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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„S³ysz¹c g³os Pana serc nie zatwardzajcie”
Pwt 18,15-20;Ps 95(94); 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28.

W NUMERZE

Dzisiejsza liturgia s³owa mówi nam
o nauczycielach, w tym o najwiêkszym,
jakim by³ kiedyœ Moj¿esz. W dziejach
Izraela odgrywa³ on wielk¹ rolê. Czas
zawsze p³ynie nieub³aganie i przychodzi kres ¿ycia cz³owieka. Musi siê znaleŸæ ktoœ, kto bêdzie naucza³ lud, prowadzi³ go, wskazywa³ drogê, a czasem
karci³. Po Moj¿eszu Pan zapowiada
utworzenie instytucji Proroków. To nie
mog¹ byæ jacyœ kananejscy wró¿biarze, guœlarze, ale ludzie ogarniêci Duchem Bo¿ym, znaj¹cy Prawo i przekazuj¹cy je podw³adnym. Prorocy byli
nie tylko interpretatorami Piêcioksiêgu, ale byli jednoczeœnie „ustami”
Boga. Oni wystêpowali w imieniu
Boga. W dalszej perspektywie zbawczej mamy tu zapowiedŸ nadejœcia
Mesjasza: „Wzbudzê im proroka spoœród ich braci, takiego jak ty, i w³o¿ê w
jego usta moje s³owa, bêdzie im mówi³
wszystko, co rozka¿ê”.
I zjawi³ siê na ziemi najdoskonalszy z proroków, Jezus Chrystusa –
Mesjasz, prawdziwy Nauczyciel. Przypatrzmy siê Jego pos³udze s³owa.
Jezus jest g³osicielem dobrej nowiny o zbawieniu. To On g³osi³ (i nadal to czyni) Ewangeliê o Królestwie
niebieskim i naszym w nim miejscu.
S³owo Jezusa by³o potêg¹. Jednym
s³owem czy zdaniem dokonuje cudów.
Setnik prosi Go pokornie, aby powiedzia³ „tylko s³owo”, a s³uga jego odzyska zdrowie (por. Mt 8,8). Kiedy zaœ
przynoszono Mu chorych „On s³owem wypêdzi³ z³e duchy i wszystkich
chorych uzdrowi³” (Mt 8,16). W dzisiejszej Ewangelii Jezus naucza jako
Ten, kto ma w³adzê. Do cz³owieka opêtanego przez ducha nieczystego,
mówi: „Milcz i wyjdŸ z niego!” Skutek
by³ natychmiastowy. Wysokiemu
urzêdnikowi królewskiemu, który prosi Jezusa o uzdrowienie syna, mówi:
„IdŸ, syn twój ¿yje” (J 4,50). Jednym
s³owem dokonuje przemiany ludzkich
serc: „Ufaj, synu! Odpuszczaj¹ ci siê

twoje grzechy” (Mt 9,2), jak w przypadku paralityka. A cud uzdrowienia
jest znakiem tego, co siê sta³o w jego
wnêtrzu, w jego sercu. Krótkimi s³owami przekazuje w³adzê w Koœciele: „
Wszystko, co zwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie” (Mt 18,18). S³owami przekazuje
nam Siebie: „Bierzcie i jedzcie, to jest
Cia³o moje” (Mt 26,26). Naukê o Królestwie g³osi przez przypowieœci, a
czyni to jako „w³adzê maj¹cy”. W dzisiejszej Ewangelii mamy tego potwierdzenie: „A wszyscy siê zdumieli, tak
¿e jeden drugiego pyta³: „Co to jest?
Nowa jakaœ nauka z moc¹. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s¹ mu
pos³uszne”. Mówi z poczuciem pewnoœci, ¿e „Jego s³owa nie przemin¹”
(Mt 24,35). Mówi to, czego nauczy³
siê od Ojca (por. J 8,28), a Jego „s³owa
s¹ duchem i ¿yciem” (6,63). To, co najbardziej istotne, przekazuje w formie
bardzo uroczystej, jak Kazanie na Górze (Mt 5-7). Tak w wielkim skrócie
mo¿na ukazaæ Chrystusow¹ pos³ugê
s³owa.
A jaka by³a postawa ludzi wobec
Jezusowego s³owa?
Wobec zas³yszanego s³owa Bo¿ego cz³owiek winien zaj¹æ okreœlona
postawê. W sposób mistrzowski jest
ona ukazana przez Chrystusa w przypowieœci o siewcy (Mt 13,1-9.18-23).
Siewca sieje. Niektóre ziarna padaj¹ na
drogê, inne na miejsca skaliste, inne
miêdzy ciernie, a inne w koñcu „na ziemiê ¿yzn¹”, przynosz¹c plon obfity:
stokrotny, szeœædziesiêciokrotny, trzydziestokrotny. Owocowanie zale¿y od
gleby ludzkich serc, od nastawienia z
jakim s³uchacze je przyjmuj¹. Niektórzy tylko s³uchaj¹, ale nie rozumiej¹,
inni przyjmuje je entuzjastycznie, ale
brak im wytrwa³oœci do wprowadzenia ich w ¿ycie, inni podchodz¹ do
¿ycia zbyt hedonistycznie, przyjemnoœciowo, zatroskani o sprawy docze-
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sne, które zag³uszaj¹ s³owo Bo¿e. Na
samym koñcu s¹ ci, którzy s³uchaj¹ i
rozumiej¹, tzn. wprowadzaj¹ je w ¿ycie.
Tego, który przyjmuje s³owo Bo¿e i
wype³nia je, Pan Jezus porównuje do
cz³owieka roztropnego, który buduje
dom swojego ¿ycia na mocnych fundamentach, na skale, w przeciwieñstwie do tego, który odrzuca s³owo
Bo¿e, a buduje na piasku, nara¿aj¹c
siê na niebezpieczeñstwo zawalenia
siê tego domu, na jego upadek, gdy
przyjdzie mocna wichura czy ulewny
deszcz. Chrystus wyraŸnie poucza, ¿e
od naszej postawy wobec s³owa, zale¿eæ bêdzie nasz przysz³y los: „Kto
siê bowiem Mnie i s³ów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiaro³omnym i grzesznym, tego Syn Cz³owieczy wstydziæ siê bêdzie, gdy przyjdzie
w chwale Ojca swojego razem z anio³ami œwiêtymi” (Mk 8,38). Dla takich
„trudna jest ta mowa” (J 6,60).
Komu dziœ Chrystus zleca pos³ugê s³owa?
Urzêdowym s³ugom Koœcio³a,
których sobie wybiera, obdarzaj¹c ich
³ask¹ powo³ania do kap³añstwa. W
pierwszej kolejnoœci s¹ to diakoni, a
nastêpnie kap³ani i biskupi. Ich trzeba
s³uchaæ, bowiem mówi dzisiejsza liturgia s³owa: „Jeœli ktoœ nie bêdzie chcia³
s³uchaæ moich s³ów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego za¿¹dam zdania sprawy. Lecz jeœli który
prorok odwa¿y siê mówiæ w moim imieniu to, czego mu nie rozkaza³em, albo
wyst¹pi w imieniu bogów obcych, taki
prorok musi ponieœæ œmieræ”. Widaæ
wiêc, jak wielka odpowiedzialnoœæ
ci¹¿y na g³osicielach s³owa Bo¿ego.
Ewangeliê Chrystusow¹ trzeba
przekazywaæ jako szczer¹ prawdê (por.
2 Kor 2,17). Aposto³ Pawe³ mówi do
ka¿dego g³osz¹cego Dobr¹ Nowinê:
„Unikamy postêpowania ukrywaj¹cego sprawy hañbi¹ce, nie uciekamy siê
do ¿adnych podstêpów ani nie fa³szujemy s³owa Bo¿ego (…) Nie g³osimy
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bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako s³ugi
wasze przez Jezusa” (4,2.5).
Byæ g³osicielem Ewangelii, to nie
wym¹drzaæ siê, popisywaæ ró¿nymi
ludzkimi m¹droœciami. G³osimy prawdê Bo¿¹ w ca³ej rozci¹g³oœci, a nie tylko prawdy ³atwe i nie budz¹ce sprzeciwu. Nie mówimy tylko o Taborze:
„Panie, dobrze na tu”, ale i o Golgocie,
o krzy¿u. Ewangelii nie wolno traktowaæ wybiórczo. W Ewangelii nie ma
tematów „tabu”. Pos³uga s³owa musi
byæ odwa¿na, jasna, jednoznaczna,
gdy¿ Aposto³owie „g³osili odwa¿nie
s³owo Bo¿e” (Dz 4,31). Historia pokazuje, ¿e niejeden g³osz¹c odwa¿nie s³owo Bo¿e nara¿a³ siê na ró¿nego rodzaju szykany, przeœladowania, a nawet
przep³aca³ ¿yciem, jak choæby b³. ks.
Jerzy Popie³uszko.
G³osiciel s³owa Bo¿ego ma byæ
odpowiedzialny za ka¿de s³owo, bo nie
jest to ludzkie s³owo, ale „s³owo zbawienia” (por. Dz 13,26), „S³owo ¯ycia”,
którego trzeba siê mocno trzymaæ (Flp
2,16), s³owo niezawodne (por. 1 Tym
1,15; 2 Tym 2,11; Tt 3,8), „s³owo Bo¿e,
skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz
obosieczny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne os¹dziæ pragnienia i myœli serca” (Hbr 4,12). Od kaznodziei wymaga
siê kompetencji, a nie polegaæ tylko
na w³asnej elokwencji. Kiedy Pan Jezus wyg³osi³ Kazanie na Górze, ewangelista, œw. Mateusz zapisa³: „t³umy
zdumiewa³y siê Jego nauk¹” (7,28).
Kaznodzieja winien pamiêtaæ, ma³o
tego, musi pamiêtaæ, ¿e g³oszone s³owo Bo¿e ma byæ przygotowane, przemyœlane i przemodlone.
Przed siewc¹ s³owa Bo¿ego staj¹
powa¿ne wymagania, bowiem „kto
sk¹po sieje, ten sk¹po i zbiera, kto zaœ
hojnie sieje, ten hojni te¿ zbieraæ bêdzie” (2 Kor 9,6). Praca siewcy nie jest
a¿ tak trudna, bo trudniejsza spraw¹
jest przygotowanie ziemi pod zasiew.
To najwiêcej kosztuje. Nieraz rolnik
jest bardzo zmêczony mimo nowoczesnych maszyn czy innych usprawnieñ. Siewca Bo¿ego s³owa nie mo¿e
ulegaæ zniechêceniu, bo „plon marny”, choæby by³ potraktowany tak jak
œw. Pawe³ na Areopagu, w Atenach.
Ci Ateñczycy, s³yn¹cy przecie¿ z wysokiej kultury, powiedzieli œw. Aposto³owi, gdy ten mówi³ o zmartwychwstaniu: „Pos³uchamy ciê o tym innym
razem” (Dz 17,32).

Wzrost s³owa Bo¿ego dokonuje
siê powoli, bez poœpiechu. Wiele czasu musi up³yn¹æ, zanim z ¿o³êdzia uroœnie d¹b. Ziarno s³owa Bo¿ego czêsto
d³ugo „le¿akuje”, drzemie w sercu cz³owieka, zanim wyda spodziewane owoce. Trzeba wielkiej cierpliwoœci, ¿yj¹c
w nadziei, ¿e kiedyœ przyniesie ono
spodziewane owoce.
Nasz diakon, Szymon
Nieraz s³yszymy o œwiêceniach
diakonatu. Ucieszyliœmy siê, kiedy 1
paŸdziernika 2017 roku, w kaplicy seminaryjnej nasz parafianin, nasz kleryk, Szymon Kot, wraz z kolegami z
r¹k ks. abp. Adama Szala, otrzyma³
œwiêcenia diakonatu. Z tej okazji zadajmy sobie nieco trudu, aby odpowiedzieæ na pytanie: jakie uprawnienia otrzymuje diakon w chwili swoich

œwiêceñ?
Diakon ma szerokie uprawnienia
na odcinku diakonii (pos³ugi) s³owa.
Przy tej okazji trzeba pamiêtaæ, ¿e obok
uprawnieñ s¹ i zobowi¹zania. Szafarz
œwiêceñ, ks. Arcybiskup, mówi³: „Zachowuj tajemnicê wiary w czystym
sumieniu, ukazuj swoimi czynami wiernoœæ s³owu, które g³osisz ustami”.
Szczególnie jasno zobowi¹zania diakoñskie ukazuje biskup w chwili, kiedy podaje ksiêgê Ewangelii i mówi:
„Przyjmij Chrystusow¹ Ewangeliê,
której g³osicielem siê sta³eœ;
wierz w to, co bêdziesz czytaæ,
nauczaj tego, w co uwierzysz,
i pe³nij to, czego bêdziesz nauczaæ”.
Streszczaj¹c te pouczenia odnoœnie
s³owa Bo¿ego, mo¿na je krótko streœciæ:
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1. Wierz w to, co bêdziesz czytaæ;
2. Pe³nij to, czego bêdziesz nauczaæ.
Ad 1.
„Da³em wam bowiem przyk³ad” (J
13,15).
Chrystus pozostawi³ nam najdoskonalszy wzór jak mamy ³¹czyæ naukê z postêpowaniem. W ¿yciu naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, nie by³o
¿adnej dysharmonii miêdzy s³owem a
czynem. By³a pe³na zgodnoœæ. W czasie Ostatniej Wieczerzy, umywaj¹c
Aposto³om nogi, mówi³: „Da³em wam
bowiem przyk³ad, abyœcie i wy tak czynili, jak Ja wam uczyni³em”. S³owa te
mo¿emy odnieœæ nie tylko do tej pos³ugi Jezusa, ale do ca³ego Jego ¿ycia.
Bóg chce, aby ci, których On wybra³
„stali siê na wzór obrazu Jego Syna”
(Rz 8,29). Jeszcze w innym miejscu
powie Pan Jezus, ukazuj¹c Siebie jako
wzór do naœladowania: „Uczcie siê ode
Mnie, bo jestem cichy i pokornego
serca” (Mt 11,29). Jak to bardzo wspó³gra z tym, co wczeœniej wyg³osi³ w
Kazaniu na Górze: B³ogos³awieni
cisi…” (Mt 5,5). Zbawiciel porywa³ za
sob¹ ludzi. Najpierw zaprosi³ do Sie-

bie uczniów, którzy „natychmiast zostawili sieci (…), ³ódŸ i ojca i poszli za
Nim” (Mt 4,20.22). Chodzi³y za Nim t³umy ludzi (por. Mt 19,2), które garnê³y
siê do Niego. Interesowa³ siê ich losem: „¯al mi tego t³umu! Ju¿ trzy dni
trwaj¹ przy Mnie, a nie maj¹ co jeœæ”
(Mt 15,32). Co Jezus czyni³, tego i naucza³. Gdyby w ¿yciu Pana Jezusa nie
by³o zgodnoœci miêdzy s³owem a postêpowaniem, to nie mia³by odwagi
ostrzegaæ przed uczonymi w Piœmie i
faryzeuszami, nie mia³by odwagi postawiæ tak odwa¿nie, tak zdecydowanie, zarzutu: „Czyñcie wiêc i zachowujcie wszystko, co wam polec¹, lecz
uczynków ich nie naœladujcie. Mówi¹
bowiem, ale sami nie czyni¹” (Mt 23,3).
Oprócz tego, ¿e Pan Jezus sam
dawa³ przyk³ad ¿ycia zgodnego miêdzy s³owem a czynem, to jeszcze zobowi¹za³ do tego swoich uczniów.
Mówi³ im o ich wielkiej odpowiedzialnoœci: „Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi…
Wy jesteœcie œwiat³em œwiata… Tak
niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby widzieli dobre wasze uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w
niebie” (Mt 5,13-16). Nie by³y to kom-

plementy wypowiedziane przez Pana
Jezusa pod adresem Aposto³ów, ale
s³owa zobowi¹zania. Powo³ani przez
Chrystusa maj¹ byæ „sol¹ ziemi” i
„œwiat³oœci¹ œwiata” przez g³osznie
Jezusowej nauki i Zycie zgodne z tym,
co g³osz¹. Powo³any do s³u¿by Bo¿ej
winien g³êboko zapisaæ sobie w pamiêci te s³owa: „niech œwieci wasze
œwiat³o przed ludŸmi”. Przed swoim
odejœciem do Ojca, mówi wyraŸnie do
Aposto³ów, nawi¹zuj¹c do swojego
pos³annictwa: „Wy jesteœcie œwiadkami tego” (£k 24,48). Trudnego zadania mieli podj¹æ siê Aposto³owie. Mieli byæ œwiadkami mi³oœci Boga i ludzi,
pe³nienia woli Bo¿ej, pokory i pos³uszeñstwa, wyniszczenia samego siebie, cierpliwoœci, gorliwoœci, pobo¿noœci, czystoœci… Mieli byæ œwiadkami,
ale nie tylko na zasadzie opowiadania
o zbawczych wydarzeniach swego
Mistrza, ale ¿eby ludzie „widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego…”.
Ad 2.
Œw. Pawe³ Aposto³ napisa³: „B¹dŸcie naœladowcami moimi” (1 Kor 4,16).
Popatrzmy na ¿ycie œw. Paw³a, Apo-
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sto³a Narodów. Gorliwie g³osi Dobr¹
Nowinê. Podró¿uje, zak³ada gminy
chrzeœcijañskie, pisze Listy… Za g³oszenie prawdy ewangelicznej musi
wiele „zap³aciæ”: jest wiêziony, ch³ostany, nara¿ony na utratê ¿ycia przez
rozbicie okrêtu na pe³nym morzu, sieczony rózgami, prze¿ywaj¹cy wiele
niebezpieczeñstw w podró¿ach, na
rzekach, od zbójców, od w³asnego
narodu, na pustkowiu, od fa³szywych
braci i wielu innych przykrych dla siebie sytuacjach (por. 2 Kor 11,23-33).
Powie o sobie, ¿e ma w tym upodobanie, bo to wszystko „z powodu Chrystusa” (12.10). Znaj¹c jego ¿ycie, pe³ne poœwiêcenia i gorliwoœci, ³atwiej
nam zrozumieæ jego pokorn¹ proœbê
do Koryntian: „Proszê was przeto,
b¹dŸcie naœladowcami moimi!” (1 Kor
4,16), gdy¿ ca³ym jego ¿yciem by³
Chrystus: „ju¿ nie ja ¿yjê, ale ¿yje we
mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Swojemu uczniowi, pasterzowi na
Krecie, Tytusowi, nakazuje: „We
wszystkim dawaj wzór dobrych
uczynków w³asnym postêpowaniem”
(Tt 2,7).
Wzorem godnym naœladowania
byli i s¹ œwiêci. Przyk³ad zgodnoœci
nauczania z ¿yciem, ukazuje nam Jan
Pawe³ II, kiedy w „Liœcie do wszystkich kap³anów Koœcio³a na Wielki
Czwartek 1986 roku” przedstawia œw.
Jana Vianneya. Zaznacza, ¿e dziœ „bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebujemy
jego œwiadectwa” (2), „z serca p³yn¹cego” (9). Pisze: „Kap³ani, ci, którzy
przygotowuj¹ siê do kap³añstwa, i ci,
którzy bêd¹ doñ powo³ani, winni wpatrywaæ siê w jego przyk³ad i naœladowaæ go” (11).
W nauczaniu Koœcio³a nieraz spotykamy siê z podobnymi stwierdzeniami, jak te:
- „wiêcej znaczy ¿ycie nauczycieli ni¿
ich s³owa” (Leon XIII);
- „wielu ludzi potrzebuje tylko widzieæ
przyk³ad, aby byæ dobrymi katolikami”;
- kap³an zawsze powinien dawaæ dobry przyk³ad; powinien byæ lepszy ni¿
inni.
Œw. Hieronim pisz¹c List do Nepocjana, daje mu tak¹ wskazówkê: „Niech
uczynki nie sprzeciwiaj¹ siê twoim s³owom, aby ci ktoœ nie zarzuci³, gdy g³osisz kazanie w koœciele: „Dlaczego
mówisz to, czego sam nie czynisz?”
Œw. Teresa z Avila w „Drodze doskona³oœci” twierdzi wprost, ¿e „dobry

przyk³ad wiêkszy nieraz skutek sprawia, ni¿ dziesiêæ kazañ”.
3. Warunki do spe³nienia
Chc¹c wiêc oddzia³ywaæ na wiernych, chc¹c g³osiæ autentycznie
Dobr¹ Nowinê, trzeba odznaczaæ siê
gorliwoœci¹, kultur¹ bycia, mi³oœci¹ do
ludzi, oderwaniem od pieniêdzy, osobistych ambicji, a byæ gotowym do
ofiary, poœwiêcenia, wspania³omyœlnoœci. Trzeba wierzyæ w to, co siê g³osi. G³osiæ zaœ kazania, „to nie tylko
mówiæ o Bogu, ale opowiadaæ o za¿y³ej swej przyjaŸni z Nim…”, mówi jeden z autorów. G³osz¹cy s³owo Bo¿e
winien pierwszy praktykowaæ to, co
g³osi, winien byæ „¿yw¹ ilustracj¹
Ewangelii. Jego ¿ycie (…) ma byæ prologiem i epilogiem jego w³asnych kazañ” – mówi jeden z kaznodziejów. G³osz¹cy Ewangeliê, to cz³owiek, który za
œw. Paw³em powinien mówiæ: „B¹dŸcie naœladowcami moimi, tak jak ja jestem naœladowc¹ Chrystusa” (1 Kor
11,2).
Piszê ten tekst do naszych Wiernych. Chcia³by ukazaæ jak wielkie wymogi staj¹ przed kaznodziej¹, aby jego
przekaz by³ skuteczny. S¹ to jasne i
zdecydowane wymagania! Wymagania trudne, ale konieczne do w³asnego i innych uœwiêcenia. Pos³uga kaznodziei nie mo¿e siê sprowadzaæ tylko
do takiego krytycznego wyznania:
„Ewangeliê lubiê czytaæ,
Ewangelie lubiê cytowaæ
i tysi¹ce mam zawsze powodów,
by jej nie stosowaæ” (S. Riabinin).
Sobór daje takie rady wszystkim
g³osicielom s³owa Bo¿ego: „Konieczn¹
przeto jest rzecz¹, by wszyscy duchowni, zw³aszcza kap³ani Chrystusowi, i inni, którzy, jak diakoni i katechiœci, zajmuj¹ siê pracowicie pos³ug¹
s³owa, dziêki wytrwa³ej lekturze i starannemu studium przylgnêli do Pisma
Œwiêtego, aby ¿aden z nich nie sta³ siê
„pró¿nym g³osicielem s³owa Bo¿ego
na zewn¹trz, nie bêd¹c wewn¹trz jego
s³uchaczem”, podczas gdy winien z
wiernymi sobie powierzonymi dzieliæ
siê ogromnymi bogactwami s³owa
Bo¿ego, szczególnie w liturgii œwiêtej”.
W naszej parafii staramy siê dzieliæ bogactwem s³owa Bo¿ego. Ka¿dego dnia podczas Mszy œwiêtej wieczornej, w zwyk³y dzieñ, g³osimy s³owo
Bo¿e. W czasie Adwentu s³owo Bo¿e
rozwa¿aliœmy tak podczas Mszy œwiêtej porannej, roratniej, o godzinie 6.00,
jak i podczas Mszy œwiêtej wieczor-

nej, dla dzieci. Nie mówiê o Mszach
œwiêtych niedzielnych czy œwi¹tecznych. Rolê parafialnego „kaznodziei”
pe³ni tak¿e gazetka parafialna, „Góra
Przemienienia”. Wielk¹ pomoc¹ formacyjn¹ s¹ tygodniki katolickie „Niedziela” czy „Goœæ Niedzielny”, aby wymieniæ tylko te najczêœciej przekazywane.
W Szczecinie, podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Pawe³ II, tak
odpowiedzia³ na oklaski s³uchaj¹cych
go: „Trzeba, ¿eby nam siê podoba³o
S³owo Bo¿e, trzeba mieæ upodobanie
w S³owie Bo¿ym, to za nim idzie dzia³anie w duchu tego S³owa”.
Proszê wszystkich Parafian, Czytelników tej gazetki, o modlitwê w intencji diakonów, jak równie¿ i nas, kap³anów tu pracuj¹cych, za wszystkich
g³osicieli s³owa Bo¿ego. Niech s³owo
Bo¿e, Biblia, bêdzie dla ka¿dego z nas
ojczyzn¹, o której mówi Roman Brandstaetter:
Biblio, ojczyzno moja...
Na Tobie uczy³em siê ¿yæ,
Na Tobie uczy³em siê czytaæ,
Na Tobie uczy³em siê pisaæ,
Na Tobie uczy³em siê myœleæ,
Na Tobie uczy³em siê prosiæ o odpuszczenie grzechów,
Na Tobie uczy³em siê kochaæ,
Na Tobie uczy³em siê m¹droœci,
Na Tobie uczy³em siê przebaczenia,
Na Tobie uczy³em siê pokory,
Na Tobie uczy³em siê modliæ.
S³owo Bo¿e ukszta³towa³o ca³e
¿ycie poety. Jest to g³êbokie, ujmuj¹ce œwiadectwo. S³owo Bo¿e wy¿³obi³o rysy jego osobowoœci i duchowoœci. Medytujmy nad œwiêtym tekstem
biblijnym. Niech s³owo Bo¿e kszta³tuje ka¿dego z nas i doprowadzi do zbawienia.
Diakon jest nie tylko s³ug¹ Bo¿ego S³owa, ale jest tak¿e s³ug¹ o³tarza,
pe³ni¹c w³aœciwe mu funkcje liturgiczne. Jest tak¿e s³ug¹ mi³oœci1, pe³ni¹c
funkcje charytatywne. Tymi zagadnieniami mo¿e zajmiemy siê w innym czasie i okolicznoœciach.
ks. Andrzej Skiba

1

Zachêcam do przeczytania artyku³u
autorstwa ks. abp. Konrada Krajewskiego, pt. Prawdziwe ¿ycie papie¿a
Franciszka, który tak mocno wyczulony jest na pos³ugê mi³oœci, w: Niedziela,
nr 52, z 24 XII 2017, s. 20-22.
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Szkoda, ¿e ju¿ koniec
Wraz z koñcem roku dobiega koñca równie¿ projekt “Wspólnie ³atwiej
walczyæ o zdrowie”, przygotowany
przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
im. œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Jednak seniorzy i ich potrzeby zostaj¹.
Podopieczni pisz¹ podziêkowania
do Wandy Wojtuszewskiej, inicjatorki projektu, i licz¹, ¿e znowu coœ wymyœli, bo dla niej nie ma spraw niemo¿liwych, nawet jeœli wszyscy
powtarzaj¹, ¿e to siê nie uda.
Koñcz¹cy siê projekt skierowany
by³ do osób chorych i samotnych.
Jeœli nawet w ci¹gu tygodnia na godzinê czy dwie przychodzi do nich
ktoœ z pomocy spo³ecznej, to w weekendy nikt siê nimi nie interesuje: ani
pomoc spo³eczna, ani s³u¿ba zdrowia.
Pielêgniarka œrodowiskowa mo¿e
przyjœæ do domu tylko wtedy, gdy
dostanie zlecenie od lekarza, a ci wypisuj¹ je niechêtnie.

Alicja Jarzyna ma 70 lat. Jest
wdow¹, doros³e dzieci mieszkaj¹ daleko od Sanoka.
- Mia³am byæ wolontariuszk¹ mówi. - Zg³osi³am siê jako pierwsza, a
zaskoczy³a mnie choroba. Nie mog³am
chodziæ, traci³am równowagê, upada³am. Grozi³a mi amputacja nogi. Do czasu operacji w ogóle nie chodzi³am, a i
teraz muszê bardzo uwa¿aæ.
Odwiedza j¹ nieco m³odsza wolontariuszka Ewelina Kucharska.
- Ja te¿ jestem seniork¹ - mówi. Ten program dajê zachêtê innym seniorom, emerytom: Dasz radê. Mo¿esz
jeszcze pomagaæ innym. Zacznij, spróbuj, my ci pomo¿emy.
Pani Ewelina pokazuje kartê pracy
wolontariusza, gdzie skrupulatnie zapisywana jest ka¿da niedzielna wizyta, czas jej trwania i przebieg (np.
“wspólny obiad, rozmowy, posprz¹tanie”), a tak¿e rodzaj diety. Kartê za
ka¿dym razem podpisuje zarówno
wolontariusz, jak i podopieczny. Za-

pisywane s¹ w niej równie¿ szkolenia
(17 marca, 27 lipca) oraz spotkania
wolontariuszy (30 marca, 17 sierpnia).
Do tego do³¹czono harmonogram
menu œwi¹t i niedziel w poszczególnych miesi¹cach. Program jest dopracowany w najdrobniejszych szczegó³ach.
Wolontariusze decyduj¹ siê na
obci¹¿enie, jakim jest 9-miesiêczna praca spo³eczna. Na wypadek ich wyjazdu lub choroby przewidziano zastêpców.
- Nie pobieraj¹ wynagrodzenia zaznacza Wanda Wojtuszewska, inicjatorka projektu.
84-letni Zdzis³aw £uszczyñski jest
wdowcem. Mieszka sam. Najbli¿sza
rodzina przebywa w Warszawie, a w
Sanoku ¿yj¹ tylko cz³onkowie rodziny
¿ony. Mimo ¿e ma wielu znajomych,
wychodzi samodzielnie na zewn¹trz i
za³atwia swoje sprawy, wa¿ne jest jednak, ¿eby ktoœ z uwagi na jego wiek
utrzymywa³ z nim regularny kontakt.

od lewej Agnieszka Æwiêka³a i Zdzis³aw £uszczyñski
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W ramach projektu odwiedza go
Agnieszka Æwiêka³a.
Obiady
- Jesteœmy zobowi¹zani do podgrzania obiadu w kuchni i podania mówi pani Agnieszka. - Posi³ki s¹ obfite i bardzo dobre, dostosowane do
potrzeb starszych osób. Panu
£uszczyñskiemu w trakcie trwania
projektu zosta³a zmieniona dieta na
bezmiêsn¹ i firma, która dostarcza obiady, dostosowa³a siê do tych zaleceñ.
Wspólnie jemy, rozmawiamy, potem
jest kawa z deserem. Na koñcu zmywam naczynia.
- Te obiady wystarczaj¹ mi zawsze
na dwa dni - dodaje pan Zdzis³aw. Przywo¿one s¹ punktualnie.
- S¹ lekkie, œwie¿e, niezbyt mocno
przyprawione z uwagi na dietê osób
starszych - uzupe³nia Ewelina Kucharska. - Zawsze podziwiamy, co te¿ oni
tam dali, ¿e s¹ tak smaczne. Sk³adaj¹
siê z zupy, drugiego dania i deseru oraz
soku.
Alicja Jarzyna jeszcze do niedawna nie by³a w stanie niczego sama sobie przyrz¹dziæ do jedzenia.
- Jemy sobie obiad we dwie, potem pijemy kawê, rozmawiamy - mówi.
- Przy ³adnej pogodzie wychodzimy
razem do ogrodu.
Instruktor æwiczeñ, kosmetyczka,
psycholog
- Bardzo pomocne by³o, ¿e instruktorka æwiczeñ przychodzi³a do domu mówi Agnieszka Æwiêka³a. - Pojawi³a
siê w idealnym momencie, gdy by³a
bardzo potrzebna, bo pana £uszczyñski mia³ przykurcz palców. Pokazywa³
mi potem nawet widoczne efekty tych
æwiczeñ.
Pan Zdzis³aw pokazuje lew¹ d³oñ,
w której jeden z palców nie chce siê
zginaæ do koñca.
- Instruktorka siê przyda³a, bo bardzo dobrze to rozmasowa³a - mówi.
Alicja Jarzyna przy wypisie ze szpitala nie otrzyma³a ¿adnych zaleceñ.
- Po operacji mia³am siny ca³y
brzuch i nogê - mówi. - Rany pooperacyjne. Instruktorka wiedzia³a, co robiæ, jak¹ maœæ zastosowaæ. Pokaza³a
mi, jak robiæ zastrzyki i potem ju¿ sama
je sobie robi³am. Bardzo pomocna by³a
te¿ kosmetyczka. Nie mog³am umyæ
sobie g³owy, obci¹æ paznokci u stóp.
Sz³am na operacjê, gdzie trzeba byæ
idealnie czystym. Kosmetyczka mi w

tym pomog³a. Ona i pozosta³e osoby
te¿ mia³y harmonogram wizyt. Przychodzi³y raz w miesi¹cu. Wczeœniej
dzwoni³y, ¿eby siê umówiæ, a ja ka¿d¹
wizytê potwierdza³am podpisem.
Jednak¿e w przypadku wielu znacznie starszych osób to wolontariusz
umawia³ telefonicznie psychologa,
kosmetyczkê i instruktora æwiczeñ,
wpuszcza³ ich do mieszkania podopiecznego. W innych przypadkach
by³ tylko przy pierwszej wizycie, pomaga³ za³atwiæ pocz¹tkowe formalnoœci.
- By³am za³amana - mówi pani Alicja. - Lekarz mnie “pocieszy³”, ¿e nie
bêdê ju¿ chodziæ. Nap³aka³am siê bardzo du¿o. Rozmowy z psychologiem,
m¹drym cz³owiekiem, bardzo mi pomog³y.
- Wspania³y cz³owiek - mówi o
psychologu Zdzis³aw £uszczyñski. Mówi³, ¿e lubi do mnie przyje¿d¿aæ, a
ja na to, ¿e lubiê, jak on do mnie przyje¿d¿a. Braliœmy wszystko na weso³o.
Podczas wizyt kosmetyczki i psychologa Agnieszka Æwiêka³a nie by³a
obecna.
- Pan £uszczyñski sam ich wpuszcza³ i rozmawia³ - mówi. - Widzia³am,
¿e by³ zadowolony. Dla osoby samotnej, zamkniêtej w czterech œcianach,
po¿yteczny i po¿¹dany jest ka¿dy, kto
do niej przychodzi, rozmawia, jest
¿ywo zainteresowany jej ¿yciem. Myœla³am, ¿e dla mê¿czyzny kontakt z
kosmetyczk¹ bêdzie trudny, ale nie
by³o z jego strony ¿adnych oporów,
podobnie jak wobec psychologa.
Grafik tych wizyt by³ prowadzony
przez koordynatorów projektu. Pan
£uszczyñski w okresie maj-sierpieñ
mia³ zaplanowane wczeœniej zabiegi
wyjazdowe, poprosi³ wiêc o przeniesienie wizyt domowych na póŸniej i
tak siê sta³o.
- Ten terminarz nie by³ sztywno
narzucany podopiecznym, tylko dostosowany do ich sytuacji - mówi pani
Agnieszka. - Koordynatorzy uwzglêdnili, ¿e osoby przewlekle chore maj¹
ustalone znacznie wczeœniej terminy
wizyt u specjalistów.
Szkolenia
- Szkolenia dotyczy³y opieki nad
osobami le¿¹cymi, ze wszelkiego rodzaju schorzeniami, ³¹cznie z problemami z prze³ykaniem - mówi Agnieszka Æwiêka³a. - By³y bardzo przydatne.
Mogliœmy zadawaæ pytania, jakie dzia-

³ania podj¹æ w przypadkach nag³ych,
gdyby ktoœ siê zakrztusi³, gdyby w
czasie obiadu zdarzy³a siê np. zapaœæ.
Wolontariuszy uczono te¿ podstawowych praktycznych rzeczy z higieny osobistej, a tak¿e... rozmowy.
- Ze starszym cz³owiekiem rozmawia siê inaczej - mówi Ewelina. - Trzeba mu podpowiedzieæ, jak ma sobie
radziæ na co dzieñ z ró¿nymi problemami. Zwykle nikt nie ma na to czasu.
Trzeba mieæ cierpliwoœæ, ¿eby ci¹gle
powtarzaæ to samo tyle razy, ile tej
osobie jest potrzebne. Wys³uchaæ, nie
wyœmiewaæ, nie dziwiæ siê, nie z³oœciæ,
nie niecierpliwiæ.
Co dalej?
Wigilia, dwa dni œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Sylwester, które przypadaj¹ w tym roku w niedzielê, to koñcówka programu. W Nowy Rok wolontariusze i podopieczni nie spotkaj¹
siê ju¿ na wspólnym obiedzie.
- Bêdzie bardzo przykro - mówi
Ewelina Kucharska.
- Mo¿na tylko podziêkowaæ - mówi
Zdzis³aw £uszczyñski. - Dla mnie ten
program jest wspania³y.

Projekt “Wspólnie ³atwiej walczyæ
o zdrowie” rozpocz¹³ siê 30 kwietnia i
trwa do 31 grudnia.
Jego celem jest pomoc osobom
starszym i samotnym, zw³aszcza przykutym do ³ó¿ka lub rzadko wychodz¹cym z domu ze wzglêdu na swój stan
fizyczny b¹dŸ psychiczny.
Chodzi o to, aby mog³y w niedziele spêdziæ z kimœ czas na rozmowie,
wspólnej lekturze czy spacerze, i zjeœæ
prawdziwy, ciep³y niedzielny obiad. Do
15 wytypowanych osób trafili wolontariusze. Posi³ki przygotowuje i rozwozi jedna ze znanych sanockich restauracji. Do podopiecznych skierowany
zosta³ równie¿ psycholog, kosmetyczka i rehabilitant, który opracowuje dla
ka¿dego odpowiedni zestaw æwiczeñ.
Projekt otrzyma³ dofinansowanie w
wysokoœci ponad 71 tys. z³ w ramach
Rz¹dowego Programu na Rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych
(ASOS 2017) w kategorii: us³ugi spo³eczne dla osób starszych.
Agnieszka Szczepañska
Artyku³ zosta³ opublikowany
w numerze 51/2017 Korso Gazety Sanockiej
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“STAROŒÆ”
Podczas ostatniej niedzieli, w swoich kazaniach ksi¹dz Pawe³ mówi¹c o powo³aniu Jonasza, jego buncie, walce, o
powo³aniu niedoskona³ych aposto³ów których Jezus uzdolni³ do wielkich rzeczy w wype³nianiu swojej misji pójœcia za
Nim, nawi¹za³ do powo³ania jakim Pan Bóg obdarzy³ ka¿dego z nas – powo³anie do Mi³oœci. By móc j¹ dobrze zweryfikowaæ ksi¹dz wikary pos³u¿y³ siê wierszem pt „Staroœæ” nawi¹zuj¹c do obchodzonego tego dnia „dnia babci” i na drugi
dzieñ „dnia dziadka”. W zwi¹zku z licznymi proœbami po ka¿dej mszy œwiêtej o udostêpnienie tego¿ wiersza, prezentujemy jego treœæ dla mo¿liwoœci powtórnego podjêcia refleksji dotycz¹cej naszej mi³oœci do dziadków, rodziców, drugiego
cz³owieka.
“STAROŒÆ”
Sto lat ¿yczymy niby w dobrej wierze,
lecz czy naprawdê szczerze?
Jeœli bliskich kochamy jak mówimy “na wieki”
to po co istniej¹ domy opieki?
Jeœli ktoœ naprawdê o starej matce pamiêta,
czemu jeŸdzi do niej tylko na œwiêta?
Czemu j¹ trawi samotnoœci udrêka?
Bo obca karmi j¹ rêka.
Czy ktoœ Ojcu podziêkuje choæ w jednym s³owie,
¿e pracuj¹c dla dzieci straci³ swe zdrowie?
teraz nie rozprostuje nawet swych palców
o, gdyby wtedy wiedzia³, ¿e umrze w domu starców?
By³ dobry tatuœ, kiedy dba³ o syna,
teraz zaniedbany staruch - czyja to wina?
Kiedyœ dostawa³ buziaki, laurki,
bo studia, samochód, mieszkanie dla córki.
Czy teraz ktoœ go z rodziny odwiedzi?
Czy tylko równie starzy s¹siedzi?
O tak, przyjd¹, ca³a Rodzina,
gdy wybije Matki b¹dŸ Ojca ostatnia godzina.
Gdy Ojciec zamknie oczy swoje,
wtedy na³o¿¹ ¿a³obne stroje.
Bêd¹ narzekaæ na œmieræ i ¿ycie srogie,
i kupi¹ wieñce, byle niedrogie.
Potem w dó³ z³o¿¹, rzuc¹ ziemi grudê
jak mi³oœæ synowsk¹, czarn¹ u³udê!
Chocia¿ dostali i tak ju¿ niema³o,
w k³ótni podziel¹ to co zosta³o.
Tylko œwiêtych obrazów nikt nie bierze,
przy których matka za nich mówi³a pacierze.
Bo s¹ niemodne, bo nie pasuj¹,
a mo¿e dlatego, ¿e drêcz¹ sumienie, ¿e w oczy k³uj¹.
I niby jak dawniej s³oñce zwyczajnie œwieci,
lecz to wszystko widz¹ ich w³asne dzieci.
jeœli taki przyk³ad dajesz tato i mamo,
czy nie post¹pi¹ z Wami tak samo?
Z tomiku “Jego œladem” Jacka Daniluka
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Lectio Divina £k18, 24-27.
/pobo¿ne, duchowe czytanie S³owa Bo¿ego/.
Jezus, widz¹c, ¿e siê zasmuci³, powiedzia³: „Jak trudno jest wejœæ do królestwa Bo¿ego
tym, którzy maj¹ maj¹tek. £atwiej wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿
bogatemu wejœæ do
królestwa Bo¿ego.”Ci, którzy to us³yszeli, pytali:”Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ?”.On odpowiedzia³:
„Dla ludzi to niemo¿liwe, ale dla Boga
wszystko jest mo¿liwe”
Lectio/czytanie i zrozumienie Pisma/
S³owa Jezusa o wielb³¹dzie i uchu igielnym s¹ jednymi z najbardziej znanych.
Przytaczaj¹ je wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne. Dla wielu s³owa te
mog¹ wydawaæ siê g³êbok¹ przesad¹,
wrêcz absurdem. Inni dopatruj¹ siê
b³êdów w t³umaczeniu, uwa¿aj¹c, ¿e
chodzi nie o wielb³¹da,
ale o linê/ cumê/ statku. Jeszcze inni
t³umacz¹, ¿e chodzi o bramê w murze
Jerozolimy o nazwie
ucho igielne. Owszem, taka brama istnia³a w Jerozolimie, ale jej nazwa zosta³a nadana dopiero
w œredniowieczu, a jej wzorem by³y
w³aœnie s³owa Jezusa a nie odwrotnie.Jednak istot¹ tej wypowiedzi,celowo bardzo przesadnej, jest ukazanie
jak trudno osi¹gn¹æ zbawienie ludziom
przywi¹zanym do rzeczy materialnych,
do dóbr tego œwiata. Pokazanie, ¿e bez
pomocy Boga cz³owiek nie jest w stanie samodzielnie dostaæ siê do królestwa Bo¿ego. Jezus widzi smutek m³odego cz³owieka, który wie, ¿e coœ traci,
coœ bardzo istotnego. Móg³ pójœæ za
Jezusem jak aposto³owie. Móg³ zostaæ
obdarowany darami Ducha Œwiêtego.
Przeczuwa to, dlatego odchodzi ze
smutkiem. Dlatego Jezus wykorzystuje to, aby w tak mocnych s³owach
pokazaæ, co robi z cz³owiekiem przywi¹zanie do bogactwa. Ju¿ Syracydes
mówi:”Kto kocha z³oto, nie bêdzie
usprawiedliwiony, zgubi¹ go pieni¹dze, za którymi goni³.[..]Z³oto jest
zasadzk¹ dla tych, którzy siê nim zachwycaj¹, przez nie ginie ka¿dy nie-

rozumny. Szczêœliwy cz³owiek, który
jest bez winy, i który nie ugania³ siê
za z³otem.”/Syr 31,5-8/ Chodzi tu nie
tylko o tych co maj¹ du¿e maj¹tki, ale
i o tych co swoje szczêœcie upatruj¹ w
dobrach tego œwiata i za nimi goni¹.
Medytacio/spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/.
M³odzieniec odszed³ smutny gdy¿ nie
potrafi³ wyobraziæ sobie ¿ycia bez
wygód, przyjemnoœci
wynikaj¹cych z posiadania maj¹tku.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e nie mia³ jeszcze rodziny- ¿ony,
dzieci. A aposto³owie, którzy te¿ nie
nale¿eli do ca³kiem ubogich- rybacy,
celnik- potrafili zostawiæ
nie tyko maj¹tek, ale tak¿e swoje rodziny/ jak np. Piotr/. Dlaczego? Bo
rozpoznali w Jezusie Boga!
M³odzieniec Go nie rozpozna³. Dla niego bo¿kiem by³ maj¹tek. Czy ja potrafiê bewarunkowo odpowiedzieæ na
wezwanie Jezusa :zostaw wszystko co
masz i pójdŸ za mn¹? W przypowieœci
o perle i o skarbie w roli /Mt 13, 44-46/
Jezus pokazuje w³aœnie jak nale¿y post¹piæ, aby zdobyæ prawdziwy skarbkrólestwo Bo¿e, którego alegori¹ jest
piêkna per³a i skarb ukryty w rolisprzedaj wszystko co masz.Tu mówi
to samo.Uwolnij siê od balastu rzeczy,
przyzwyczajeñ, przyjemnoœci. I chodŸ
za mn¹. Radykalizm stwierdzeñ Jezusa mo¿e szokowaæ. Daje nam jednak
wybór. Mogê pójœæ za Nim, a co za
tym idzie muszê przyj¹æ radykalizm
Jego wymagañ, albo pójœæ do swojego „maj¹tku”, wygodnego ¿ycia. Jednak odpowiedŸ- nie- implikuje nasz
stan po œmierci, dobrowolnie skazujemy siê na odrzucenie, potêpienie. Nie
na darmo Jezus mówi:” „Wielu jest
wezwanych, ale ma³o wybranych”/Mt
22,14/. Jezus odda³ ¿ycie za nas
wszystkich. Wszystkich nas zaprasza
do Swojego królestwa. Jednak nikogo nie zmusza. . Ja wiem, ¿e gdy nie
przyjmê zaproszenia odejdê smutny
jak biblijny m³odzieniec, smutny, bo

wiem co tracê.
Oratio/zwrócenie siê do Boga/.
Panie, Ty odda³eœ ¿ycie, aby przy koñcu czasu powiedzieæ do wszystkich:”PójdŸcie, b³ogos³awieni
u Ojca mojego, weŸcie[..] królestwo”/
Mt 25,34/. Aby na to zas³u¿yæ trzeba
robiæ tak jak uczy³ Œw.
Pawe³:”Mówiê, bracia, czas jest krótki. Trzeba wiêc, aby ci, którzy maj¹
¿ony, tak ¿yli jakby byli
nie¿onaci,a ci, którzy p³acz¹, tak jakby nie p³akali, ci zaœ, co siê raduj¹, tak
jakby siê nie radowali;
ci, kórzy nabywaj¹, jak gdyby nie
posiadali; ci, którzy u¿ywaj¹ tego
œwiata, tak jakby z niego nie korzystali./ Kor 7, 29-31/. Dla ludzi, którzy
to zrozumieli, którzy wyzbyli siê siebie dla Boga, On
przychodzi, wype³nia ich serca Swoj¹
Mi³oœci¹. Tylko wtedy, gdy opró¿niamy swe serce ze swych
¿¹dz, przyzwyczajeñ, przywi¹zañ, On
mo¿e przyjœæ.
Kontemplacio/czas bycia sam na sam
z Bogiem/.
O Panie, o ile¿ w lepszej sytuacji jesteœmy my, ni¿ ci, którzy pytali: „Któ¿ wiêc
siê mo¿e zbawiæ?
Na krzy¿u da³eœ najpe³niejsz¹ odpowiedŸ- przez mi³oœæ. Mi³oœæ Twoj¹ do
cz³owieka. I to co zdawa³o siê dla pytaj¹cych niemo¿liwe, w krzy¿u sta³o siê
mo¿liwe. Tak jak mówi³ Jezus - dla Boga
wszystko jest mo¿liwe. Dziêkujê Ci za
Twoj¹ ofiarê, za chrzest, przez który
zosta³em wybrany na
Twojego ucznia, za Eucharystiê w której mam mo¿liwoœæ ca³kowitego ³¹czenia siê z Tob¹. Uzdolnij
mnie do opró¿nienia mego serca na
przyjêcie Twojej Mi³oœci.
Actio-/dzia³anie/
Bêdê siê stara³ codziennie czytaæ i rozwa¿aæ S³owo Bo¿e, bo wiem ¿e tylko
w nim rozpoznam
g³os Twój Panie.
Jan Depczyñski -Gupa Biblijna.
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4 Niedziela zwyk³a – 28.01.208.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ o godzinie 19.00 rozpocznie
siê koncert kolêd w wykonaniu SOULIKÓW, SOULU i CHÓRU SONORES. Zapraszamy wszystkich, aby
kolejny raz prze¿yæ tajemnicê Bo¿ego
Narodzenie, ukazan¹ w kolêdach i pastora³kach.
2. W pi¹tek, który jest tak¿e pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca, 2 lutego, Œwiêto Ofiarowania Pañskiego czyli Matki Bo¿ej Gromnicznej, po³¹czone z
b³ogos³awieñstwem gromnic. Msze
œwiête w tym dniu zostan¹ odprawione w nastêpuj¹cych godzinach: 6.30;
8.00, 9.30, 11.00 oraz o godz. 17.00 i
18.30; w Stró¿ach o godzinie 16.00, zaœ
w P³owcach o godzinie 17.00. Jest to
tak¿e Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Najlepszemu Bogu i Matce Najœwiêtszej polecamy wszystkie
Siostry zakonne pracuj¹ce w naszej
parafii, dziêkuj¹c za dar powo³ania do
¿ycia zakonnego, z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo w s³u¿bie Pana Boga i
Koœcio³a. Prosimy tak¿e o nowe po-

wo³ania do ¿ycia zakonnego, tak mêskiego jak i ¿eñskiego.
3. W tym tygodniu przypada tak¿e
pierwszy czwartek, wspomniany ju¿
pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. We czwartek od godziny 16.00
spowiadamy w P³owcach i Stró¿ach,
a od godziny 17.00 w naszym koœcie,
natomiast w pi¹tek podczas ka¿dej
Mszy œwiêtej.
4. W sobotê wspomnienie œw. B³a¿eja. W tym dniu pob³ogos³awimy
œwiece i wiernych oraz jab³ka. Œw. B³a¿ej by³ biskupem Sebasty, miasta le¿¹cego na terenie dzisiejszej Turcji. W
rytuale b³ogos³awieñstw czytamy:
„Umar³ on jako mêczennik oko³o roku
316. Tradycja siêgaj¹ca wczesnego
œredniowiecza przekaza³a pamiêæ o nim
jako orêdowniku i opiekunie wiernych,
zw³aszcza w chorobach gard³a”. Za
jego wstawiennictwem prosiæ bêdziemy Boga „o zdrowie gard³a i o ³askê
dobrego korzystania z daru mowy”.
Wtedy te¿ otrzymamy „specjalne b³o-

gos³awieñstwo po³¹czone z proœb¹ o
zachowanie od chorób gard³a i jêzyka”.
5. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W naszej parafialnej gazetce
jest wykaz wszystkich ksiê¿y, którzy
pracowali w naszej parafii pocz¹wszy
od ks. pra³ata Adama Sudo³a. Wszystkich, tak zmar³ych, jak i ¿yj¹cych, polecamy ³askawoœci Najwy¿szego Pana.
6. Zapraszamy tak¿e do siêgania po
wiadomoœci na temat ¿ycia parafialnego, korzystania z og³oszeñ, historii
naszej parafii, galerii zdjêæ odnoœnie
naszych koœcio³ów i wydarzeñ aktualnych. Strona powy¿sza zosta³a zrobiona na nowo, st¹d by³y pewne opóŸnienia, ale dziœ wszystko jest aktualne.
7. Od soboty trwaj¹ ferie dla dzieci,
m³odzie¿y czy czas urlopów dla niektórych rodziców. Wszystkim ¿yczymy dobrego odpoczynku, nabrania si³
do dalszej pracy oraz Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, które wszyscy przyjmijmy.

Intencje mszalne od 29.01 do 04.02.2018r
29.01.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Maria i + Mieczys³aw
7.00 + Kazimierz
7.30 + Maria Benedyk (greg.)
18.00 + Andrzej, + Felicja (f), + Bronis³awa (f) i + Jan
30.01.2018 WTOREK
6.30 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
w 20 rocznicê urodzin, z proœb¹ o Bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla Moniki i opiekê Matki Bo¿ej
7.00 + Danuta Krystyñska – int. od
Lucyny Mazur z rodzin¹
7.30 + Marian Pytlowany w 23 rocznicê œmierci oraz + Helena i ++ z rodziny
18.00 1. + Maria Benedyk (ostatnia
greg.)
2. + Ryszard – int. od kolegów Piotra z
pracy
31.01.2018 ŒRODA
6.30 O dar ¿ycia wiecznego dla +

Gosi i si³y, i potrzebne ³aski dla rodziców
7.00 + Ryszard – int. od kolegów
Piotra z pracy
7.30 1. + Józef i + Marcianna oraz
++ z rodziny
2. + Józef i + Aniela ¯o³nierczyk
18.00 + Maria Lewek
01.02.2018 CZWARTEK
6.30 + Stefania Noga – int. od Zofii
Chmiel
7.00 + Ryszard – int. od kolegów
Piotra z pracy
7.30 + Julia i + Józef
18.00 + Agata Wdowiak (pierwsza
gregoriañska)
02.02.2018 PI¥TEK
6.30 1. Za parafian
2. Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
8.00 Dziêkczynna za dar ¿ycia Marii-Krystyny z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo

9.30 + Agata Wdowiak (greg.)
11.00 + Micha³ Macu¿ak w 18 rocz.
œmierci i + Stefania
17.00 + Stanis³awa (f)
18.00 + Ryszard – int. od kolegów
Piotra z pracy
03.02.2018 SOBOTA
6.30 + Stefania Noga – int. od Wioletty i Grzegorza Chmiel
7.00 + Ryszard – int. od ¿ony Heleny
7.30 + Jan Go³da
18.00 + Agata Wdowiak (greg.)
04.02.2018 NIEDZIELA
6.30 + Stefania Noga – int. od s¹siadów
8.00 Za parafian
9.30 + Kazimierz w 2 rocz. œmierci
11.00 + Agata Wdowiak (greg.)
12.30 + Wac³aw i + Maria
16.00 + Adolf i + Feliks
18.00 W int. cz³onkiñ Ró¿y Œw. Andrzeja Boboli i ich rodzin
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