ce. Ksiêga bêdzie wy³o¿ona przez tydzieñ czasu.
2. W przysz³¹ niedzielê – 6 sierpnia –
Uroczystoœæ Przemienienia Pañskiego,
odpust w naszej parafii. Porz¹dek Mszy

œwiêtych – jak w ka¿d¹ niedzielê. Kazanie odpustowe wyg³osi ks. pra³at
Stanis³aw Jachowicz, z Grabownicy.
3. We œrodê w P³owcach o godzinie
18.00 zostanie odprawiona Msza œwiêta z okazji uroczystoœci odpustowej
Matki Bo¿ej Anielskiej. W tym dniu
mo¿na bêdzie zyskaæ odpust zupe³ny
„Porcjunkuli”.
4. W pi¹tek wspominamy œw. Jana
Vianne’ya , patrona wszystkich kap³anów, a szczególnie ksiê¿y proboszczów.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. We czwartek od godziny
16.00 spowiadamy tylko w Stró¿ach,
gdy¿ we œrodê by³ odpust w P³owcach i zapewne wszyscy, którzy

chcieli skorzystaæ ze spowiedzi, to
uczynili. W koœciele parafialnym spowiadamy od godziny 17.00, a w pierwszy pi¹tek od godziny 16.00.
W pierwsz¹ sobotê nabo¿eñstwo fatimskie rozpoczniemy od godziny
17.30. Zapraszamy na modlitwê ró¿añcow¹, Mszê œwiêt¹ oraz procesjê z Figur¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej.
6. W dniach od 30 wrzeœnia do 8 paŸdziernika 2017 roku, Parafia Chrystusa Króla Sanoku organizuje pielgrzymkê autokarow¹ po w³oskich
sanktuariach. Koszt pielgrzymki do
600 z³ i 240 euro. Zapisy i szczegó³owe
informacje wraz z zap³at¹ zaliczki w zakrystii tamtejszej parafii.

Intencje w tygodniu
Od 31.07 do 6.08.2017 r.
Poniedzia³ek – 31.07
6.30 o zdrowie dla Stefanii, Krystyny,
dzieci i wnuków
7.00 + Janina Ma³achowska 1 r. œm.
int. od Bodziaków i przyjació³
7.30 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Mogilny z Zagórza
18.00 + Helena Harajda

Wtorek – 1.08
6.30 + Stefania Lisowska (pocz. greg.)
7.00 + Ryszard 9 r. œm.
7.30 + Mieczys³aw Kozimor int. od
kole¿anek i kolegów córki Doroty z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
18.00 + Mieczys³aw Indyk 1 r. œm.
Œroda – 2.08
6.30 + Stefania Lisowska (greg.)
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodzin
Drozd i Pocz¹tko z Komañczy

7.30 + Mieczys³aw Kozimor int. od rodziny Ostrowskich
18.00 + Miko³aj Ba³ka 25 r. œm. i ¿ona
Józefa (f)
Czwartek – 3.08
6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Wanat ze Straszydla
7.30 + Jan Wojciech ofiara z pogrzebu
31.05.17
18.00 + Janina Haduch int. od córki
Marty z rodzin¹
Pi¹tek – 4.08
6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + Dominik Uczeñ
7.30 za zmar³ych cierpi¹cych w czyœæcu a szczególnie tych, którzy zginêli
we wszystkich wojnach na œwiecie
18.00 + Janina Haduch int. od rodziny
Jankowskich z Brzeska
Sobota – 5.08
6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + Stanis³aw Niemiec 3 r. œm.

7.30 dziêkczynna w 23. r. œlubu Katarzyny i Wojciecha z proœb¹ o b³. Bo¿e
dla nich i dzieci
18.00 1. o zdrowie i b³. Bo¿e dla Braci z
Ró¿y œw. Jana Paw³a II oraz ich rodzin
2. o b³. Bo¿e i opiekê MB dla Emilii i
Janusza Florek z okazji 35 rocznicy
ma³¿eñstwa
Niedziela – 6.08 Odpust Parafialny
Przemienienia Pañskiego
6.30 + Karol
8.00 + Jerzy Dziuban int. od rodziny
Golonków z Limanowej
9.30 + Stefania (greg.)
11.00 o przemianê ¿ycia i ¿yw¹, g³êbok¹ wiarê dla ca³ej rodziny
12.30 + Tadeusz Oleniacz
18.00 w intencji cz³onków Ró¿y œw.
Antoniego – za ¿ywych i zmar³ych
20.00 za parafian
Stró¿e: + Czes³aw Kocaj 2 r. œm.
P³owce: + Leopold Wajda int. od rodziny Korneckich
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