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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Oto Baranek Bo¿y”
1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42.
„Mów, Panie,
bo s³uga Twój s³ucha”.
Nieraz s³yszymy o powo³aniu. Najczêœciej myœlimy po powo³aniu kap³añskim czy zakonnym, mêskim b¹dŸ
te¿ ¿eñskim. G³os Boga, który odzywa
siê w duszy, niekiedy nie jest ³atwy do
odczytania. Zawsze trzeba kogoœ, kto
pomo¿e rozeznaæ ³askê powo³ania, ów
tajemniczy g³os, który wzywa do pójœcia za Jezusem, który domaga siê wy³¹cznego oddania na s³u¿bê Jemu i ludziom. Koœció³ œwiêty ma
odpowiednie sposoby, aby odczytaæ czy to jest g³os Boga, a mo¿e
zwyczajne przywidzenie. S¹ do
tego powo³ani odpowiedni ludzie.
Bohaterowi dzisiejszego pierwszego
czytania, Samuelowi,
g³os powo³ania pomóg³ odczytaæ
kap³an

Heli. Zanim odpowiedzia³ on Bogu:
„Oto jestem”, musia³ przejœæ przez odpowiedni¹ próbê. Doœwiadczony Heli
sprawdza³ jego wytrwa³oœæ, sprawdza³, czy mo¿e zostaæ Bo¿ym s³u¿ebnikiem. Jak wyraziœcie brzmi¹ ostatnie
s³owa tego powo³ania: „Samuel dorasta³, a Pan by³ z nim. Nie pozwoli³
upaœæ ¿adnemu s³owu na ziemiê”. Do
odczytania ³aski powo³ania trzeba dorastaæ, mê¿nieæ, w œwietle s³owa Bo¿ego przygl¹daæ siê swojemu powo-

³aniu, badaæ intencje, motywacje.
Przez wiele lat pracuj¹c w seminarium, mia³em mo¿liwoœæ wys³uchiwania tysiêcy kleryckich zwierzeñ. One
pozostaj¹ tajemnic¹, ale niektóre zosta³y opublikowane. Pisze jeden z kleryków: „Seminarium, bez przesady,
mo¿na nazwaæ drugim domem. Cieszê
siê, gdy jadê do domu rodzinnego, bo
jednak zawsze têskni siê do miejsca
urodzenia i wychowania, do ludzi, z
którymi siê by³o przez dwadzieœcia
prawie lat. Ale bêd¹c tam, po pewnym
czasie rodzi siê têsknota za seminarium. Dla mnie seminarium sta³o siê
drugim domem rodzinnym i coraz bardziej wysuwa siê na pierwsze miejsce. Jest to tak, jakbym za³o¿y³
w³asn¹ rodzinê i si³¹
rzeczy rodzice i rodzeñstwo schodz¹ na
plan dalszy”. To pewnie bardzo wyidealizowa-
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ny obraz seminarium. Seminarium ma ró¿ne odcienie, w zasadzie
pozytywne, bo przecie¿ przygotowuje do
s³u¿by Bogu i ludziom, ale zdarzaj¹ siê
i g³osy krytyczne. Kiedyœ pia³ jeden z
diakonów, który mia³ tylko ma³y krok
do kap³añstwa: „Nie mo¿na jednak
przemilczaæ faktu, ¿e znajduj¹ siê
wœród kleryków tacy, dla których w
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pewnym momencie Chrystus przestaje byæ wa¿ny, kap³añstwo przestaje
byæ wa¿ne … i nawet œwiêtoœæ traci
wartoœæ. Pocz¹tkiem tego dramatu jest
chwila, gdy seminarzysta przestaje
wspó³pracowaæ z ³ask¹ Bo¿¹, gdy zaczyna marnowaæ czas dany mu na studia filozoficzne i teologiczne, ograniczaæ modlitwê, zaniedbywaæ
rozmyœlanie, Ÿle uczestniczyæ we
Mszy œwiêtej. W ten sposób ¿yzna
niegdyœ rola serca zarasta chwastami,
które zag³uszaj¹ delikatny pêd powo³ania”.
Kiedyœ w modlitewniku salezjañskim odnalaz³em modlitwê o dobre wykorzystywanie czasu. S³owa tej modlitwy brzmi¹:
„Wgl¹dam w swe sumienie i widzê
ze zgroz¹, jak lekkomyœlnie i beztrosko marnujê ten bezcenny czas, ofiarowany mi przez Ciebie. Ile¿ godzin
straconych na sprawy bez znaczenia,
spêdzonych na bezsensownych, a
mo¿e grzesznych rozmowach, czytaniu bezwartoœciowych pism czy ksi¹¿ek lub obróconych wprost na zwyczajne lenistwo. O Panie, a przecie¿ z
ka¿dego u³amka czasu muszê zdaæ rachunek na s¹dzie przed Tob¹.
Daj mi poczucie odpowiedzialnoœci w tym wzglêdzie i si³ê woli, bym
móg³ ka¿d¹ sekundê zamieniæ w pieœñ
chwa³y ku Twojej czci i chwalebny akt
dla dobra bliŸnich, zbieraj¹c zas³ugi
przed Tob¹ na wiecznoœæ szczêœliw¹”1.
Niedawno min¹³ Rok Pañski 2017,
zacz¹³ siê Nowy Rok Pañski 2018. Proœmy, o m¹dre wykorzystywanie czasu
dla swojej duszy.
Dla powo³anego najwa¿niejszy
jest Chrystus, a my wszyscy jesteœmy
powo³ani do pójœcia za Chrystusem,
choæ na ró¿nych drogach ¿ycia. Wszyscy mamy Go poznawaæ, pokochaæ i
usi³owaæ naœladowaæ. Przez swoje
¿ycie mamy siê uœwiêcaæ.
W ¿yciu powo³anego do s³u¿by
Bo¿ej mo¿na odnaleŸæ ró¿ne kolory,
jeœli tak ujmiemy ten czas pobytu w
seminarium. Alumna, kleryka, otaczaæ
bêd¹ kolory optymizmu i nadziei, idealizmu i entuzjazmu dla wy¿szych idei.
To jakiœ „nowy œwiat”, duchowy, gdzie
prze¿ywa siê s[potkanie z Bogiem tak
blisko, gdzie „czuje siê” smak zwyciêstwa nad swoimi s³aboœciami i gorycz
pora¿ki ulegaj¹c pokusie. „Jest to proces tworzenia „obrazu Chrystusa” w
sobie”2. To najwy¿szy idea³. Do Niego mamy dorastaæ, szczególnie kap³a-

ni, których Pan nas powo³a³. Czytamy
w Pierwszej Ksiêdze Samuela: „Ustanowiê sobie kap³ana wiernego, który
bêdzie postêpowa³ wed³ug mego serca i pragnienia. (…) On bêdzie chodzi³
przed obliczem mego pomazañca po
wszystkie dni” (2,35).
Pracuj¹c w seminarium bra³em
udzia³ w wielu ogólnopolskich sympozjach, spotkaniach, na których zastanawiano siê nad modelem przysz³ego kap³ana. Znakomity polski teolog,
który dziœ publikuje swoje przemyœlenia m. in. w „Naszym Dzienniku”, mia³
tak¹ wizjê kap³ana:
„Najczêœciej chyba brany jest w
seminariach pod uwagê model kleryka jako ju¿ obecnego i przysz³ego
„dzia³acza” parafialnego. Chcia³oby
siê widzieæ w nim cz³owieka czynu,
ruchliwego, krz¹taj¹cego siê wokó³
pos³ug administracyjnych, umiej¹cego sobie radziæ w kancelarii parafialnej, w punkcie katechetycznym (wtedy katechezy nie by³o jeszcze w szkole
– ks. A.S.), w za³atwianiu spraw urzêdowych, pomagaj¹cego w sprawach
budowlanych, posiadaj¹cego ³atwe
kontakty z interesantami parafialnymi,
przyci¹gaj¹cego kultur¹ bycia i, oczywiœcie, znaj¹cego trochê wiêcej ni¿
pobie¿nie teologiê i prawo.
Obok tego modelu, albo nawet czêœciowo w jego ramach, znajduje siê
nieraz model liturgiczny. Alumn jest
takim „Samuelem m³odym w œwi¹tyni
Pañskiej”. Pomaga w œpiewach liturgicznych, uczestniczy chêtnie we
wszystkich nabo¿eñstwach, kieruje
ministrantami w parafii, przygotowuje
teksty modlitewne, dostarcza nowych,
czasami urz¹dza misteria. Pomaga w
katechezie koœcielnej. Poci¹ga innych
do modlitwy swoj¹ pobo¿noœci¹,
zw³aszcza umi³owaniem Eucharystii.
Niekiedy seminaria maj¹ na uwadze specjalny model, bliski harcerskiemu. Alumn nie pali, nie pije, nie k³amie, pewny jak Zawisza. Potrafi
zorganizowaæ pielgrzymkê, rozbiæ namiot, ugotowaæ zupê. „Dobry” alumn
zna siê trochê na muzyce, na sztuce,
na motorach, na magnetofonach. Umie
pomóc w akcji charytatywnej, daæ
wzór wspó³czesnego poprawnego
m³odzieñca.
Wœród ró¿nych modeli na pierwsze miejsce wysuwa siê model alumna
jako cz³owieka modlitwy i duchowego wyrzeczenia. Ma to byæ cz³owiek
skupiony, subtelny, uczuciowy, roz-

myœlaj¹cy, fascynuj¹cy siê duchowymi wartoœciami chrzeœcijañskimi, zapatrzony w œwiat wy¿szy, doszukuj¹cy
siê wszêdzie woli Bo¿ej, „ewangeliczny”, nie maj¹cy nic wspólnego z ludŸmi ¿yj¹cymi pieni¹dzem, przyjemnoœciami, ambicjami.
W Polsce chyba najmniej myœli siê
o modelu alumna jako studenta i cz³owieka nauki. Docenia siê zdobycie
odpowiedniego wykszta³cenia teoretycznego i bieg³oœci w teologii i prawie. Ale chodzi tu wiêcej o profil œwiatopogl¹dowy, zdolnoœci prowadzenia
potocznych polemik i inne cele praktyczne. Mniej d¹¿y siê do ukszta³towania m³odzieñca pe³nego problemów,
dociekaj¹cego prawdy, badaj¹cego,
zg³êbiaj¹cego siê rozwa¿ania œciœle
naukowe”3.
To „stary” model przysz³ego kap³ana, choæ nie wszystko siê zmieni³o.
Dziœ od kap³ana wymaga siê szerszego spojrzenia na rzeczywistoœæ, dziœ
seminaria s¹ bardziej otwarte na pr¹dy dzisiejszego œwiata. Wiele na temat wizji kap³añskiej wypowiada³ siê
Sobór Watykañski II, b³. Pawe³ VI, œw.
Jan Pawe³ II czy Benedykt XVI. Równie¿ i papie¿ Franciszek na temat wizji
przysz³ego kap³ana wypowiedzia³ siê
choæby z okazji Wielkiego Czwartku
mówi³, ¿e ma „pachnieæ owcami”, czyli byæ blisko ludzi, dzieliæ z nimi dole i
niedole.
Przytoczê wymagania czy wizjê
kap³añstwa w oparciu o soborowy
Dekret o formacji kap³añskiej (n. 812):
Sobór zaleca:
- „¿yæ w za¿y³ej i nieustannej ³¹cznoœci z Ojcem…”;
- przylgn¹æ do Chrystusa – Kap³ana
„najserdeczniej jako przyjaciele”;
- „szukaæ Chrystusa w wiernym rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego, w czynnym
uczestnictwie w œwiêtych tajemnicach
Koœcio³a, a przede wszystkim w Eucharystii i modlitwie brewiarzowej”;
- widzieæ Chrystusa w biskupie, w ludziach;
- mi³owaæ i czciæ z dzieciêc¹ ufnoœci¹
Matkê Najœwiêtsz¹;
- gorliwie pielêgnowaæ pobo¿ne æwiczenia;
- „¿yæ wed³ug wzoru Ewangelii”;
- wzrastaæ w wierze, nadziei i mi³oœci;
- ukszta³towaæ w sobie ducha modlitwy;
- byæ gorliwym w praktykowaniu cnót;
- ¿yæ tajemnic¹ Koœcio³a, jego spra-
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wami;
- byæ pos³usznym;
- byæ zdolnym do zaakceptowania
skromnego stylu ¿ycia;
- byæ gotowym do wyrzeczenia siê
nawet tego, co dozwolone;
- upodabniaæ siê do Chrystusa Ukrzy¿owanego;
- troskliwie zachowywaæ i pielêgnowaæ celibat;
- zwi¹zaæ siê z Chrystusem mi³oœci¹
niepodzieln¹;
- poznaæ obowi¹zki i godnoœæ ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego;
- poznaæ niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹ce czystoœci;
- zdobyæ panowanie nad duchem i cia³em;
- zdobyæ nale¿yt¹ dojrza³oœæ ludzk¹
objawiaj¹c¹ siê g³ównie poprzez sta³oœæ woli, ducha;
- osi¹gn¹æ „zdolnoœæ podejmowania
rozwa¿nych decyzji”;
- wyrabiaæ w sobie si³ê ducha, szczeroœæ;
- stale przestrzegaæ sprawiedliwoœci;
- ukszta³towaæ w sobie „dotrzymywanie przyrzeczeñ, grzecznoœci w postêpowaniu, a w rozmowach skromnoœæ
po³¹czona z mi³oœci¹”;
- zdyscyplinowanie, aby lepiej panowaæ nad sob¹;
- dyspozycyjnoœæ;
- „poddawanie siê w³adzy prze³o¿onych z g³êbokiego przekonania, czyli
z wymogów sumienia (…) i z pobudek
nadprzyrodzonych”;
- rozs¹dnie korzystaæ z wolnoœci;
- „samodzielnie i ochoczo dzia³aæ oraz
wspó³pracowaæ ze wspó³braæmi i
œwieckimi”;
- zami³owanie do pobo¿noœci i milczenia;
- œwiadczenie wzajemnej pomocy.

acji. To nie by³o powielanie starych
regu³, ale jest to otwieranie siê na dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ, choæ nam, starszym kap³anom z pewnoœci¹ ju¿ trudniej nad¹¿yæ nad zawrotn¹ prêdkoœci¹
obecnego czasu nios¹cego coraz to
nowe wyzwania. Mo¿na i trzeba dyskutowaæ nad modelem wspó³czesnego kap³ana, ale jedno pozostaje niezmienne w naszej, polskiej
rzeczywistoœci: mamy jeszcze kandydatów do kap³añstwa, choæ jest ich
ju¿ ma³o, ale jedno pozostanie niezmienne: kap³an musi byæ dyspozycyjnym, umiejêtnie odczytuj¹cym znaki czasów i pamiêtaj¹cy o tym, ¿e ma
byæ szafarzem sakramentów œwiêtych,
¿e ma staæ przy o³tarzu i karmiæ wiernych s³owem Bo¿ym i Cia³em Pañskim.

Na sprawach ekonomicznych, technicznych, gospodarczych, lepiej siê
znaj¹ ludzie œwieccy, czego stale doœwiadczam. To jest domena ludzi
œwieckich.
Na koñcu pozostaje nam modlitwa,
aby i z naszej parafii Pan powo³a³ niejednego Jana, Andrzeja, Piotra, którzy
ochotnie pójd¹ za Panem i bêd¹ powtarzaæ: „Oto Baranek Bo¿y”, okazuj¹c Jezusa.
Ks. Andrzej Skiba
1

S. Pruœ SDB, Wspólnota salezjañska
na modlitwie, £ódŸ 1985, s. 69 n.
2
Cz. Bartnik ks., Spotkaæ kogoœ, Kraków 1977, s. 156.
3
Bartnik, dz. cyt., s. 157 n.

G³êbok¹ wizjê kap³añstwa ukaza³
œw. Jan Pawe³ II w Adhortacji „Pastores dabo vobis” – „Dam wam pasterzy”. Wizjê kap³añstwa roztacza³ podczas ka¿dej pielgrzymki do Ojczyzny.
Podobnie uczyni³ to Benedykt XVI
bêd¹c w naszej OjczyŸnie. Ka¿dego
roku z okazji Wielkiego Czwartku, tak
Jan Pawe³ II, jak i jego nastêpca, Benedykt XVI, kierowali do wszystkich
kap³anów odpowiednie listy, pe³ne
refleksji i troski o stan kap³añski. Tak¿e nasz ks. abp Józef Michalik, dopóki
by³ biskupem diecezjalnym, tak¿e pisa³
listy do nas, kap³anów. Te wszystkie
listy nawi¹zywa³y do aktualnej sytu-
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Orszak Trzech Króli
W Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego ulicami naszego miasta w stronê Placu Harcerskiego wêdrowa³y Orszaki Trzech Króli, a wszystkie w
drodze do Betlejem, do Nowonarodzonego Dzieci¹tka, aby z³o¿yæ Mu swoje dary. Ka¿dy, kto wzi¹³ udzia³ w tym
pochodzie – orszaku, by³ czwartym
królem. By³o to jakby nawi¹zanie do
dawnych jase³ek ulicznych, kiedy nasze place i ulice zape³nia³y siê korowodem poprzebieranych dostojników
pañstwowych, królów, dworzan, prostego ludu, którzy z czci¹ i wiar¹, udawali siê do Betlejem. W naszym Mieœcie zebra³a siê wielka rzesza
wiernych, szczególnie m³odzi rodzice
z ma³ymi dzieæmi. Pewnie wiêkszoœæ
mia³a odpowiednie emblematy, chusty odrêbne kolorami dla ka¿dej parafii
czy – jak w naszym przypadku – równie¿ niebieskie baloniki. Nad wszyst-

kim dostojnie powiewa³y du¿e, kolorowe flagi.
Orszak Trzech Króli nie mia³by
wiêkszego sensu, gdyby nie by³o scenek zwi¹zanych z wêdrówk¹ owych
Mêdrców ze Wschodu. Na Placu Harcerskim m³odzie¿ z Parafii Chrystusa
Króla odegra³a scenê walki dobra ze
z³em. To przecie¿ w ¿yciu niejednego z
nas, ka¿dego dnia, rozgrywa siê walka pomiêdzy dobrem i z³em. Ka¿dej
chwili dokonujemy wyborów, dobra
lub z³a.
Przed naszym koœcio³em zosta³a
odegrana pe³na ekspresji scena u Heroda przez m³odzie¿ z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Byli anio³kowie, by³
te¿ niejeden diabe³ek, podobnie jak i
na Placu Harcerskim. Dla nas to przypomnienie: masz Anio³a Stró¿a – pamiêtaj o nim! Strze¿ siê z³ego ducha,
aby ciê nie skusi³, nie usidli³, bo bê-

dzie ci ciê¿ko siê wyzwoliæ.
Na Rynku, gdzie zebraliœmy siê, na
scenie, trwa³a Œwiêta Rodzina, gdzie
w ¿³óbku, na sianku, le¿a³o Dzieci¹tko. Tam Trzej Królowie z³o¿yli swoje
dary. Dla nas wynika z tego jasne przes³anie: przychodŸ do Jezusa, przychodŸ czêsto, w ka¿d¹ niedzielê, zegnij przed Najwy¿szym swoje kolana.
Bezimiennie dziêkujê wszystkim,
którzy wziêli udzia³ w tym Orszaku, ale
nade wszystko dziêkujê wszystkim
organizatorom za trud przygotowania
tego Orszaku. By³ to trud niema³y, ale
op³acalny, bo wierni nie zawiedli, a
pogoda by³a wymarzona jak na dzieñ
szóstego stycznia, bo prawie wiosenna, ciep³a. Wypada nam tylko ¿yczyæ
spotkania na przysz³y, 2019 rok, ale
wpierw prze¿yjmy ten Rok Pañski
2018!
Ks. Andrzej Skiba
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Wspomnienie o ks. Tomaszu

W m³odoœci dosta³eœ takie powo³anie –
I z woli Boga - zosta³eœ kap³anem.
Z oddaniem i pokor¹, Bogu i ludziom s³u¿y³eœ –
I d³ugi okres czasu, tu wœród nas by³eœ.
Na twojej twarzy wci¹¿ uœmiech goœci³ -a z Twojego serca dobroæ p³ynê³a –
W³aœnie dlatego – przez Twoj¹ szczeroœæ, dziatwa do Ciebie lgnê³a.
W tak m³odym wieku Bóg Ciê powo³a³ do siebie –
Bo pewnie jesteœ potrzebny tam w niebie,
A w naszych sercach zostawi³eœ rany –
Bo jako kap³an przez parafian, by³eœ kochany.
Kto bêdzie teraz zbiera³ pozosta³e u³omki?
I z wakacyjnych podró¿y opisywa³ tamte obrz¹dki.
Okrutny los przerwa³ niæ Twojego ¿ycia,
A mia³eœ jeszcze tyle tras do przebycia.
Odszed³eœ – spoczywasz w cmentarnej ciszy ziemi rodzinnej,
Gdzie drzewa smutno szumi¹ – w boleœci bezsilnej.
Twoja mogi³a us³ana kwiatami,
A zbola³a Matka – podlewa je ³zami,
Bo nie zabliŸni siê w sercu ta rana,
Kiedy odchodzi osoba kochana.
Taka by³a wola Boga – i wzi¹³ Ciê do siebie –
Nam pozosta³y o Tobie wspomnienia – modlitwa za Ciebie.
Irena Piotrowska
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Lectio divina /£k 18,18-23/
(pobo¿ne, duchowe czytanie S³owa Bo¿ego)
-Pewien dostojnik zapyta³ Go:”Nauczycielu dobry, co powinienem czyniæ, aby otrzymaæ ¿ycie wieczne?”.
Jezus powiedzia³ do niego:”Dlaczego
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: Nie dopuœcisz siê cudzo³óstwa,
nie pope³nisz morderstwa, nie bêdziesz krad³, nie z³o¿ysz k³amliwego
zeznania, czcij swego ojca i swoj¹ matkê”.
On odpowiedzia³:”tego wszystkiego
przestrzega³em od m³odoœci”. Gdy Jezus to us³ysza³, powiedzia³ mu:” Jednego ci brakuje; sprzedaj wszystko,
co posiadasz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem
przyjdŸ i chodŸ za Mn¹. Gdy to us³ysza³, zasmuci³ siê, bo by³ bardzo bogaty.
Lectio/ czytanie i zrozumienie pisma/
.
Po co przychodzi bogaty cz³owiek do
Jezusa? Przecie¿, jako pobo¿ny ¯yd,
mia³ wszelkie przes³anki
aby nie obawiaæ siê o ¿ycie wieczne.
Uwa¿a³, ¿e to Bóg b³ogos³awi go za
dobre ¿ycie, obdarzaj¹c wielkim bogactwem. Jednak widocznie coœ go zaniepokoi³o w nauce Jezusa, ¿e zadaje
to pytanie:
Co mam czyniæ aby osi¹gn¹æ ¿ycie
wieczne?Byæ mo¿e spodziewa³ siê
jednak, ¿e us³yszy pochwa³ê za dotychczasowe ¿ycie. Przecie¿ zachowywa³ przykazania, rozdawa³ ja³mu¿nê,
odprowadza³ podatek na Œwi¹tyniê.
Jednak to co s³yszy, burzy ca³y jego
dotychczasowy œwiatopogl¹d. Jezus
ukazuje, ¿e prawdziwym celem jego
¿ycia nie jest Bóg lecz bogactwo, którego nie zamierza siê pozbyæ. Mówi
mu wraŸnie, ¿e dopiero, gdy odda to,
do czego jest tak przywi¹zany, bêdzie
mia³ skarb w niebie. I druga wskazówka- musi pójœæ za Nim. Œwiêty Franciszek , rozpoczynaj¹c swoj¹ wêdrówkê
za Jezusem, zrobi³ dok³adnie wed³ug
tych s³ów - rozda³ wszystko ubogim,
pozby³ siê nawet odzienia, stan¹³ nagi,

tak jak nagi przyszed³ na ten œwiat.
Dopiero wtedy uzna³, ¿e jest godny
nazwaæ siê uczniem Chrystusa. Ka¿dy, kto du¿o posiada jest nara¿ony na
uzale¿nienie siê od tego na czym mu
tak bardzo zale¿y, tak jak cz³owiek z
naszej perykopy. Mog¹ to byæ pieni¹dze, ale równie¿ pragnienie w³adzy,s³awy, uznania, ambicje,obsesyjne pragnienia, nie mówi¹c ju¿ o wszelkiego
rodzaju uzale¿nieniach. Tylko w Niebie nale¿y upatrywaæ swego skarbu,
gdy¿ tylko Bóg jest dawc¹ wszelkiego dobra.
Medytacio/spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/.
U Œw. Mateusza czytamy:”Nie mo¿na
s³u¿yæ Bogu i mamonie”. U £ukasza
te¿ czytamy, wiele razy
jak Jezus przestrzega przed uleganiem
u³udzie bogactw np.:”Gdzie jest bowiem skarb wasz tam jest i wasze serce „[£k 12,22,34]. Je¿eli analizujê
swój dzieñ , wszystkie intencje, emocje to dopiero widzê gdzie jest serce
moje- bynajmniej nie w Niebie. Czy ja
jestem ubogim w duchu? Nie ka¿dy
mo¿e zrobiæ jak Œw. Franciszek. Przecie¿ mam rodzinê na utrzymaniu. Wiem
jednak, ¿e s³owa Jezusa muszê pojmowaæ g³êbiej. Sprzedanie wszystkiego i
rozdanie ubogim, to moja wewnêtrzna
decyzja na ubóstwo. To rezygnacja z
przywi¹zania do doczesnoœci, do
wszystkiego czym ¿yjê, co
stanowi otoczkê ¿ycia. S¹ to i rzeczy
materialne, ale równie¿ i moje ambicje,
pragnienia, stosunek
do rzeczywistoœci, praca zawodowa,
przyjemnoœci. Wiem, ¿e nie mogê byæ
tym zniewolonym
chocia¿ wiem, jak trudno jest zrezygnowaæ z wielu pragnieñ. Jak¿e daleko mam do skarbu w niebie!
Oratio/zwrócenie siê do Boga/
Panie Ty pokazujesz mi w tym fragmencie Ewanglii, co mam robiæ aby
dostaæ siê do Nieba.
Muszê uznaæ, ¿e tylko Bóg jest Ÿró-

d³em wszelkiego dobra.Muszê zachowywaæ przykazania
dekalogu i odrzuciæ przywi¹zanie do
spraw ziemskich.I pójœæ za Jezusem.
Jakie to proste, ale
zarazem jakie trudne. Jak bowiem odrzuciæ moje pragnienia, zachcianki,
przyjemnoœci, moje
d¹¿enia, moj¹ wygodê, pró¿noœæ,
wszystko co mia³oby byæ dla mnie.
Jednak kiedyœ trzeba zacz¹æ.
Najlepiej dziœ! Duchu Œwiêtu poka¿ mi
gdzie jest we mnie ten dzisiejszy bogaty cz³owiek.Proszê
aby mój wzrok by³ skierowany ku
Bogu a nie rzeczom ziemskim.
Kontemplatio/czas bycia sam na sam
z Bogiem/.
„Nie ufaj swoim bogactwom i nie
mów:Sam sobie wystarczê. Nie chodŸ
za zachciankami serca
i oczu, nie kieruj siê ¿¹dzami” Syr[5,
1-2]. I co nam przynios³a nasz pycha?
Co nam da³y bogactwo i che³pliwoœæ? Wszystko jak cieñ przeminê³o,
jak b³acha wiadomoœæ puszczona
mimo uszu [Mdr5,8-9]. Jezus nie
mówi nam niczego nowego. Równie¿
bogacz z naszej perykopy powinien
znaæ te pouczenia z ksi¹g Starego Testamentu. Jednak w ustach Jezusa
nabieraj¹ one specjalnego znaczenia.Mówi do nas przecie¿ Bóg wprost.
Tych s³ów nie mo¿na lekcewa¿yæ jak
lekcewa¿ono proroków, chocia¿ to ich
s³owa On powtarza, swoje s³owa, które przez nich ludziom przekazywa³.
Panie spraw, aby pójœcie za Tob¹ nie
by³o zbyt wielkim wyrzeczeniem jak dla
bogatego cz³owieka z Ewangelii. Aby
ka¿da decyzja, któr¹ chcê podejmowaæ
by³a kosultowana z Tob¹. Ty przecie¿
masz dla mnie zawsze czas i mo¿esz mi
doradziæ. Spraw by moje dzia³ania nigdy nie wynika³y z pró¿noœci, pychy
a by³y wynikiem wiary, ¿e mój skarb
jest w Niebie.
Jan Depczyñski -grupa biblijna.
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Wakacyjne pielgrzymowanie na Dolny Œl¹sk …

Wambierzyce – Sanktuarium Matki Bo¿ej,
Wambierzyckiej Królowej Rodzin
Do œwi¹tyni prowadz¹ monumentalne, kamienne schody o trzech ci¹gach. Wszystkich stopni jest 56, z czego 33 w œrodkowym ci¹gu symbolizuje
lata ¿ycia Jezusa na Ziemi. Kolejnych
15 stopni nad pierwszym tarasem
oznacza lata ¿ycia Maryi przed jej Boskim Macierzyñstwem. Imponuj¹co
wielka fasada ma 52,5 m wysokoœci,
utrzymana w stylu póŸnego renesansu podzielona jest na trzy czêœci, z których œrodkowa jest najszersza. Ozdobiona symetrycznie usytuowanymi
podwójnymi pilastrami i p³ycinami, jest
w po³owie rozdzielona niewielk¹ galeri¹ na dwie kondygnacje, co nadaje
koœcio³owi charakter pa³acowy. Wra¿enie to potêguje górny ci¹g balustrady, który dekoruj¹ kamienne pos¹gi
aposto³ów. Fasadê wieñcz¹ trzy p³askie szczyty. Poœrodku pó³kolistej
wnêki, w osi fasady znajduje siê du¿a
drewniana rzeŸba Matki Boskiej Wambierzyckiej z po³owy XVIII wieku, a
nad ni¹ widnieje emblemat z herbem
papie¿a Piusa XI.
Wnêtrze œwi¹tyni utrzymane w
duchu baroku zdobi¹ malowid³a, obrazy i rzeŸby, spoœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzie³a Karola
Sebastiana Flackera: ambona, bêd¹ca

rzeŸbiarsk¹ kompozycj¹ wyra¿aj¹c¹
s³owa maryjnego hymnu Magnificat i
o³tarz g³ówny mieszcz¹cy cudown¹
figurkê Matki Boskiej. Figurka wraz z
cokolikiem wykonana jest z lipowego
drewna w stylu gotyckim, ma 28 cm
wysokoœci. Przedstawia ona Matkê
Bo¿¹ z nagim Jezusem na rêku. Dzieci¹tko w prawej rêce trzyma ptaszka, a
lew¹ siêga po owoc, umieszczony w
lewej d³oni Matki. G³owy Maryi i Jezusa ozdobione s¹ koronami. Ca³a figurka jest polichromowana. Podobnie
jak inne tego typu wizerunki, wambierzycka figurka ubierana jest w tzw. „sukienkê”, która okrywa j¹ ca³¹ od szyi
w dó³. Sukienek jest kilka w ró¿nych
kolorach, zale¿nie od œwiêta lub okresu roku liturgicznego.
22 lutego 1936 roku papie¿ Pius
XI nada³ koœcio³owi w Wambierzycach
tytu³ bazyliki mniejszej. Jest to tytu³
honorowy, który otrzymuj¹ koœcio³y
wyró¿niaj¹ce siê wartoœci¹ zabytkow¹, albo ze wzglêdu na swoje walory liturgiczne b¹dŸ duszpasterskie.
17 sierpnia 1980 roku mia³o
miejsce najwiêksze i najdonioœlejsze
wydarzenie w kilkusetletniej historii
sanktuarium wambierzyckiego – figurka Matki Bo¿ej ukoronowana zosta³a

koronami papieskimi na Wambierzyck¹ Królow¹ Rodzin. Podczas dokonanej przez kardyna³a Stefana Wyszyñskiego koronacji odczytany zosta³
specjalny list Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, w którym pisa³ m.in. „Pragnê
wyraziæ wraz z tym pozdrowieniem
moj¹ wielk¹ radoœæ z tego, ¿e w dniu
dzisiejszym Matka Bo¿a w swoim Sanktuarium w Wambierzycach doznaje
szczególnej czci – oto dzieñ Jej koronacji. Radujê siê wraz ze wszystkimi
uczestnikami tego wydarzenia, na które tyle wieków czeka³o Sanktuarium
Wambierzyckie”.
W 1990 roku Wambierzyce
opuœcili jezuici, a opiekê nad sanktuarium przejêli ksiê¿a diecezjalni, którzy sprawowali pos³ugê duszpastersk¹ w tym miejscu przez
nastêpnych 17 lat. Od czerwca
2007 roku w Wambierzycach pos³uguj¹ franciszkanie z prowincji œw. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.(wambierzyce.pl)
W tym dniu zwiedziliœmy jeszcze Ruchom¹ Szopkê w Wambierzycach, ale o tym w nastêpnym odcinku.
Teresa Stareñczak
fot. œp.ks.T.Grzywna, K.Konik

Pielgrzymi na schodach bazyliki.
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Ambona w bazylice.

G³ówny o³tarz z cudown¹ figurk¹ Matki Bo¿ej.

Po zwiedzeniu, opuszczamy bazylikê.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 2 (748) 14 stycznia 2018 r.

16

2 Niedziela zwyk³a – 14.01.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ na godzinê 17:30, zapraszamy na nabo¿eñstwo ró¿añcowe.
2. Jest w naszej Archidiecezji taki
zwyczaj, ¿e od ubieg³ego roku, ka¿dego dnia w ka¿dej wyznaczonej wed³ug
dekanatów parafii, urz¹dzamy ca³odzienne wystawienie Najœwiêtszego
Sakramentu. My mamy wyznaczony
dzieñ jutrzejszy. Tym samym nie bêdzie wystawienia we œrodê. Jest to
zmiana jednorazowa. Zechciejmy jutro przyjœæ do koœcio³a, choæby na
chwilê, aby pok³oniæ siê Panu Jezusowi, uklêkn¹æ i pomodliæ siê. Przypominamy i prosimy, aby nie zostawiaæ
Pana Jezusa samego, On w ka¿d¹ œrodê
(poza najbli¿sz¹) czeka na nas w ko-

œciele. Wystarczy wst¹piæ choæby na
chwilkê adoracji, kiedy przy jakiejœ
okazji jesteœmy w mieœcie czy przechodzimy obok koœcio³a.
3. We czwartek, 18 stycznia, rozpoczyna siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan, a który zakoñczy siê
œwiêtem Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a w dniu 25 stycznia. Kto w czasie
trwania Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan bêdzie uczestniczy³ w jakimœ nabo¿eñstwie z modlitw¹ o jednoœæ i weŸmie udzia³ w jego zakoñczeniu, mo¿e zyskaæ odpust zupe³ny pod
zwyk³ymi warunkami.
4. W pi¹tek, 19 stycznia, wypada
wspomnienie œw. Józefa Sebastiana

Pelczara, biskupa przemyskiego, Patrona Archidiecezji Przemyskiej. Modliæ siê bêdziemy w intencji naszej Archidiecezji.
5. Podajemy plan wizyty duszpasterskiej na ostatnie dni nawiedzin:
- 15 stycznia, poniedzia³ek: ul. Kopernika, bloki 6 i 8;
- 15 stycznia, wtorek: ul. Heweliusza;
- 17 stycznia, œroda: ul. Matejki oraz
mieszkania pominiête. Prosimy o ewentualne podawanie miejsca zamieszkania, abyœmy w najbli¿sz¹ œrodê mogli
nawiedziæ opuszczone domy czy
mieszkania. Kolêdê zaczynamy od godziny 16.00.

INTENCJE MSZALNE
Od 15.01 do 20.01.2018r
15.01.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 1. + Jan Kafara – int. od pracowników Urzêdu Gminy Sanok, SAPO i
GOK-u
2. + Jan Banach – int. od mamy
7.00 + Ryszard Kobylarczyk
7.30 + Janina Niemiec – int. od wspó³pracowników córki Urszuli z Firmy
GTM Bukowski
18.00 1. + Maria Benedyk (greg.)
2. + Krystyna i Roman Konopka
16.01.2018 WTOREK
6.30 1. + Maria, jej rodzice i bracia
2. + Jan Banach – int. od brata Kazka z
rodzin¹
7.00 + Ryszard Kobylarczyk
7.30 + Janina Niemiec – int. od wspó³pracowników córki Urszuli z Firmy
GTM Bukowski
18.00 1. + Maria Benedyk (greg.)
2. + Urban Jawieñ w 13 rocz. œmierci
17.01.2018 ŒRODA
6.30 1. + Ryszard Kobylarczyk

2. + Jan Banach – int. od Kasi z Irlandii i Agnieszki z Belgii
7.00 + Janina Niemiec – int. od wspó³pracowników córki Urszuli z Firmy
GTM Bukowski
7.30 + Stefania Strzelecka w 5 rocz.
œmierci i + Robert Strzelecki w 37 rocz.
œmierci
18.00 1. + Maria Benedyk (greg.)
2. + Józef Skrabalak
18.01.2018 CZWARTEK
6.30 + Ryszard Kobylarczyk
7.00 + Janina Niemiec – int. od rodziny Koteckich z Pielni
7.30 + Krystyna Skrzypek w 1 rocz.
œmierci
18.00 1. + Maria Benedyk (greg.)
2. + Paulina, + Józef i + Grzegorz Kijowscy
19.01.2018 PI¥TEK
6.30 + Ryszard Kobylarczyk
7.00 + Janina Niemiec – int. od rodziny Borków z Pisarowiec

7.30 Micha³ Czech w 31 rocz. œmierci i
++ z rodziny
18.00 1. + Maria Benedyk (greg.)
2. + Stanis³aw, + Katarzyna, + Justyna
i + Kazimierz
20.01.2018 SOBOTA
6.30 Za ++ przodków ze strony mê¿a i
¿ony
7.00 + Janina Niemiec – int. od brata
Jana
7.30 + Ryszard Kobylarczyk
18.00 1. + Maria Benedyk (greg.)
21.01.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Edward Krystyñski w 10 rocz.
œmierci
9.30 + Ryszard Kobylarczyk
11.00 + Maria Benedyk (greg.)
12.30 + W³adys³aw, + Stefania, + Zofia
16.00 + Maria Ryniak w 5 rocz. œmierci
18.00 + Józef
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