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8 wrzeœnia
Narodzenie Najœwiêtszej Maryi Panny

Giotto di Bondone, Narodziny Marii, fresk w kaplicy Scrovegni w Padwie, ok. 1305 r.
Ma³a Maryja (jako dzieciê) przedstawiona jest dwa razy – raz podawana matce, drugi raz karmiona przez s³u¿¹c¹.
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Mi³oœæ nie wyrz¹dza z³a bliŸniemu” (Rz 13,10)

W NUMERZE

W II dzisiejszym czytaniu, fragmencie listu œw. Paw³a do Rzymian,
czytamy takie s³owa: „Kto mi³uje bliŸniego, wype³ni³ Prawo” (Rz 13,8).
Wskazuj¹ one na to, co w wierze chrzeœcijañskiej jest najwa¿niejsze, czyli na
mi³oœæ. WyraŸnie o tym mówi³ Pan Jezus, daj¹c przykazanie mi³oœci: „To jest
moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali” (J 15,12). Ale to,
co jest najwa¿niejsze, jest te¿ najtrudniejsze. Dlatego czêsto pytamy: czym
jest mi³oœæ i na czym ona polega? Têsknimy za mi³oœci¹, a tak trudno jest
nam odnaleŸæ jej istotê. Jedn¹ z piêkniejszych definicji mi³oœci s¹ s³owa œw.
Tomasza z Akwinu: „Mi³owaæ, to
pragn¹æ dobra osoby kochanej”.
Œwiêty Pawe³ próbuje dziœ daæ nam
kilka wskazówek, dotycz¹cych mi³oœci.
Wskazuje, ¿e mi³oœæ jest doskona³ym
wype³nieniem Prawa i ¿e w niej wyra¿a
siê istota ca³ego Dekalogu. Poddaje te¿
nastêpuj¹c¹ tezê: „Mi³oœæ nie wyrz¹dza z³a bliŸniemu” (Rz 13,10). Mi³oœæ
sprawia, ¿e cz³owiek, który mi³oœci¹
¿yje, nikomu nie wyrz¹dza krzywdy.
Gdy pragniemy czyjegoœ dobra, nie
chcemy, aby cierpia³, aby spotka³o go
nieszczêœcie. Mi³oœæ to hojne dawanie
dobra i stanowcze wyzbywanie siê nawet chêci przekazywania innym jakiegokolwiek z³a.
Ks. Jan Twardowski w jednym
z wywiadów tak mówi³ o mi³oœci: „Mi³oœæ jest ciê¿kim trudem, poœwiêcaniem siê, ustawiczn¹ walk¹ z egoizmem, nieustannym otwieraniem siê
na drug¹ osobê. To wielka odpowiedzialnoœæ wobec kochanego cz³owieka. (…) Kochaæ to troszczyæ siê o kogoœ, martwiæ siê, czy ukochanego coœ
nie boli. Kochaæ to smarowaæ komuœ
bu³ki grubo mas³em, albo zas³oniæ
szalikiem klosz od lampy, aby go
œwiat³o nie razi³o…” (Zgoda na
œwiat, Kraków 2001, s. 61-62).
W tych s³owach podane s¹ konkretne przyk³ady œwiadczenia mi³oœci.
Na pewno dobrem jest dzielenie siê
i dawanie: pomoc w pracy, podziele-

nie siê pieniêdzmi, jedzeniem, ubraniem, opieka nad chorym, ale te¿ dawanie wartoœci niematerialnych, duchowych: udzielanie wskazówek, rad,
pocieszanie w smutku, cierpliwe wychowywanie i troska o innych. Ponadto musimy wyraŸnie powiedzieæ, ¿e nie
zawsze dawanie dobra ³¹czy siê z uczuciem przyjemnoœci daj¹cego i obdarowanego; dobry uczynek jest nie zawsze mi³y dla adresata. Uczynkiem
mi³oœci jest te¿ s³owo, które nie jest
przyjemne: upomnienie, ostrze¿enie
przed z³em, zabronienie czynienia z³a,
a nawet zg³oszenie komuœ z prze³o¿onych, ¿e ktoœ czyni³ z³o. Tak, wbrew
pozorom, to te¿ jest mi³oœæ i to mi³oœæ,
której dawanie wymaga odwagi i hartu ducha.
Spróbujê podaæ przyk³ad: Zauwa¿y³em, ¿e m³ody cz³owiek zamiast przebywaæ w szkole, bawi siê dobrze w parku, pij¹c alkohol, wrzeszcz¹c,
wywo³uj¹c awanturê. Mogê przejœæ,
nic nie zrobiæ, lekcewa¿¹c ten fakt. Ale
czy to by³oby dobre dla niego, czy to
jest mi³oœæ? Prawdziwa mi³oœæ wymaga, aby, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii (dziœ tekst Mt 18,15-17), upomnieæ
go najpierw w cztery oczy. A potem,
jeœli sytuacja siê powtarza i nie ma poprawy, nale¿y powiadomiæ rodziców,
a oni powinni mu zabroniæ takiego zachowania. Nie jest to mi³e dla nikogo

– ani dla m³odej osoby, bo nieraz powoduje bunt i agresjê, ani dla rodziców, bo musz¹ „najeœæ siê” wstydu,
ani dla upominaj¹cego, bo nara¿a
swoj¹ osobê. Ale to jest mi³oœæ, wy-
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magaj¹ca trudu, cierpienia, daj¹ca jedyn¹ szansê, aby ratowaæ m³od¹ duszê. Podobne przyk³ady ka¿dy mo¿e
sam podaæ.
„Mi³oœæ nie wyrz¹dza z³a bliŸniemu” – w tych s³owach œw. Paw³a
chodzi przede wszystkim o z³o moralne, a nie o emocjonalne odczucie.
Czyn, który grzesz¹cy cz³owiek mo¿e
odczuæ jako atak na swoj¹ wolnoœæ –
jest ratunkiem dla jego duszy, czyli
ostatecznie dobrem. Kto zaœ nie upomina, pope³nia grzech zaniechania,
wygodnictwa, tchórzostwa.
Uczynkiem mi³oœci jest te¿ zawsze
modlitwa za kogoœ. Do niej wzywa
Pan Jezus w drugiej czêœci dzisiejszej
Ewangelii. „Jeœli dwaj na ziemi zgodnie o coœ prosiæ bêd¹, to wszystkiego u¿yczy im ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19). Wa¿ne jest, aby
modlitwa by³a zgodna i wspólnotowa. Jeœli we wspólnocie rodziny czy
grupy ka¿dy prosi o coœ innego, to
w³aœciwie nie ma tam mi³oœci, ka¿dy
chce tylko czegoœ dla siebie. Zgodna modlitwa jest oznak¹ mi³oœci
i Bóg, widz¹c t¹ mi³oœæ, obdarza modl¹cych siê wszelkimi ³askami.
Mi³oœæ to najwa¿niejsza cnota, to
sedno chrzeœcijañstwa, to przepustka do nieba. Mi³oœæ to dawanie, ale
te¿ umiejêtnoœæ kszta³towania innych.
To odwaga w sprzeciwianiu siê z³u
w sobie i w innych.
Tej mi³oœci nigdy za
du¿o. Powinniœmy
ci¹gle j¹ przekazywaæ bliŸnim i nie
mieæ d³ugu braku
mi³oœci wobec tych,
którzy nas ni¹ obdarowali. Dlatego
Pawe³ pisze i to zostawmy jako puentê: „Nikomu nie
b¹dŸcie d³u¿ni nic, poza wzajemn¹
mi³oœci¹” (Rz 13,8).

Ks. Tomasz Grzywna
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Œwiêto Narodzenia NMP
Zboiska, 8 wrzeœnia 2017
Gromadz¹c siê na tym Wzgórzu
Mi³osierdzia œwiêtujemy dziœ Narodzenie NMP. Nie wiemy dok³adnie
gdzie, ani kiedy Maryja, któr¹ nazywamy tak¿e Matk¹ Mi³osierdzia,
przysz³a na œwiat. Jedno jest tylko
najwa¿niejsze: Maryja przysz³a na
œwiat wczeœniej od swojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Ona pierwsza
pojawi³a siê na horyzoncie zbawienia. Kiedy nadesz³a „pe³nia czasu”,
wtedy porodzi³a swego pierworodnego Syna, Zbawiciela œwiata. Piêknie mówi³ o Niej œw. Jan Pawe³ II:
„Istotnie, tak jak gwiazda owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód s³oñca,
tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczêcia, poprzedzi³a przyjœcie
Zbawiciela, wschód S³oñca sprawiedliwoœci w dziejach rodzaju ludzkiego” (Redemptoris Mater, n. 3). Nadesz³a nieodwo³anie godzina
naszego zbawienia. Maryja, to Istota najczystsza, najwierniejsza, najniewinniejsza, najpe³niejszy obraz
Bo¿ego podobieñstwa.
Tradycja nadaje dzisiejszemu œwiêtu nazwê ludow¹, Matki Bo¿ej Siewnej, zwi¹zan¹ z pracami rolnymi, z zasiewem. St¹d dziœ w wielu
miejscowoœciach, œwiêci siê ziarno
pod nowy zasiew. A ziarno to zarodek
pod nowy chleb. Potrzeba stale Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i wstawiennictwa Matki Najœwiêtszej, Matki Bo¿ej
Siewnej. Kiedyœ ks. Kardyna³ Stefan
Wyszyñski, prymas Polski, mówi³:
„Bogu potrzebna jest nasza ziemia
pokorna, która tak jak widzimy na wiosennych polach otwiera siê, aby przyj¹æ ziarno, a sama jest uleg³a”. Otó¿
Maryja przez uleg³oœæ planom Bo¿ym,
wyra¿on¹ w swoim „fiat” sta³a siê ow¹
„pokorn¹ ziemi¹”, która przyjê³a w siebie Bo¿e S³owo, które w Niej i przez
Ni¹ „sta³o siê Cia³em i zamieszka³o miêdzy nami ” przynosz¹c œwiatu zbawie-

nie. Analogia jest przejrzysta. Wrzucaj¹c ziarno zasiewu w nasz¹ ziemiê
oczekujemy jego owocowania. Dlatego w³aœnie zwracamy nasze oczy ku
Maryi, aby swoim wstawiennictwem
sprawi³a, by ziemia polska przyjê³a
wrzucone w ni¹ ziarno i sta³a siê dla
niego ¿yciodajn¹ gleb¹”1.
„Matka Mi³osierdzia” (n. 9)
Kiedy tu, w tym miejscu, które
mo¿emy nazwaæ Wzgórzami Mi³osierdzia, przychodzi nam prze¿ywaæ prawdê o Bo¿ym mi³osierdziu, i to w dniu
poœwiêconym Matce Najœwiêtszej,
wypada zapytaæ: Co Koœció³ mówi
o Maryi jako Matce Mi³osierdzia?
WeŸmy tylko dziewi¹ty numer encykliki Jana Paw³a II poœwiêconej Bo¿emu mi³osierdziu Dives in misericordia (DiM), które najpe³niej objawi³o
siê w tajemnicy krzy¿a i zmartwychwstania. Udzia³ w tych zbawczych
wydarzeniach mia³a równie¿ i Maryja,
nazywana Matk¹ Mi³osierdzia. Dlaczego tak bywa nazywana?
Po grzechu naszych prarodziców,
Bóg Ojciec posy³a na œwiat swojego
Syna. Czyni to za przyzwoleniem Maryi, za Jej zgod¹. Zbawiciel jest pe³en
mi³osierdzia, to jakby Jego drugie
imiê. Bêd¹c Matk¹ mi³osiernego Zbawiciela, Jej samej przys³uguje tytu³
Matki Mi³osierdzia. Maryja bra³a
równie¿ czynny udzia³ przy tworzeniu siê Koœcio³a jerozolimskiego,
trwaj¹c jednomyœlnie z Aposto³ami
na modlitwie, w Wieczerniku i oczekuj¹c Zes³ania Ducha Œwiêtego. Zosta³a Matk¹ tego¿ Koœcio³a, którego
zadaniem jest „g³oszenie i realizacja
Bo¿ego mi³osierdzia”2
Maryja w swoim ¿yciu osobiœcie
doœwiadczy³a Bo¿ego mi³osierdzia, co
znalaz³o odzwierciedlenie w Jej modlitwie. Bóg wejrza³ na Jej uni¿enie jako
s³u¿ebnicy i uczyni³ Jej „wielkie rzeczy”, gdy¿ Jego mi³osierdzie siêga na

pokolenia. Bóg przygotowuje J¹ do roli
Matki Boga – Cz³owieka, uchroni³ J¹
przed grzechem i obdarzy³ pe³ni¹ ³aski.
Jest wiêc Maryja „najwspanialszym
dzie³em mi³osierdzia Bo¿ego”3.
Mamy prawo s¹dziæ, ¿e Maryja
rozwa¿a³a w sercu swoim wszystkie
zbawcze wydarzenia Chrystusa, których by³a œwiadkiem i uczestnikiem.
Od swojego Syna, który œwiadczy³
wszystkim dobro, okazywa³ litoœæ,
wspó³czucie, ca³e bogactwo mi³osierdzia, uczy³a siê swym macierzyñskim,
czu³ym i wra¿liwym sercem i umys³em,
jak mi³osierdzie powinno wygl¹daæ
w praktyce. Jego wartoœæ najpe³niej
pozna³a stoj¹c pod krzy¿em, który jest
apogeum mi³osiernej mi³oœci. Udzia³
w tajemnicy Bo¿ego mi³osierdzia upowa¿nia nas do tego, aby nazywaæ J¹
„Matk¹ Bo¿ego mi³osierdzia”
(DiM 9). Ona rozdaje owoce Bo¿ego
mi³osierdzia, okazuj¹c swoje macierzyñskie zatroskanie, wra¿liwoœæ serca, ciep³o i serdecznoœæ. Ona „zabarwia owo mi³osierdzie ¿ywym
rumieñcem ciep³a i tkliwoœci. Jest ono
tak¿e ³atwiej przyjmowane jako pochodz¹ce z r¹k Matki”4.
Maryja jest Matk¹ Bo¿ego mi³osierdzia. Na krzy¿u zrodzi³ siê Koœció³,
a w Wieczerniku podczas Zes³ania
Ducha Œwiêtego dokona³o siê publiczne obwieszczenie istoty i dzia³ania
Koœcio³a. Matka Chrystusa uczestniczy³a w tych wydarzeniach. Sta³a siê
wtedy Matk¹ Koœcio³a. Od tego momentu spe³nia w nim swoj¹ rolê, s³u¿¹c Ludowi Bo¿emu jako Poœredniczka i Rozdawczyni wszelkich ³ask. Ona
odgrywa wielk¹ rolê na drogach Koœcio³a, a szczególnie jako Matka Bo¿ego mi³osierdzia. Próbuj¹ J¹ naœladowaæ na odcinku mi³osierdzia ró¿ne
zakony jak i poszczególni ludzie. Jest
wiele sióstr zakonnych, które poœwiêcaj¹ siê biednym, chorym i opuszczonym. Staraj¹ siê naœladowaæ z potrze-
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by swojego serca, czu³e serce Matki,
która jest zatroskana o los cz³owieka,
jak na weselu w Kanie Galilejskiej.
Widz¹ w Niej i opieraj¹ siê „o szczególn¹ wra¿liwoœæ, o szczególn¹ zdolnoœæ docierania do wszystkich, którzy tê w³aœnie mi³osiern¹ mi³oœæ
naj³atwiej przyjmuj¹ ze strony Matki”
(DiM 9).
O takiej postawie uczy nas doœwiadczenie ¿yciowe. Pisarze duchowni, rekolekcjoniœci, podkreœlaj¹, ¿e bêd¹c „pe³na ³aski”, jest „skarbem Boga
i szafark¹ ³ask Jego”5. Do Niej Koœció³
stosuje te s³owa: „Bogactwo jest ze
mn¹ i s³awa, wspania³e dobra i prawoœæ”, a ³aski jakimi zosta³a obdarowana nie zamknê³a hermetycznie dla
siebie, ale rozdziela je potrzebuj¹cym.
Ka¿dy mo¿e z nich korzystaæ, kto tylko szczerze i z ufnoœci¹ pragnie zdrowia duszy czy cia³a, uwalnia od z³ych
pokus i zgubnych na³ogów, odpuszczenia grzechów oraz wewnêtrznego spokoju i radoœci ducha. Za Jej
poœrednictwem Bóg udziela cz³owiekowi wszelkich ³ask. Id¹c za myœl¹
œw. Germana nale¿y stwierdziæ, ¿e
nikt nie dost¹pi zbawienia jak tylko
przez Jej przyczynê.
Maryja jest Matk¹ Mi³osierdzia,
hojnie rozdaj¹c¹ ³aski. Ona po Sercu
Zbawiciela najwiêcej okazuje mi³osierdzia, bo zna wszystkie nêdze cz³owieka i mo¿e przyjœæ z pomoc¹. A wiemy,
bo ju¿ rozwa¿aliœmy, ze te nêdze nasze
s¹ liczne i jak wobec nich jesteœmy
czêsto bezsilni. St¹d jesteœmy niejako
wewnêtrznie przynaglani, aby udaæ siê
do Niej i prosiæ J¹ o pomoc. Za Czes³awem Mi³oszem mo¿emy siê modliæ:
„Matko uratuj mnie, grzeszne moje
¿ycie. Wróæ mnie na piêkn¹ ziemiê,
jeszcze daj mi czas. Matko, nie zas³u¿y³em, ale zacznê na nowo, Ty nie ¿y³aœ
daleko, bo jesteœ ko³o mnie”6. Jak¿e
czêsto wo³amy do Niej: „Witaj Królowo, Matko Mi³osierdzia…”, zaœ w Litanii o Mi³osierdziu Bo¿ym znajdujemy wezwanie: „Mi³osierdzie Bo¿e,

daj¹ce nam Maryjê Pannê na Matkê
Mi³osierdzia, ufamy Tobie”.
Papie¿ koñcz¹c DiM wo³aniem
o mi³osierdzie, tak siê modli: „B³agamy za poœrednictwem Tej, która nie
przestaje g³osiæ „mi³osierdzia z pokolenia na pokolenie”, a tak¿e tych
wszystkich, na których wype³ni³y siê
ju¿ do koñca s³owa z kazania na górze:
„B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem
oni mi³osierdzia dost¹pi¹” (DiM 15).
Co o Maryi jako Matce Mi³osierdzia mówi œw. Siostra Faustyna?
Bezpoœrednio mówi bardzo niewiele, ale poœrednio tych odniesieñ mo¿na wskazaæ o wiele wiêcej. W jej Dzienniczku mo¿na znaleŸæ modlitwê, któr¹
zada³ jej spowiednik w postaci nowenny, aby dziewiêæ razy odmówi³a modlitwê Witaj, Królowo, Matko Mi³osierdzia. Dalej pisze Siostra Faustyna:
„Pod koniec nowenny ujrza³am Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem Jezus na rêku
i ujrza³am tak¿e swego spowiednika,
który klêcza³ u Jej stóp i rozmawia³
z Ni¹. Nie zrozumia³am, co [o czym]
rozmawia³ z Matk¹ Bo¿¹, poniewa¿ by³am zajêta rozmow¹ z Dzieci¹tkiem Jezus, które zesz³o z rêki Matki Bo¿ej i zbli¿y³o siê do mnie. Nie mog³am siê
nadziwiæ Jego piêknoœci. Us³ysza³am
parê s³ów, które Matka Bo¿a mówi³a
do niego, ale nie wszystko s³ysza³am.
S³owa te s¹ nastêpuj¹ce: Jestem nie
tylko Królow¹ nieba, ale i Matk¹ Mi³osierdzia i Matk¹ twoj¹. I w tej chwili
wyci¹gnê³a praw¹ rêkê, w której trzyma³a p³aszcz, i os³oni³a nim tego kap³ana. W tej chwili znik³o widzenie”
(n, 330).
Maryja objawiaj¹c siê œw. Faustynie chce, aby relacje miêdzy nimi uk³ada³y siê na zasadzie matka – córka:
„Przed Komuni¹ œwiêt¹ ujrza³am Matkê Najœwiêtsz¹ w niepojêtej piêknoœci. Uœmiechaj¹c siê do mnie, powiedzia³a mi: Córko moja, z polecenia Boga
mam ci byæ w sposób wy³¹czny i szczególny matk¹, ale pragnê, abyœ i ty
szczególnie by³a mi dzieckiem”

(n. 1414).
To wielkie wyró¿nienie, ale tak¿e
i zobowi¹zanie, która Maryja odda³a
w takich s³owach: „Pragnê, córko moja
najmilsza, abyœ siê æwiczy³a w trzech
cnotach, które mi s¹ najdro¿sze, a Bogu s¹ najmilszymi: pierwsza – pokora,
pokora i jeszcze raz pokora. Druga
cnota – czystoœæ; trzecia cnota – mi³oœæ Bo¿a. Jako córka moja musisz
szczególnie jaœnieæ tymi cnotami. – Po
skoñczonej rozmowie przytuli³a mnie
do swego Serca i znik³a” (n. 1415). Na
podstawie tej relacji dowiadujemy siê
jak g³êbokie by³y te wiêzy miêdzy
Maryj¹ a Faustyn¹.
W duchowoœci œw. Faustyny na
pierwszy plan wybija siê jednak mi³oœæ i ca³kowite oddanie na wy³¹czn¹
s³u¿bê Panu Bogu. Faustyna wyznaje: „Nie szukam szczêœcia poza wnêtrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszê siê Bogiem we w³asnym wnêtrzu,
tu z Nim ustawicznie przebywam, tu
jest najwiêksza moja z Nim za¿y³oœæ,
tu z Nim przebywam bezpiecznie, tu
nie dosiêga wzrok ludzki. Najœwiêtsza
Panna zachêca mnie do takiego przestawania z Bogiem” (n. 454).
Innym razem Maryja ponowi³a
i jeszcze bardziej uœciœli³a te wymagania w swoim przes³aniu do ca³ego
Zgromadzenia Sióstr: „pragnê, aby
ka¿da odznacza³a siê tymi cnotami:
pokor¹ i cichoœci¹, czystoœci¹ i mi³oœci¹ Bo¿¹ i bliŸnich, litoœci¹ i mi³osierdziem” (n. 1244). Ca³y czas akcentuje
potrzebê wype³niania woli Bo¿ej.
Urzekaj¹ce s¹ te spotkania Faustyny z Matk¹ Bo¿¹. Oto jedno z nich,
jakby wieñcz¹ce wszystkie wczeœniejsze wizje: „W wielkiej jasnoœci ujrza³am Matkê Bo¿¹ w bia³ej sukni, przepasan¹ z³otym pasem, a drobne
gwiazdki, tak¿e z³ote, by³y po ca³ej szacie i rêkawy na trójk¹t wy³o¿one z³otem. P³aszcz mia³a szafirowy, lekko zarzucony, na g³owie mia³a lekko
zarzucony przezroczysty welon, w³osy rozpuszczone, œlicznie u³o¿one,
i korona ze z³ota, która mia³a w zakoñczeniach krzy¿yki. Na lewym rêku trzy-
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ma³a Dzieciê Jezus. Takiej Matki Bo¿ej
jeszcze nie widzia³am. Wtem spojrza³a
na mnie ³askawie i rzek³a: Jestem
Matk¹ Bosk¹ Kap³añsk¹. Wtem Jezusa spuœci³a z rêki na ziemiê, a praw¹
rêkê podnios³a w niebo i rzek³a: Bo¿e,
b³ogos³aw Polsce, b³ogos³aw kap³anom. I znów rzek³a do mnie: Powiedz
to, coœ widzia³a, kap³anom” (n. 1585).
Podziwiaæ mo¿emy kobiecy kunszt
opisywania w najdrobniejszych szczegó³ach ubioru Matki Bo¿ej. Takich
opisów wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych jest wiêcej7.
Maryja jest Matk¹ Mi³osierdzia.
Mo¿emy wiêc zapytaæ o przymioty jakimi obdarowywa³a J¹ œw. siostra Faustyna. Ona obcowa³a z Maryj¹, jak ze
swoj¹ matk¹. T by³ bardzo blisko kontakt, pe³en serdecznoœci, mi³oœci mi³osiernej. Mówi, ¿e to Jezus obdarzy³ j¹
darem wielkiej czystoœci, zapewniaj¹c,
¿e nigdy nie doœwiadczy ¿adnych pokus przeciwko nocie czystoœci, ale
przypisuje to Maryi: „Zrozumia³am
póŸniej, ¿e to jest jedna z najwiêkszych
³ask, któr¹ mi wyprosi³a Najœwiêtsza
Maryja Panna, bo o tê ³askê prosi³am
J¹ przez wiele lat. Od tej pory wiêksze
mam nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.
Ona mnie nauczy³a wewnêtrznie kochaæ Boga i jak we wszystkim pe³niæ
Jego œwiêta wolê. Radoœci¹ jesteœ,
Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszed³ na
ziemiê [i] do serca mego” (n. 40).
To przejaw ogromnej radoœci Faustyny. Jej serce jest pe³ne wdziêcznoœci i oddania, ¿e a¿ wykrzykuje z radoœci: „Maryjo, Matko moja i Pani moja,
oddajê Ci duszê i cia³o moje, ¿ycie
i œmieræ moj¹, i to, co po niej nast¹pi.
Wszystko sk³adam w Twoje rêce,
o Matko moja; okryj swym p³aszczem
dziewiczym moj¹ duszê i udziel mi ³aski
czystoœci serca, duszy i cia³a, i broñ
mnie sw¹ potêg¹ przed nieprzyjació³mi wszelkimi, a szczególnie przed tymi,
którzy z³oœliwoœæ swoj¹ pokrywaj¹
mask¹ cnoty. O œliczna Lilio, Tyœ dla mnie
zwierciad³em, o Matko moja” (n. 79).
Ciekawe jest to okreœlenie „zwierciad³o”, okreœlaj¹ce Maryjê. Ma ono

przypominaæ, ¿e jej ¿ycie ma siê odbijaæ jak w zwierciadle przez naœladowanie cnót maryjnych.
Jakimi s³owami, okreœleniami, zwrotami, mo¿emy powiedzieæ, ¿e Maryja
jest Matk¹ Mi³osierdzia?
W dniu sk³adania œlubów wieczystych s. Faustyna deklaruje czy bardziej oddaje siê Maryi, jakby przypominaj¹c Jej: „Matko Boga, Maryjo
Najœwiêtsza, Ty w szczególniejszy
sposób teraz jesteœ Matk¹ moj¹…” (n.
240). Ta relacja Matka – dziecko, bêdzie nieraz powracaæ, wszak dobra
matka, zawsze jest pe³nia mi³osierdzia,
oddania dla swojego dziecka. To oddanie, zatroskanie Matki o dziecko
przejawia siê w takich okreœleniach,
jak wprost domaganie siê mi³oœci: „Ze
wzglêdu na Syna musisz mnie kochaæ”. Faustyna, jak dobra córka, obdarza Maryjê najczulszymi s³owami, wychodz¹cymi wprost z
serca przepe³nionego mi³oœci¹:
„Maryjo, Matko moja najdro¿sza” (n. 240). Przed Obrazem
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
wyznaje: „Odda³am Jej swoje
œluby wieczyste, czu³am, ¿e jestem Jej dzieckiem, a Ona mi
Matk¹. Nic mi nie odmówi³a, o co
J¹ prosi³am” (n. 260). Zwraca siê
do Maryi, jak do matki: „Matko
Bo¿a, dusza Twa by³a zanurzona w goryczy morzu, spójrz na
dzieciê Twoje i naucz cierpieæ,
i kochaæ w cierpieniu. Wzmocnij
m¹ duszê, niech jej ból nie ³amie.
Matko ³aski – naucz mnie ¿yæ
z Bogiem” (n. 315). Owo „spójrz
na dzieciê”, to przejaw relacji na
linii matka – dziecko. Jak dobra matka,
Maryja obdarowuje Faustynê serdecznym uœmiechem: „W jednej chwili
spojrza³a siê na mnie Maryja z serdecznym uœmiechem” (n. 316), aby os³odziæ jej cierpienia, które bêd¹ j¹ czekaæ. Maryja dla Faustyny by³a
Mistrzyni¹: „Maryja, ma mistrzyni,
która mnie poucza zawsze, jak ¿yæ dla

Boga” (n. 620). Sam spowiednik
upewnia³ j¹: „Idziesz przez ¿ycie
z Matk¹ Bo¿¹, która wiernie odpowiada³a ka¿demu natchnieniu Bo¿emu”
(n. 637). Owa „wiernoœæ” Bo¿ym natchnieniom, jest przejawem mi³osierdzia, tym bardziej, ¿e s³owa te us³ysza³a w trybunale mi³osierdzia,
w konfesjonale. Samo spojrzenie Maryi, Jej wzrok, jest wyrazem mi³osierdzia: „Matka Bo¿a patrzy³a siê z wielk¹
³askawoœci¹” (n. 677). „£askawoœæ”
jest przymiotem mi³osierdzia.
W kolejnej wizji Faustyna widzi
Maryjê jako Tê, która p³acze rzewnymi ³zami i zas³ania nas przed czekaj¹ca
nas kar¹ Bo¿¹. Pisze: „Bóg chce dotkn¹æ straszn¹ kar¹, ale nie mo¿e, bo
nas zas³ania Matka Bo¿a. Lêk straszny przeszed³ przez moj¹ duszê, modlê
siê nieustannie za Polskê, drog¹ mi
Polskê, która jest tak ma³o wdziêczna
Matce Bo¿ej. Gdyby nie Matka Bo¿a,

na ma³o by siê przyda³y nasze zabiegi” (n. 686). Opieka Matki Bo¿ej nad
nami, nad Polsk¹, to tak¿e przejaw
matczynego mi³osierdzia. Tê prawdê
³atwiej zrozumieæ, gdy siê jest przekonanym i wierzy, ¿e Maryja jest nasz¹,
dobr¹ Matk¹ (por. n. 798), która potrafi przytuliæ: „Przytuli³a mnie do serca
swego i rzek³a: Ja zawsze wspó³czujê
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z tob¹” (n. 805). „Wspó³czucie”, to kolejny przejaw Jej mi³osierdzia. Maryja
zwraca siê do niej jak matka do córki:
„Córko moja8, Faustyno, masz ten
Skarb najdro¿szy – i poda³a mi maleñkiego Jezusa” (n. 846). Maryja ofiaruje Faustynie to, co ma najdro¿szego,
Jezusa. To przejaw wielkiej, najwiêkszej hojnoœci, która jest obliczem mi³osierdzia. Ona jest „s³odk¹ Matk¹”,
ma³o tego, „najs³odsz¹ Matk¹” (por.
915). Œwiadomoœæ obecnoœci Matki,
uspokaja: „¿yjê pod p³aszczem dziewiczym Bo¿ej Matki, Ona mnie strze¿e
i poucza; jestem spokojna przy niepokalanym Sercu Jej, bo jestem tak s³aba
i niedoœwiadczona, dlatego tulê siê jak
ma³e dziecko do Serca Jej” (n. 1097). –
„Dziœ odczu³am bliskoœæ swej Matki –
Matki niebieskiej” (n. 1114). Wiemy,
jak w wychowaniu dziecka, dziecka
wa¿ne jest bezpieczeñstwo i oparcie
w ramionach matki, a to tak¿e jest przejawem mi³osierdzia. W stronê Maryi
czyni wyznanie: „W Tobie odbija siê
promieñ Boga. Ty ,mnie uczysz, jak
wœród burz kochaæ Pana, Tyœ mi tarcz¹
i obron¹ od Boga” (n. 1232). To kolejne objawy jakimi odznacza siê Matka
Mi³osierdzia. Jak dobra matka opiek¹
swoja otacza ca³e Zgromadzenie Sióstr,
a sam¹ Faustynê prosi: „Córko moja,
polecam ci usilnie, abyœ wiernie spe³nia³a wszystkie ¿yczenia Bo¿e, bo to
jest najmilsze Jego oczom œwiêtym.
Bardzo pragnê, abyœ siê w tym odznaczy³a, to jest w tej wiernoœci w pe³nieniu woli Boga” (n. 1244). Bóg zawsze
jest wierny swoim obietnicom, a my
winniœmy siê staraæ o taka wiernoœæ
Bogu œlubowana czy obiecan¹. To tak¿e ³¹czy siê z mi³osierdziem.

oczekuj¹ca zap³aty, pocieszenie, szlachetnoœæ, przychylnoœæ, gotowoœæ
do œwiadczenia przys³ugi, wspó³czucie, ochrona przed niebezpieczeñstwem, zamartwianie siê losem drugiego, zatroskanie.
Zakoñczeniem niech bêd¹ te s³owa modlitwy:
WITAJ KRÓLOWO Matko Mi³osierdzia, ¿ycie, s³odyczy i nadziejo
nasza, witaj! Do Ciebie wo³amy wygnañcy, synowie Ewy; do Ciebie
wzdychamy jêcz¹c i p³acz¹c na tym
³ez padole. Przeto, Orêdowniczko
nasza, one mi³osierne oczy Twoje na
nas zwróæ, a Jezusa, b³ogos³awiony
owoc ¿ywota Twojego, po tym wygnaniu nam oka¿. O ³askawa, o litoœciwa, o s³odka Panno Maryjo!
K. Módl siê za nami œwiêta Bo¿a
Rodzicielko.
W. Abyœmy siê stali godnymi
obietnic Chrystusowych
Módlmy siê. Bo¿e, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj ³askawie na lud
Twój do Ciebie wo³aj¹cy i za przyczyn¹ chwalebnej i niepokalanej
Dziewicy i Matki Bo¿ej Maryi, z œwiêtym jej Oblubieñcem Józefem, z œwiêtymi Aposto³ami Twoimi Piotrem
i Paw³em, oraz wszystkimi Œwiêtymi,
wys³uchaj mi³oœciwie i ³askawie
proœby nasze, które za nawrócenie
grzeszników, za wolnoœæ i wywy¿szenie œwiêtej Matki Koœcio³a naszego do Ciebie zanosimy. Przez tego¿
Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

Podsumowuj¹c, raz jeszcze spójrzmy tylko has³owo, co kryje siê pod
tym s³owem „mi³osierdzie”: litoœæ, cierpliwoœæ, wiernoœæ, przebaczenie,
³askawoœæ, ³agodnoœæ, litoœæ, czu³a
mi³oœæ macierzyñska jako œcis³y zwi¹zek matki z dzieckiem, tkliwoœæ, wyrozumia³oœæ, gotowoœæ do przebaczenia,
dobroæ, mi³oœæ wszystko daj¹ca, a nie

Ks. Andrzej Skiba

1

Ks. J. Siedlarz, Œwiêto Matki Bo¿ej
Siewnej, w: Kazania okolicznoœciowe
dla rolników, pod red.: ks. dr Stanis³aw
Sojka, Krajowe Duszpasterstwo Rol-

ników, Tarnów 2002, s. 94.
Rozwa¿anie powy¿sze w czêœci oparte jest na artykule ks. abp. Boles³awa
Pylaka, Maryja – Matka Mi³osierdzia,
w: DiM, tekst i komentarz, Lublin 1983,
s. 176.
3
Tam¿e, s. 177.
4
Tam¿e, s. 178.
5
Ks. Karol Antoniewicz SI, Najœwiêtsza Maryja Panna, Wydawnictwo Te
Deum, Warszawa 2012, s. 158.
6
Cyt. za: B. Pylak abp, art. cyt., s. 180.
7
„Po chwili ujrza³am Matkê Bo¿¹ w niewypowiedzianej piêknoœci…” (n. 325),
choæ szczegó³ów piêkna czy ubioru tu
nie podaje. „Matka Bo¿a by³a ubrana
w bia³¹ sukniê, dziwnie bia³¹, przezroczyst¹, na ramionach mia³a przezroczyst¹ niebiesk¹, czyli jak b³êkit, zarzutkê, z odkryt¹ g³ow¹, w³osy
rozpuszczone; œliczna i niepojêcie
piêkna” (n. 677); „W czasie mszy œw.
ujrza³am J¹ tak œliczn¹ i piêkn¹, ¿e nie
mam s³ów, abym mog³a choæ cz¹stkê
tej piêknoœci wypowiedzieæ. Ca³a by³a
bia³a, przepasana szarf¹ niebiesk¹,
p³aszcz te¿ niebieski, korona na g³owie, z ca³ej postaci bi³ blask niepojêty.
– Jestem Królow¹ nieba i ziemi, ale
szczególnie Matk¹ wasz¹” (n. 805;
„Przed Komuni¹ œw. ujrza³am Matkê
Najœwiêtsz¹ w niepojêtej piêknoœci”
(n. 1414).
8
Innym razem Maryja zwraca siê do
s. Faustyny w sposób identyczny:
„Uœmiechaj¹c siê do mnie, powiedzia³a mi: Córko moja, z polecenia Boga
mam ci byæ w sposób wy³¹czny i szczególny matk¹, ale pragnê, abyœ i ty
szczególnie by³a mi dzieckiem. Pragnê,
córko moja najmilsza, abyœ siê æwiczy³a
w trzech cnotach, które mi s¹ najdro¿sze, a Bogu s¹ najmilszymi: pierwsza
– pokora, pokora i jeszcze raz pokora.
Druga cnota – czystoœæ; trzecia cnota
– mi³oœæ Bo¿a. Jako córka moja musisz szczególnie jaœnieæ tymi cnotami.
– Po skoñczonej rozmowie przytuli³a
mnie do swego Serca i znik³a” (n. 1414
n). Tekst ten zosta³ ju¿ wczeœniej zacytowany, ale tu dla g³êbszego podkreœlenia mi³osierdzia Maryi.
2
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„Jezus (...) zaprowadzi³ ich na górê wysok¹, osobno”
(kontynuacja z Uroczystoœci Przemienienia Pañskiego)
Œw. £ukasz tak mówi o Moj¿eszu
i Eliaszu: „A oto dwóch mê¿ów rozmawia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz.
Ukazali siê oni w chwale i mówili o Jego
odejœciu, którego mia³ dokonaæ w Jerozolimie” (9,30 n). W tle tej rozmowy
widnieje Krzy¿, poprzez który Jezus
dokona nowego wyjœcia ju¿ nie z niewoli egipskiej, ale z niewoli grzechu.
Jezus bêdzie musia³ przejœæ przez „Morze Czerwone” ludzkich grzechów, aby
ich doprowadziæ do „Nowej Ziemi”;
Ziemi Obietnic. To bêdzie przejœcie
trudne, ale zbawienne.
Eliasz
O proroku Eliaszu mówi¹ Ksiêgi
Królewskie, pocz¹wszy od Pierwszej,
od 17. rozdzia³u do Ksiêgi Drugiej,
2 rozdzia³u. Wczytuj¹c siê w te œwiête teksty, zadajmy sobie pytanie i nieco trudu, aby odpowiedzieæ tylko na
jedno pytanie: kim by³ Eliasz? W ksiêdze M¹droœci Syracha, w tekœcie biblijnym poœwiêconym „pochwale ojców”, znajduje siê tak¿e pochwa³a
proroka Eliasza, którego mêdrzec, autor Ksiêgi, okreœla krótko, ale dobitnie: „Nastêpnie powsta³ Eliasz, prorok
jak ogieñ, a s³owo jego p³onê³o jak pochodnia” (48,1).
Kim w rzeczywistoœci by³ Eliasz?
On sam o sobie daje œwiadectwo: „¯arliwoœci¹ rozpali³em siê o chwa³ê Pana,
Boga Zastêpów, gdy¿ Izraelici opuœcili
Twoje przymierze, rozwalili Twoje o³tarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak ¿e ja sam tylko zosta³em,
a oni godz¹ jeszcze i na moje ¿ycie”
(1 Krl 19,10.14). W krótkim tekœcie s³owa te powtórzone s¹ dwa razy! To coœ
znaczy! Autor M¹droœci Syracha opowiedzia³ o nim w d³u¿szej sekwencji
(48,1-11), a nam na razie niech wystarczy to jedno zdanie.
Siêgam po Pierwsz¹ Ksiêgê Królewsk¹, która w pe³nym œwietle uka¿e
Eliasza. Dzia³a³ w tym okresie, gdy królem w Izraelu by³ Achab (873-853). Ju¿
przy jego prezentacji autor natchniony napisa³: „czyni³ to, co z³e w oczach
Pana, i sta³ siê gorszym od wszystkich swoich poprzedników” (16,30).

Z³em by³o to, ¿e wzi¹³ sobie za ¿onê
kobietê, Izebel, fenicjankê (16,31), co
by³o zabronione przez Prawo Moj¿eszowe, a tak¿e „zacz¹³ s³u¿yæ Baalowi
i oddawaæ mu pok³on. Ponadto
wzniós³ o³tarz Baalowi i w œwi¹tyni
Baala (...), sporz¹dzi³ te¿ aszerê (...)
dra¿ni¹c Pana, Boga Izraela”
(16,31-33). Aszera to bogini kananejska, która by³a czczona wraz z Baalem,
na czeœæ której wznoszono „pale, pnie,
s³upy drewniane, nieraz rzeŸbione,
stawiane przez pierwotnych mieszkañców ziemi Kanaan”1. Achab wiêc po
czêœci z winy Izebel, która „têpi³a proroków Pañskich” (18,4.13), odszed³ od
wiary w jedynego, prawdziwego Boga,
a zacz¹³ czciæ bo¿ka, Baala. Prorok
Eliasz dawa³ mu wiele okazji, aby móg³
zawróciæ z grzesznej drogi, jak susza
(17,1) czy g³ód (18,2). W sprawie winnicy Nabota (21,17-29) król okaza³ siê
hardy, choæ po ukazaniu mu ohydy
zbrodni jakiej siê dopuœci³ na w³aœcicielu tej winnicy, Achab „rozdar³ szaty i w³o¿y³ wór na cia³o oraz poœci³.
K³ad³ siê te¿ spaæ w worze i chodzi³
pokornie” (21,27). Król nie znosi³ ci¹g³ego upominania go przez Eliasza,
wiêc przez swoich zaufanych wys³anników chcia³ go pochwyciæ i wymie-

rzyæ surow¹ karê: „Nie ma narodu ani
królestwa, do którego by nie pos³a³
mój pan, aby ciê odszukaæ” (18,10).
Eliasz odznacza³ siê odwag¹, mówi¹c
do Obadiasza, zarz¹dcy pa³acu, aby
wskaza³ swemu panu miejsce jego
pobytu. Achab powita³ go jako „drêczyciela Izraela” (18,17). Prorok zdoby³ siê na odwagê, mówi¹c: „Nie ja
drêczê Izraela, ale w³aœnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazañ Pañskich, a ponadto ty poszed³eœ
za Baalami” (18,18). Mia³ odwagê wyrzucaæ narodowi chwiejnoœæ, niezdecydowanie co do kultu jedynego
Boga, zwracaj¹c siê ku Baalowi (18,21).
Przejawem jego odwagi by³ s¹d Bo¿y
nad pogañskimi prorokami, w starciu
z którymi Eliasz wsparty moc¹ Najwy¿szego, odniós³ wspania³e zwyciêstwo,
wykazuj¹c, ¿e jedynie Bóg Abrahama,
Izaaka i Jakuba, jest prawdziwym Bogiem w Izraelu. Modli³ siê za lud:
„Wys³uchaj mnie, o Panie! Wys³uchaj, aby ten lud zrozumia³, ¿e Ty,
o Panie, jesteœ Bogiem i Ty nawróci³eœ ich serce” (18,37).
Mœciwa Izebel postanowi³a zabiæ
Eliasza (19,2), wiêc musia³ on uchodziæ na pustyniê, aby uchroniæ swoje
¿ycie, gdzie by³ cudownie podtrzymy-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 36 (731) 10 wrzeœnia 2017 r.

8
wany przy ¿yciu (19,4-14). Tajemnicze
by³o odejœcie Eliasza z tego œwiata:
„zjawi³ siê wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi (...), a Eliasz wœród wichru wst¹pi³ do niebios” (2 Krl 2,11).
Jest takie przypuszczenie, ¿e Eliasz
wraz z dusz¹ i cia³em zosta³ wziêty do
nieba, a zjawi siê powtórnie w czasach

Zdanie to w ca³oœci brzmi: „Panie,
dobrze, ¿e tu jesteœmy; jeœli chcesz,
postawiê tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla
Eliasza”. Egzegeci, znawcy Pisma

ostatecznych. Œmieræ jego jest tajemnicza, a o jego roli jak¹ ma kiedyœ spe³niæ, mówi Malachiasz dzia³aj¹cy najprawdopodobniej w latach 480-460,
kiedy œwi¹tynia jerozolimska ju¿ zosta³a odbudowana i kult przywrócony. Zwraca³ on uwagê tak¿e na niebezpieczeñstwa dla wiary wynikaj¹ce
z ma³¿eñstw mieszanych i rozwodów,
którym kres po³o¿yli wielcy reformatorzy czasów perskich, Ezdrasz i Nehemiasz, w latach 458-445. Do Eliasza porównywany jest œw. Jan
Chrzciciel (£k 1,17).
Eliasza wspomina przede wszystkim Pan Jezus (£k 4,26; Mt 17,11-13;
Mk 9,11-13). W czasie przemienienia na
górze Tabor z Panem Jezusem rozmawia³o „dwóch mê¿ów” (...). Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê oni w chwale
i mówili o Jego odejœciu, którego mia³
dokonaæ w Jerozolimie” (£k 9,30-31).
Z tych krótkich relacji maj¹cych
charakter biograficzny mo¿na wywnioskowaæ, ¿e Eliasz by³ postaci¹
wyj¹tkow¹, mocarzem ducha, bezgranicznie oddanym Bo¿ej sprawie, mê¿em o heroicznej odwadze, który nie
waha³ siê napominaæ w³adcy, ryzykuj¹c ¿yciem.

Œwiêtego, zastanawiaj¹ siê nad tym,
co znacz¹ owe namioty które chce
zbudowaæ Piotr. Padaj¹ choæby takie
odpowiedzi, ¿e nawi¹zuj¹ one do Œwiêta Namiotów, kiedy Izraelici nie mieli
trwa³ych domów podczas wêdrówki do
Ziemi Obiecanej. By³ to tak¿e rodzaj
bliskoœci z Bogiem, o którym Stary Testament nieraz wspomina odnosz¹c siê
do Moj¿esza: „Ile zaœ razy Moj¿esz
wszed³ do namiotu, zstêpowa³ s³up
ob³oku i stawa³ u wejœcia do namiotu,
i wtedy [Pan] rozmawia³ z Moj¿eszem.
Ca³y lud widzia³, ¿e s³up ob³oku stawa³
u wejœcia do namiotu. Ca³y lud stawa³
i ka¿dy oddawa³ pok³on u wejœcia do
swego namiotu. A Pan rozmawia³
z Moj¿eszem twarz¹ w twarz, jak siê
rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,9-11);
Drugi tekst: „I zwróci³ siê nagle Pan do
Moj¿esza, Aarona i Miriam: „przyjdŸcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania” i poszli wszyscy troje, a Pan zst¹pi³ w s³upie ob³oku, zatrzyma³ siê do
u wejœcia do namiotu i zawo³a³ na Aarona i Miriam” (Lb 12,4-5).
W tym miejscu nale¿a³oby tak¿e
podkreœliæ wielkoœæ i wyj¹tkowoœæ
Moj¿esza, o czym mówi sam tekst biblijny: „Moj¿esz zaœ by³ cz³owiekiem

1. „Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy…”

bardzo skromnym, najskromniejszym
ze wszystkich ludzi, jacy ¿yli na ziemi” (Lb 12,3).
Wnioski mog¹ nasun¹æ siê same.
Owe trzy namioty, to jakby trzy wielkie sanktuaria, gdzie w sposób wyj¹tkowy przebywa Bóg Najwy¿szy, który zaprasza ludzi, aby z nimi rozmawiaæ,
jak rozmawia³ z Moj¿eszem. Aby tam
wejœæ trzeba wielkiej pokory, niezwyk³ej skromnoœci, na miarê Moj¿esza.
Pan Bóg swoje przes³anie kieruje g³ównie do takich ludzi, i o dziwo, te¿ wybiera po trzy osoby, jakby reprezentacjê ca³ego narodu. Ci wybrañcy maj¹
byæ œwiadkami tych wielkich wydarzeñ. Maj¹ dzieliæ siê swoim doœwiadczeniem z przebywaniem w obecnoœci
Pana. Wiemy przecie¿, ¿e Pan Jezus
przemieniaj¹c siê, przygotowuje siê do
swojej mêki i œmierci na krzy¿u. Wielkie tajemnice Pan Bóg przekazuje wybranym, tym, których darzy zaufaniem.
Cz³owiek wiary i pokory dobrze siê
czuje wobec Pana Boga; czuje siê bezpieczny i chcia³by ten stan przed³u¿yæ mo¿liwie jak najd³u¿ej, bo z góry
trzeba zejœæ na ziemiê, aby pracowaæ,
trudziæ siê, a nie pozostawaæ tylko na
etapie samych, choæby najbardziej
bogobojnych zachwytów.
2. „Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok œwietlany os³oni³ ich…”
Przemawia Piotr, który widocznie
poczu³ siê kompetentny w wyra¿aniu
tej wielkiej tajemnicy ods³oniêtej przez
Jezusa na Taborze. Ob³ok zawsze symbolizuje obecnoœæ Boga: „I nie móg³
Moj¿esz wejœæ do Namiotu Spotkania,
bo spoczywa³ na nim ob³ok i chwa³a
Pana wype³nia³a przybytek”
(Wj 40,35). „Ob³ok” i „chwa³a Pañska”
wybrzmiewaj¹ t¹ sam¹ melodi¹; wspó³graj¹ ze sob¹: „Wtedy to Pan ponownie poka¿e to [wszystko] i bêdzie mo¿na widzieæ chwa³ê pañsk¹ i ob³ok,
podobnie jak za Moj¿esza mo¿na je
by³o wiedzieæ” (2 Mch 2,8). Ciekawa
jest wizja proroka Daniela, która brzmi:
„Patrza³em w nocnych widzeniach:
a oto na ob³okach nieba przybywa jakby Syn Cz³owieczy. Podchodzi do
Przedwiecznego i wprowadzaj¹ Go do
Niego. Powierzono Mu panowanie,
chwa³ê i w³adzê królewsk¹, a s³u¿y³y
Mu wszystkie narody, ludy i jêzyki.
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Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego
królestwo nie ulegnie zag³adzie”
(7,13-14). Jest tu nawi¹zanie do misji
Mesjasza. Jezusa czeka mêczeñska
œmieræ, a potem wejœcie do chwa³y.
Bóg jest wielk¹ Tajemnic¹ i r¹bek po
r¹bku ods³ania przed nami swoje nieodkryte plany zbawcze.
3. „a z ob³oku odezwa³ siê
g³os…”
W czasie chrztu Jezusa znajdujemy podobny tekst: „A oto g³os z nieba
mówi³: „ten jest mój Syn umi³owany,
w którym mam upodobanie” (Mt 3,17).
Przy przemienieniu Jezusa, œw. Mateusz dodaje: „Jego s³uchajcie”. Jeden
z biblistów puentuje: „Jest to najwa¿niejsze przes³anie, jakie Bóg przekazuje Koœcio³owi i œwiatu”2. Jest jednoczeœnie zapowiedŸ, ¿e „na imiê Jezus zegnie
siê ka¿de kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych, i wszelki jêzyk
wyzna, ¿e Jezus jest Panem na chwa³ê
Boga Ojca” (Flp 2.10-11).
W tym miejscu pos³u¿ê siê tekstem, który trzy lata temu zosta³ wydrukowany w naszej parafialnej gazetce, a który podpowiada nam, co znaczy
s³uchaæ i jak s³uchaæ. Tytu³ tego rozwa¿ania brzmia³: „Nak³oñcie wasze
ucho i przyjdŸcie do mnie, pos³uchajcie mnie, a dusza wasza ¿yæ bêdzie”
(18 Niedziela zwyk³a, Rok A).
Dobrze znamy te s³owa: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych” (Mt 4,4b). Zrozumia³e wiêc
jest wo³anie proroka Izajasza: „Nak³oñcie wasze ucho i przyjdŸcie do
mnie, pos³uchajcie mnie, a dusza wasza ¿yæ bêdzie”. W tych s³owach odnajdujemy potrójn¹ wskazówkê dla
siebie: 1) nak³oniæ ucha na s³uchanie;
2) przyjœæ do Pana Boga; 3) pos³uchaæ
mówi¹cego Boga. Rozwa¿my ten tekst
w owych trzech punktach. .
1. Nak³oniæ ucho na s³uchanie
Najpierw przez chwilê zastanówmy siê, co znaczy „ucho”. Mo¿e to i
dziwne, bo ka¿dy wie, co to jest ucho,
i ka¿dy wie, do czego s³u¿y s³uch. Od
strony biblijnej oznacza to jednak coœ

wiêcej. Ucho to zmys³ poznawczy, jest
porównywane do serca otwartego na
g³os Bo¿y. Obejmuje prawdziwe wys³uchanie i zrozumienie us³yszanego
s³owa, us³yszanej mowy. Cz³owiek nie
us³yszy, jeœli ma twarde serce, jest
uparty, a nawet przewrotny, nieczu³y
na g³os Bo¿y. Ma uszy, ale nie s³yszy,
nie przyjmuje do wiadomoœci, nic sobie z tego nie robi. S³uchanie wi¹¿e siê
z pojêciem i podjêciem, wype³nieniem
us³yszanego s³owa. Cz³owiek s³uchaj¹c ma mo¿liwoœæ wybierania dobra
lub z³a. Nie zawsze idzie za wskazaniem us³yszanego s³owa. „Nak³oniæ
ucho” to znaczy przekazywane wieœci przyj¹æ przychylnie. Nie zawsze
tak bywa. Skar¿y siê prorok Jeremiasz: „Przodkowie wasi jednak nie
us³uchali Mnie ani nie nak³onili swego ucha” (34,14). Bywa, ¿e czasem
mamy ucho g³uche, ociê¿a³e, nieobrzezane, co znaczy, ¿e us³yszan¹
wiadomoœæ odrzucamy. Czasem
mamy uszy œwierzbi¹ce, co oznacza,
¿e nie zgadzamy siê z mówi¹cym, przekazuj¹cym s³owo Bo¿e.
Pan Bóg s³yszy wo³ania swego
ludu. Modli siê król Dawid: „W moim
utrapieniu wzywam Pana i wo³am do
mojego Boga. Us³ysza³ On g³os mój
ze swojej œwi¹tyni, a krzyk mój dotar³
do Jego uszu” (2 Sm 22,7). Podobnie
modli siê Psalmista: „Nak³oñ ku mnie
Twe ucho, us³ysz moje s³owo”
(Ps 17,6). Stary Testament ukazuje
Pana Boga, który stale jest na nas³uchu, który stale doœwiadcza próœb
ludu zanoszonych w ró¿nych sytuacjach. Bywa i tak, ¿e chcielibyœmy,
aby Pan Bóg nas wys³uchiwa³, a sami
nie zawsze chcemy s³uchaæ Pana Boga.
W tym zawiera siê dramat cz³owieka.
W jednym przypadku ucho Bo¿e jest
g³uche, ociê¿a³e na ludzkie wo³ania:
kiedy dochodz¹ do Niego przechwa³ki, knowania, kiedy cz³owiek nie chce
siê nawróciæ, bo woli trwaæ w grzechach, a wiêc nie chce s³uchaæ Boga.
Nam potrzeba pewnej wra¿liwoœci
na g³os Boga, potrzeba wiary, bo tylko wtedy mo¿na us³yszeæ g³os Boga.
Czasem bêd¹ to wskazówki co do dalszego ¿ycia, czasem bêdzie to pochwala, uznanie, czasem napomnienie, zachêta do zawrócenia ze z³ej drogi.
Tylko w wierze mo¿na przyj¹æ s³owo
Bo¿e, tylko w takiej sytuacji mo¿na je

zrozumieæ, bo inaczej dojdzie do buntu, odrzucenia s³owa Bo¿ego. Trzeba
pewnej wra¿liwoœci na g³os Bo¿y.
Bywa, ¿e cz³owiek staje siê buntownikiem i wtedy ¿adne argumenty do niego nie trafiaj¹. Wo³a³ prorok Izajasz:
„Wcale nie s³ysza³eœ ani nie wiedzia³eœ, ani twe ucho nie by³o przedtem
otwarte, bo wiedzia³em, jak bardzo jesteœ wiaro³omny i ¿e od powicia zw¹
ciê buntownikiem” (48,8).
W naszej parafii szczególnie donoœnie winny brzmieæ s³owa us³yszane podczas Przemienienia Jezusa na
Górze Tabor, kiedy da³ siê s³yszeæ g³os
Boga Ojca: „To jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego
s³uchajcie” (Mt 17,5). Sam Pan Jezus
zachêca: „Kto ma uszy, niechaj s³ucha”
(Mt 13,9). Jeden wniosek nasuwa siê
nieodparcie: od s³uchania s³owa Bo¿ego, wype³niania go, zale¿y nasze
zbawienie. Jest to przestroga przed
duchow¹ ociê¿a³oœci¹, przed lekcewa¿eniem s³owa Bo¿ego.
Dziœ widzimy, w niektórych krêgach, lekcewa¿enie nauki Koœcio³a,
g³osu pasterzy, papie¿a. Bywa, ¿e tworzymy w³asny dekalog, w³asn¹, niezale¿n¹ od Pana Boga i Koœcio³a konstytucjê, w³asne zasady sprzeczne
z Bo¿ym prawem, jak choæby te, które
stawiaj¹ prawo stanowione ponad
prawo naturalne. A to jest wielki b³¹d.
Tego jednak nie przyjmuj¹ zwolennicy innego spojrzenia na praworz¹dnoœæ. S¹ g³usi na wszelkie argumenty.
Cierpi na tym cz³owiek.

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba

1

S³ownik w Biblii Tysi¹clecia, has³o:
aszera, s. 1421.
2
Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, A. Paciorek ks., Ewangelia
wed³ug œwiêtego Mateusza, rozdzia³y
14-28, t. I/czêœæ 2, Wydawnictwo Œwiêtego Paw³a, Czêstochowa 2008, s. 165.
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Wakacyjne pielgrzymowanie na Œl¹sk

Wroc³awskie atrakcje – Afrykarium

budynek Afrykarium (zdjêcie internet)
Kolejn¹ atrakcj¹ dla nas, turystów
i pielgrzymów, by³a wizyta we wroc³awskim ZOO i Afrykarium, które jest
jego najbardziej znan¹ czêœci¹. ZOO
we Wroc³awiu jest bardzo znan¹ placówk¹, która na przestrzeni 33 hekta-

rów prezentuje ponad 10500 osobników zwierz¹t, nale¿¹cych do ponad
1100 gatunków (dodam, ¿e kolejne
ZOO w Polsce, Warszawa i Poznañ,
maj¹ tylko oko³o 500 gatunków). Jest
to najstarsze na obecnych ziemiach

polskich i najbogatsze w ró¿norodne
zwierzêta ZOO. W ostatnich latach
sta³o siê jeszcze bardziej s³awne ze
wzglêdu na budynek Afrykarium, który powsta³ w latach 2012 – 2014. W tym
ogromnym pawilonie prezentowane s¹
ekosystemy l¹dowe i wodne 5 regionów Afryki – d¿ungli Kongo, wybrze¿a Namibii oraz wody Morza Czerwonego, Kana³u Mozambickiego i jezior
Œrodkowoafrykañskich. Ca³oœæ jest
bardzo spektakularna i warta obejrzenia, dlatego udaliœmy siê tam ca³¹
grup¹ i po zakupieniu drogich biletów
(chyba 40 z³.) przez ponad dwie godziny podziwialiœmy setki stworzeñ zamieszkuj¹cych ró¿ne rejony œwiata.
ZOO we Wroc³awiu powsta³o jeszcze w 1865 roku, w czasach Królestwa
Pruskiego. Przez wiele lat rozwija³o siê
i gromadzi³o nowe okazy dzikich zwierz¹t. I i II wojna œwiatowa powodowa³y przerwy w dzia³alnoœci Ogrodu, ale
po latach zastoju znów je otwierano
i udostêpniano zwiedzaj¹cym. W czasie PRL-u ZOO s³ynê³o jako „najlepsze” w Polsce, tu pracowali pañstwo
Gucwiñscy, popularni ze wzglêdu na
telewizyjny program: „Z kamer¹ wœród
zwierz¹t”. W ostatnich 10 latach, po
odejœciu Gucwiñskich, dyrektorem jest
Rados³aw Ratajszczak, który bardzo
intensywnie rozwija nowe pola dzia³ania. Od 2007 roku powsta³y Pawilon
Madagaskaru, Pawilon Sahary oraz
nowe wybiegi dla zwierz¹t drapie¿nych. Podjêto siê hodowli wielu gatunków zwierz¹t zagro¿onych. Sprowadzono jedyne w Polsce okazy
okapi, gatunku odkrytego dopiero
w 1900 roku, nieco podobnego do zebry, choæ z rodziny ¿yrafowatych, ¿yj¹-

egzotyczne roœliny pod dachem pawilonu

kwiaty jak w d¿ungli

p³ywaj¹ce manaty
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ryby mórz egzotycznych

p³aszczka

mi lataj¹ niewielkie ptaki, a w akwariach p³ywaj¹ nieco ociê¿a³e, acz sympatyczne w wygl¹dzie manaty, podobne nieco do fok. Potem przeszed³em
do innych czêœci obiektu, gdzie znajduj¹ siê jeszcze wiêksze akwaria z tysi¹cami ryb, podzielonymi ze wzglêdu
na strefy wystêpowania. Czeka³o
tu na nas wiele
atrakcji. Jest tu
feeria kolorowych
barw ró¿nych gatunków ryb; niektóre ryby prezentuj¹ siê groŸnie,
a nawet makabrycznie, dostojne p³aszczki p³yn¹
machaj¹c p³etwami podobnie jak
ptak skrzyd³ami
cylinder do zwiedzania pomiêdzy akwariami
i ci¹gn¹ przy tym
za sob¹ ekstrerium. To ogromny budynek, przypo- malnie d³ugi ogon. W jednym z zak¹tminaj¹cy z zewn¹trz w kszta³cie hiper- ków akwarium przechodzi siê
market, w którym utworzone s¹ opisa- w oszklonym korytarzu o kszta³cie cyne ju¿ wy¿ej sektory. Najpierw uda³em lindra, a dooko³a p³ywaj¹ niezliczone
siê do pawilonu d¿ungli Kongo, gdzie ryby, w tym groŸne rekiny. W innym
panuje wysoka temperatura, liany i ro- sektorze znajduje siê przestrzeñ odkryœliny tropikalne pn¹ siê po œcianach, ta z wodnymi basenami, gdzie taplaj¹
kwitn¹ egzotyczne kwiaty, nad g³owa- siê hipopotamy, a obok nich spacecego w Dolinie rzeki Kongo. I wreszcie zbudowano Afrykarium, które
obecnie cieszy siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród zwiedzaj¹cych.
Nasza grupa otrzyma³a woln¹ rêkê
w planie zwiedzania ZOO. Wiêkszoœæ
z nas uda³a siê najpierw do Afryka-

dikdik – najmniejsza antylopa œwiata

ruj¹ ptaki. Jeszcze w innym miejscu jest
pokazany ekosystem z najmniejsz¹ na
œwiecie antylop¹ o nazwie „dikdik”,
wielkoœci du¿ego kota. Afrykarium na
terenie wroc³awskiego ZOO, otwarte
26 paŸdziernika 2014 roku, to niew¹tpliwie strza³ w dziesi¹tkê.
Po dok³adnym przejœciu przez
wszystkie zakamarki Afrykarium nie
pozosta³o ju¿ mi wiele czasu. Obejrzenie ca³ego ZOO nie wchodzi³o
w grê, poniewa¿ potrzeba na to kilka
godzin. Postanowi³em wiêc udaæ siê
w wybrany sektor ZOO, w poszukiwaniu tajemniczego okapi. I rzeczywiœcie uda³o mi siê je odnaleŸæ, choæ
s¹ to p³ochliwe osobniki i przebywa³y w pewnym oddaleniu. To jedyne w Polsce okazy tego bardzo rzadkiego gatunku – mówi¹c szczerze,
przed pobytem we wroc³awskim
ZOO nawet nie wiedzia³em, ¿e mo¿na je zobaczyæ w Polsce. Potem jeszcze by³y tylko ¿yrafy i powrót przed
pawilon, gdzie gromadzi³a siê powoli
ca³a nasza grupa. Zwiedzanie ZOO
wymaga³o du¿ego fizycznego wysi³ku, ale ka¿dy z nas móg³ na miarê
swoich si³, zobaczyæ tyle ile da³ radê.
Po zakoñczeniu zwiedzania udaliœmy
siê na nocleg do Trzebnicy.
Ks. Tomasz Grzywna

p³ochliwe okapi
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23 Niedziela zwyk³a – 10.09.2017 r.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ na godzinê 17.30 zapraszamy
na nabo¿eñstwo ró¿añcowe.
2. Za tydzieñ, tradycyjnie ju¿,
w trzeci¹ niedzielê miesi¹ca, zapraszamy na nabo¿eñstwo do œw. Rity,
patronki spraw trudnych i po ludzku s¹dz¹c, beznadziejnych. PrzychodŸmy do tej Œwiêtej ze wszystkimi trudnymi dla nas sprawami.
3. We czwartek Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Odpusty
w Bukowsku i w parafii Ojców Franciszkanów. Pomyœlmy: czy w naszych domach, w miejscu naczel-

nym, znajduje siê krzy¿. W zakrystii jest mo¿liwoœæ nabycia krzy¿a.
Mo¿na sobie wybraæ.
4. W pi¹tek NMP Bolesnej – odpust w Stró¿ach Ma³ych. Mszê
œwiêt¹ odprawimy o godzinie 18.00.
Zapraszamy g³ównie wszystkich
mieszkañców Stró¿ów.
5. Informujemy, ¿e w zwi¹zku z reform¹ szkoln¹, przygotowaniem do
bierzmowania objête s¹ nastêpuj¹ce
klasy Szko³y Podstawowej: szósta
i siódma oraz druga i trzecia Gimnazjum. Podajemy dni comiesiêcznych

obowi¹zkowych spotkañ: po drugiej
niedzieli miesi¹ca, na poniedzia³ek
prosimy trzecie klasy gimnazjum; na
wtorek tak¿e po drugiej niedzieli miesi¹ca – klasy drugie gimnazjum; po
trzeciej niedzieli miesi¹ca na poniedzia³ek prosimy klasy siódme, a na
wtorek klasy szóste. Spotkania rozpoczynamy Msz¹ œwiêt¹ o godzinie
18.00, a po Mszy œwiêtej odpowiednia katecheza.
6. Pierwsza Komunia œwiêta dla dzieci klas trzecich bêdzie tak, jak ka¿dego
roku, w drug¹ niedzielê maja.

Intencje w tygodniu
Od 11 do 17.09.2017 r.
Poniedzia³ek – 11.09
6.30 + Andrzej (greg.)
7.00 o zdrowie i b³. Bo¿e dla Gra¿yny
z okazji urodzin
7.30 ++ Rodzice: Stefania i Jan
18.00 1. o ³askê zdrowia dla sióstr z Ró¿y 7. im. œw. Cecylii
2. + Piotr, Maria, Zofia
3. + Ludwika Olszewska int. od pracowników Urzêdu Pocztowego Sanok 1
Wtorek – 12.09
6.30 + Andrzej (greg.)
7.00 + Aniela Zaj¹c int. od s¹siadów
z ul. Konopnickiej i Kruczej
7.30 ++ Bracia: Wies³aw, Jan, Micha³
18.00 1. + Katarzyna i Antoni
2. + Ludwika Olszewska int. od pracowników Urzêdu Pocztowego Sanok 1
3. + Ignacy i Zofia Bieñko
Œroda – 13.09
6.30 + Andrzej (greg.)
7.00 ++ z rodziny Kirklewskich: Maria,
Andrzej, Stefan, Janina, Adelajda, Irena, Lidia
7.30 dziêkczynna za pielgrzymkê do

Zakopanego int. od uczestników
18.00 1. + Jan i W³adys³awa (f)
2. + Andrzej Fornal int. od rodziny
Korfanty
3. dziêkczynna za wys³uchane proœby z proœb¹ o dalsz¹ opiekê dla synów, wnuków, ksiê¿y z naszej parafii
ca³ego duchowieñstwa i dla Ojczyzny
Czwartek – 14.09
6.30 + Andrzej (greg.)
7.00 + Micha³ £yko 3 r. œm.
7.30 + Czes³awa (f) i Kazimierz
18.00 1. za Ojca, œw. biskupów, kap³anów i dzie³a Radia Maryja
2. + Anna
3. + Franciszek Proæko
Pi¹tek – 15.09
6.30 + Andrzej Wojdy³a (greg.)
7.00 o spe³nienie siê woli Bo¿ej w ¿yciu
Daniela
7.30 + Mieczys³aw Patronik
18.00 1. + Anna int. od Marysi
2. + Anna Caryk int. od Dyrekcji i Pracowników PUP w Sanoku
3. + Zygmunt, Maria, Janina, Jan, Seweryna (f) Keller

Sobota – 16.09
6.30 + Andrzej (greg.)
7.00 + Jan i ks. Stanis³aw Matu³a
7.30 1. + Maria Sokalska 25 r. œm.
2. dziêkczynna w 40 r. œlubu Aliny
i Zygmunta Suskich z proœb¹ o dalsze
Bo¿e b³ogos³awieñstwo
18.00 1. ++ z rodziny Radeckich oraz
+ Stanis³awa ¯uk
2. + Zofia 20 r. œm.; Kazimiera, Jan, Józef Kurkarewicz
Niedziela – 17.09
6.30 za parafian
8.00 + Stanis³aw i Zygmunta (f)
9.30 w intencji Heleny i Mariana ¯ywickich w 44. r. œlubu o b³. Bo¿e dla nich
i ca³ej rodziny
11.00 + Andrzej Wojdy³a (greg.)
12.30 w intencjach polecanych
œw. Ricie
16.00 + Aleksandra (f) i Ryszard Krzywdzik i ++ z rodziny
18.00 1.+ Józef Jucha
2. za poleg³ych i pomordowanych na
Wschodzie
Stró¿e:
P³owce: int.
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