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„Duch zaprowadzi³ Jezusa na pustyniê”.
Rdz 9,8-15; Ps 25; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15.
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Duch zaprowadzi³ Jezusa na pustyniê”.
1 Niedziela Wielkiego Postu
18.02.2018
Rdz 9,8-15; Ps 25; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15.

W NUMERZE

Chc¹c lepiej zrozumieæ treœæ dzisiejszej Ewangelii (Mk 1,12-15), nale¿a³oby siê odwo³aæ do wczeœniejszego wydarzenia, czyli do chrztu Pana
Jezusa w Jordanie, gdzie œw. marek
pisze: „W chwili gdy wychodzi³ z
wody, ujrza³ rozwieraj¹ce siê niebo i
Ducha jak go³êbicê zstêpuj¹cego na
Niego” (1,10). Ci¹g dalszy poznajemy
z dzisiejszej Ewangelii. Ewangelista,
œw. Marek opisuje to w wielkim skrócie, zwiêŸle: „Czterdzieœci dni przebywa³ na pustyni, kuszony przez szatana. ¯y³ tam wœród zwierz¹t, anio³owie
zaœ Mu us³ugiwali”. By³o to ¿ycie
pe³ne trudu, umartwienia, ascezy. Inni
Ewangeliœci, jak œw. Mateusz czy œw.
£ukasz, kuszenie Pana Jezusa opisuj¹
szerzej (Mt 4,1-11; £k 4,1-13). Œw.
£ukasz w sposób pe³niejszy przedstawia nam Osobê Ducha Œwiêtego: „Pe³en Ducha Œwiêtego, powróci³ Jezus
znad Jordanu, a wiedziony by³ przez
Ducha na pustyni czterdzieœci dni, i
by³ kuszony przez diab³a” (4,1 n). To
Duch Œwiêty wyprowadza Jezusa na
pustyniê.

Ciekawa jest ta liczba: czterdzieœci.
To przez czterdzieœci lat Izraelici wêdrowali do Ziemi Obiecanej, a teraz
Jezus przed rozpoczêciem swej publicznej dzia³alnoœci przez czterdzieœci
dni i nocy przebywa na pustyni kuszony przez diab³a. Przez ten czas Jezus przygotowuje siê do spe³nienia
dzie³a naszego odkupienia. Spe³nianie
wielkich dzie³, a do takich nale¿y nasze zbawienie, wymaga d³ugiego namys³u, modlitwy, spokoju, umartwienia i odosobnienia. Jezus przebywa
wœród dzikich zwierz¹t. ¯aden Ewangelista nie wspomina o zwierzêtach.
Na pustyni bywaj¹ dzikie zwierzêta, a
tu bardziej chodzi o ukazanie ¿ycia na
³onie rajskiej natury, pewnej równowagi w jakiej ¿yje i rozwija siê cz³owiek. Ewangelista chce podkreœliæ
harmoniê jaka winna panowaæ miêdzy
œwiatem zwierz¹t a cz³owiekiem. Bibliœci doszukuj¹ siê w tej harmonii cz³owieka ze zwierzêtami troski o œrodowisko, które czêsto bywa zachwiane, a
co ju¿ wczeœniej zauwa¿y³ prorok Ozeasz: „S³uchajcie s³owa Pana, synowie
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Izraela, On bowiem spór wiedzie z
mieszkañcami kraju, gdy¿ zaginê³y
wiernoœæ i mi³oœæ i znajomoœæ Boga
na ziemi. Przeklinaj¹, k³ami¹, morduj¹ i
kradn¹, cudzo³o¿¹, pope³niaj¹ gwa³ty,
a zbrodnia idzie za zbrodni¹. Dlatego
kraj jest okryty ¿a³ob¹ i wiêdn¹ wszyscy jego mieszkañcy, zarówno zwierz
polny, jak ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie marniej¹” (Oz 4,13).
„Czterdzieœci dni przebywa³ na
pustyni, kuszony przez szatana. ¯y³
tam wœród zwierz¹t, anio³owie zaœ Mu
us³ugiwali”. Szatan nigdy i nikomu
nie daje spokoju. On ci¹gle wêszy, ci¹gle wykorzystuje najmniejsz¹ nieuwagê, jakieœ chwilowe za³amanie siê, depresjê, z³y nastrój, aby zaatakowaæ,
spróbowaæ z której strony gotów jest
z³amaæ nasz mur oporowy. On nawet
mia³ odwagê przyst¹piæ do Jezusa,
Syna Bo¿ego. Przystêpuje wiêc do
Jezusa, a nasz Mistrz daje nam przyk³ad jak walczyæ ze z³ym duchem, z
szatanem, z diab³em, co mo¿emy wyczytaæ w Ewangelii wed³ug œw. Mateusza i œw. £ukasza. Z Jezusem mo¿na
pokonaæ ka¿d¹ pokusê. Skoro szatan
jest w ci¹g³ym natarciu, to nam trzeba
czuwaæ, umieæ przewidywaæ co sta³oby siê, gdybyœmy ulegli pokusie. Pozostaj¹ wyrzuty sumienia, jeœli ono
jest czu³e, delikatne. Wobec zakusów
z³ego ducha trzeba byæ czujnym i zdecydowanym, aby nie podejmowaæ siê
z nim ¿adnych pertraktacji.
„Anio³owie zaœ Mu us³ugiwali”.
Tak by³o podczas pobytu Pana Jezusa na pustyni, kiedy by³ kuszony przez
szatana. „… wzmianka o s³u¿bie anio³ów oznacza, ¿e przez ca³y czas pobytu na pustyni Jezus pozosta³ zjednoczony z Bogiem i nie uleg³
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szatanowi” . To i dla nas – przede
wszystkim – dana jest nam wskazówka, pouczenie, ¿e w przypadku pokus
szatañskich trzeba wzywaæ swojego
Anio³a Stró¿a. Pan Bóg nie zostawia
nas samym sobie. On pamiêta o nas, o
naszej bezsilnoœci, która mo¿e nas
opanowaæ. Wskazuje, sk¹d mo¿e nadejœæ pomoc. Reszta zale¿y ju¿ od nas.
Zajmijmy siê samym s³owem „pustynia”. Co ono oznacza? Bibliœci, a
wiêc doskonali znawcy Pisma Œwiêtego, w oparciu o œwiête teksty, mówi¹
nam, ¿e s¹ to obszary bezdro¿ne, bezludne, najczêœciej pozbawione wody,
a tym samym roœlinnoœci, a wystêpuj¹
na wschodzie i po³udniu Palestyny.
Najczêœciej s¹ to okolice górzyste,
kamieniste, a nie miejsca piaszczyste.
Mo¿na tam spotkaæ sk¹p¹ roœlinnoœæ,
jak tamaryszek, akacje, krzewy cierniowe, a kiedy spadnie deszcz, to na krótko ziemia pokrywa siê traw¹ dla byd³a2. W jednym z opisów pustyni
czytam: „Pustynia, owo morze piasku
i ska³, ziemia nieurodzajna, a wiêc i nieb³ogos³awiona, wywiera na cz³owieka
przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Jej olbrzymie
przestrzenie budz¹ w nim lêk, ale zarazem go fascynuj¹. Jest krain¹ z³ego
ducha, demonów i smoków, g³odu i
pragnienia”3. Czas pobytu na pustyni
jest czasem próby wiary, próby wytrzyma³oœci, a nade wszystko miejscem doœwiadczenia obecnoœci Boga.
Historia, szczególnie pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, zna dzieje mnichów egipskich, którzy pocz¹wszy od
pustelnika Antoniego, wêdrowali na
pustyniê, aby tam walczyæ ze swoimi
s³aboœciami, nieuporz¹dkowanymi
namiêtnoœciami, aby tam doœwiadczyæ
obecnoœci Boga, umocnienia swojej
wiary4. ¯ycie mnichów poci¹ga i fascynuje w ka¿dej epoce5. W ich relacjach uderza ogromna prostota, ubóstwo trudne dziœ do wyobra¿enia,
niespotykana wiara i mi³oœæ do Pana
Boga. W zapiskach jakie po sobie pozostawili uderza równie¿ ogromna
szczeroœæ widoczna szczególnie wtedy, kiedy opisuj¹ swoje s³aboœci, swoje grzechy. Szukali oni miejsca w samotnoœci, g³êbokiej ciszy, niczym
niezm¹conej mo¿e za wyj¹tkiem œpiewu ptaków, jak w przypadku ojców jurajskich, mieszkaj¹cych w Galii, na terenie dzisiejszej Francji. Dla
wspomnianego opata Romanusa wystarczy³o schronienie u podnó¿a kamienistej góry, pod roz³o¿ysta jod³¹.

Obok by³o Ÿród³o zimnej, krystalicznej wody. To by³ jego dom i obejœcie.
¯ywi³ siê leœnymi jagodami, karczowa³
leœne ostêpy, aby coœ tam posadziæ
czy zasiaæ. Towarzyszy³a mu modlitwa
i pobo¿na lektura. Utrzymywa³a go
modlitwa i praca. Mo¿na go porównaæ do pracowitej pszczo³y, która nie
uznaje spoczynku. Widywa³ nieraz
zwierzêta i myœliwych. Czym – oprócz
wspomnianej pracy i modlitwy – siê
zajmowali? Mo¿na przeczytaæ: „Inni
przyprowadzali ze sob¹ ludzi trapionych przez duchy nieczyste i ró¿ne
diabelskie poczwary, ob³¹kanych oraz
paralityków, g³êboko wierz¹c, ¿e mog¹
byæ oni uzdrowieni dziêki modlitwie
œwiêtych ojców. Wiêkszoœæ z nich odzyskawszy zdrowie, wraca³a do swych
domów, niektórzy wszak¿e pozostawali w klasztorze; skruszeni umartwiali siê
tak surowymi postami i czuwaniem, ¿e
wnet dziêki cudownej przemianie, jakiej doœwiadczyli, sami wypêdzali z
opêtanych diab³a i jego s³ugi, zanim
jeszcze wypowiedzieli s³owa egzorcyzmu”6.
Opisuje te¿ scenê z ¿ycia Maksencjusza, który „wystawia³ on swe cia³o
na ch³ód i umartwienia, o jakich dot¹d
w Galii nie s³yszano, ¿y³ nader wstrzemiêŸliwie, ustawicznie czuwa³ i niestrudzenie wertowa³ pobo¿ne ksiêgi, a jednak popad³ w grzech pychy. Zaw³adn¹
nim wszeteczny demon i wtedy ogarnê³o go szaleñstwo o wiele sro¿sze ni¿
owych opêtanych, których przedtem
uzdrawia³, nape³niony ³ask¹ dla swych
zas³ug. Ci, których uleczy³ z pomoc¹
Pana, zwi¹zali go sznurami i rzemieniami, a dopiero namaszczenie œwiêtym
olejem uwolni³o Maksencjusza od z³ego ducha”7. To prawda, pycha zgubi³a ju¿ niejednego cz³owieka. Podziwiamy wielka szczeroœæ i otwarcie swego
sumienia przed Panem Bogiem. Mo¿emy nawet znaleŸæ opis ich swawoli,
kiedy to niektórzy zakonnicy z tej
wspólnoty, grzeszyli nadmiernym ob¿arstwem i pijañstwem. Kiedy to „starali siê dogodziæ swoim ¿o³¹dkom i
gard³u oraz raczyli siê wszystkim, czego ziemia dostarcza³a im w obfitoœci.
Aczkolwiek b³ogos³awiony Romanus,
zwykle tak dobrotliwy, coraz czêœciej
strofowa³ ich i napomina³, nie doœæ ¿e
wczeœniejsze lekcewa¿enie przerodzi³o siê w zuchwa³e wobec niego zachowanie, to jeszcze, ze zbytniego rozluŸnienia obyczajów, utraciwszy miarê,
mnisi popadali w coraz wiêksz¹ swa-

wolê, a ich bezczelnoœci nie mo¿na
by³o pohamowaæ”8.
Ró¿nie mo¿e pouk³adaæ siê ¿ycie.
Bywa niekiedy, ¿e wielu jest zwolenników „misy i dzbana”, ale przychodzi
chwila refleksji. To mo¿e siê zdarzyæ
na pustyni, w miejscu i czasie wyciszenia, refleksji, postanowienia poprawy, zerwania z grzechem, a mo¿e nawet z na³ogiem. Trzeba znaleŸæ dla
siebie jak¹œ samotniê, aby mo¿na by³o
wgl¹dn¹æ w g³êbiny w³asnego sumienia i zobaczyæ co w nim zalega. Czasem we w³asnym sumieniu mo¿na –
ku swemu zaskoczeniu – znaleŸæ ja³ow¹ pustyniê, gdzie nic nie wyroœnie,
bo nie ma odpowiedniego korzenia i
odpowiedniej gleby. Czasem mo¿na
odkryæ, ¿e cz³owiek wisi zawieszony
miêdzy niebem i ziemi¹, miêdzy Bogiem
a szatanem. Trzeba uchwyciæ siê wyci¹gniêtej rêki Ojca pe³nego mi³osierdzia. To bêdzie efekt pobytu na naszej, wewnêtrznej pustyni serca. Niech
duchowym pokarmem dla nas na czas
Wielkiego Postu bêdzie s³owo Bo¿e,
bowiem dziœ us³yszeliœmy przed Ewangeli¹: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych”.
Ks. Andrzej Skiba
1

Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament, Ewangelia wed³ug œwiêtego
Marka, rozdzia³y 1,1-8,26, t. II/czêœæ 1,
Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, ks. Artur Malina, Edycja Œwiêtego Paw³a, Czêstochowa 2013, s. 108.
2
Prymasowska Seria Biblijna, Leksykon biblijny, Oficyna Wydawnicza
„Vocatio”, Warszawa 2001, has³o: Pustynia, s. 679.
3
D. Forstner OSB, Œwiat symboliki
chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy
Pax, Warszawa 1990, s. 82.
4
Zob.: E. Wipszycka, Drugi dar Nilu
czyli o mnichach i klasztorach w póŸnoantycznym Egipcie, Wydawnictwo
Benedyktynów, Tyniec 2014, ze szczególnym uwzglêdnieniem rozdzia³u:
Stan mnichów. Próba portretu, s. 237269.
5
¯ywoty ojców jurajskich, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 1993.
Chodzi w tym dziele o takich ojców,
jak: Romanus, Lupicynus i Eugendus,
którzy ¿yli w latach ok. 430-515.
6
Tam¿e, n. 15, s. 43.
7
Tam¿e, n. 33, s. 51.
8
Tam¿e, n. 36, s. 52.
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Pamiêæ, która trwa:
wyzwania na drodze do kap³añstwa
w ujêciu ks. abp. Ignacego Tokarczuka
Czêœæ 2
Wizja kap³añstwa wed³ug
ks. abp. Ignacego Tokarczuka.

Nadal trwa pamiêæ o ks. abp. Ignacym Tokarczuku, o jego pasterskiej
pos³udze i jego dokonaniach. Mo¿emy zadaæ sobie nieco trudu i zapytaæ:
co dziœ Ksi¹dz Arcybiskup mo¿e zaoferowaæ Alumnom Seminarium Du-

chownego na drodze do kap³añstwa
w ramach formacji, tak aktualnej, jak i
permanentnej. To samo pytanie mo¿na skierowaæ do kap³anów: co dziœ œp.
Metropolita przemyski mo¿e nam zaoferowaæ? Bogactwo jego wypowiedzi jest tak wielkie, ¿e w jednym referacie bêdzie o to trudne, ale
przynajmniej mo¿na zasugerowaæ i
zachêciæ do siêgniêcia po bogat¹ spuœciznê kaznodziejsk¹, z której wyp³ywaj¹ rady, wskazówki, wymagania.

Wed³ug mojej oceny kszta³tuje siê ona
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Kap³añstwo jest wymagaj¹ce
2. Umi³owanie Boga i wp³ywaj¹ca z
niej wiara jako fundament na drodze
do kap³añstwa
3. Pobo¿noœæ maryjna
4. Formacja sumienia
5. Wspó³praca z laikatem i otwarcie
siê na problemy wiernych
6. Naród, Ojczyzna, patriotyzm w
nauczaniu pasterskim
1. Kap³añstwo jest wymagaj¹ce
Ka¿dego roku, w Wigiliê Uroczystoœci Niepokalanego Poczêcia NMP,
w naszym Seminarium alumni trzeciego roku przyjmuj¹ sutanny. Z tej okazji 7 grudnia 1979 roku ks. bp I. Tokarczuk, swoje przemówienie do
Alumnów opar³ na fragmencie Listu
œw. Paw³a Aposto³a do Kolosan (3,117) i podj¹³ temat „starego” i „nowego” cz³owieka. Do Alumnów (w domyœle do wszystkich kap³anów)
t³umaczy³, ¿e jest to praca na ca³e ¿ycie.
Mówi³: „Przywdzianie szaty duchownej ma byæ symbolem usilnego starania siê, by ze siebie zwlec starego cz³owieka, usun¹æ to wszystko, co siê nie
da pogodziæ z naszym pos³annictwem
(…) Dziœ starajmy siê tak ten dzieñ
prze¿yæ, aby to wydarzenie nie by³o
tylko jakimœ znakiem zewnêtrznym, ale
¿eby to by³o zewnêtrznym symbolem
przemiany wewnêtrznej, aby rzeczywiœcie to, co czynimy na zewn¹trz,
mia³o swoje pokrycie wewn¹trz. Gdyby tego nie by³o, ten symbol by³by
jakimœ k³amstwem. I to jest pierwsze
znaczenie tych ob³óczyn”. Zdaniem
Kaznodziei jest to podstawowe, pierwsze znaczenie.
„Drugie znaczenie odnosi siê do
ca³ej spo³ecznoœci, w której ¿yjemy.
Przypominamy sobie s³owa Aposto³a, jak zachêca, aby robiæ wszystko w
tym celu, aby dobrze ludziom s³u¿yæ,
budziæ sumienia, wyprowadzaæ z b³êdu, przebudziæ z jakiegoœ sta³ego snu,
który ich czêsto prowadzi na manowce. I w³aœnie szata duchowna ma byæ
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tym znakiem budzenia, znakiem zaniepokojenia ludzi, nieraz pogr¹¿onych
w sprawach doczesnych i materialnych, w sprawach codziennoœci, ludzi nie siêgaj¹cych g³êbiej, nie pytaj¹cych siê i nie szukaj¹cych odpowiedzi
na pytanie o sens ¿ycia (…) Ten znak
nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia, w czasach trwaj¹cej wci¹¿ walki z
religi¹. Nic siê nie zmienia, zmieniaj¹
siê tylko metody (…) Sutanna ma byæ
znakiem waszej odwagi, bo to nie s¹
czasy normalne, dlatego trzeba czasem
zap³aciæ pewn¹ cenê za postêpowanie, swojej linii. Pamiêtajcie, ¿e choæby siê dla Chrystusa coœ wycierpia³o,
to siê nie jest przegranym, to jest raczej zwyciêstwo, bo dla prawdy trzeba czasem coœ wycierpieæ i zawsze
wierzyæ, ¿e prawda nigdy nie zbankrutuje, ale zawsze zwyciê¿a. Dlatego
niech ta wasza szata bêdzie tym znakiem mêstwa, bo bracia nasi œwieccy
potrzebuj¹ od nas si³y i otuchy”1.
Podobnych rad, wskazówek, a
nade wszystko wymagañ stawia³ nasz
Biskup przy ka¿dej okazji, kiedy tylko
spotyka³ siê z Alumnami Seminarium.
Raz to by³y ob³óczyny, jak powy¿ej,
innym razem udzielanie pos³ug lektoratu czy akolitatu, œwiêcenia diakoñskie i kap³añskie. Równie¿ ka¿dy nowy
rok akademicki i jego zakoñczenie, to
by³a okazja do spotkania siê ze swoim
Biskupem diecezjalnym. Bywa³ równie¿ w dniu swoich imienin, 1 lutego
(przy tej dacie pozosta³), a tak¿e na
konferencjach profesorów i wychowawców. Wtedy to w formie bardziej
bezpoœredniej dawa³ wiele wskazówek
odnoœnie formacji kap³añskiej i wymogów na czas bie¿¹cy, aktualny.
Podczas œwiêceñ kap³añskich jakich udzieli³ w dniu 8 czerwca 1980 roku
szuka³ odpowiedzi na pytanie: czy dziœ
kap³añstwo jest potrzebne? Czy œwiat
oczekuje na kap³anów i czego od nich
wymaga? Cz³owiek dzisiejszy ¿yje
technik¹, fascynuje siê najnowoczeœniejszymi osi¹gniêciami, realizuje siê
w polityce, ekonomi, nauce, na có¿
wiêc jest mu potrzebny kap³an? Biskup
sam sobie odpowiada³:
„Kap³añstwo jest bardzo potrzebne, bo jest te¿ bardzo potrzebny Chrystus, bo jest bardzo potrzebna prawda, bo jest potrzebny jakiœ sens ¿ycia,
potrzebny jest prawdziwy Bóg, bo tylko na Nim mo¿na budowaæ. Potrzebne s¹ Ÿród³a prawdziwego szczêœcia,
które cz³owiekowi daj¹ satysfakcjê w

sensie doczesnym i wiecznym, potrzebna prawda przed si³¹, si³a ma s³u¿yæ prawdzie, a nie prawda ma byæ
podporz¹dkowana brutalnej sile.
I w³aœnie Chrystus to wszystko
daje, to Chrystus przez swoje s³owa,
przez swoje ¿ycie, przez swój Koœció³,
przez swoich kap³anów, których posy³a na œwiat: „IdŸcie na ca³y œwiat i
nauczajcie wszystkie narody”. I nie ma
dziœ wiêkszej potrzeby, jak w³aœnie sianie œwiat³a prawdy, ¿eby prostowaæ
b³êdy, rozjaœniaæ rozmaite ciemnoœci,
te zakamarki, powik³ania ¿ycia ludzkiego, ukazywaæ nonsensy rozmaitych
postaw i ukazywaæ, ¿e Chrystus jest
dzisiaj, przede wszystkim dzisiaj jest
nadziej¹ œwiata. On jeden wyprowadzi³ ten œwiat z chaosu. Choroba
wspó³czesnego œwiata i cz³owieka jest
chorob¹ ducha i trzeba nowego ducha daæ ludziom. Dlatego Ojciec œw.
jest tak s³uchany, choæ g³osi twarde
prawdy, mocne i wymagaj¹ce, bo daje
nowego ducha, który mo¿e ludzkoœæ
odrodziæ i wskazaæ jej nowe perspektywy, now¹ przysz³oœæ.
Kap³añstwo jest na to ustanowione przez Jezusa Chrystusa, ¿eby ludziom ci¹gle dawa³o ducha Chrystusowego, ducha mi³oœci, ducha
prawdy, ¿eby dawa³o ludziom sens
¿ycia, rozjaœnia³o ich problemy, pokazywa³o, jak te problemy rozwi¹zywaæ
we wszystkich dziedzinach, bo Ewangelia jest œwiat³em. Chrystus ze swoj¹
nauk¹ jest potrzebny cz³owiekowi zawsze, bo s³u¿y jego zbawieniu, tym
bardziej jest potrzebny w czasach dzisiejszych, kiedy ludzkoœæ jest chora.
I dlatego kap³an dzisiejszy sprawuj¹cy swoje pos³annictwo na wysokim poziomie ideowym, z ca³ym oddaniem i konsekwencj¹, jest wielk¹
nadziej¹ i potrzeb¹ wspó³czesnego
œwiata”2.
25 wrzeœnia 1980 roku, podczas
inauguracji nowego roku akademickiego, mówi³ na temat talentów (Mt 25,1430), jakie ka¿dy otrzyma³ od Pana Boga.
Najwiêkszym talentem, wyró¿nieniem, jest powo³anie do kap³añstwa.
Mówi³: „Nie ma wiêkszego talentu,
wiêkszego dobra, gdy na to patrzymy
z punktu widzenia wiary. przypowieœæ
Jezusa Chrystusa jako wielkie memento i ostrze¿enie sk³ania nas do tego
realizmu, aby na ten dar powo³ania
patrzeæ z wielkim poczuciem odpowiedzialnoœci, bo tylko ono jest miar¹
naszej dojrza³oœci, a nie siwizna g³o-

wy. O tyle cz³owiek jest dojrza³y, o ile
ma poczucie odpowiedzialnoœci za
swoje czyny, za otoczenie, za instytucjê, za to, za co on odpowiada”3.
Realizm ¿ycia, warunki formacji, a
potem pracy kap³añskiej, stawiaj¹ konkretne wymagania, aby w pe³nej rozci¹g³oœci mo¿na by³o zrealizowaæ swoje powo³anie. Pasterz diecezji stawia³
jasne wymagania czy te¿ warunki.
Mówi³ do Alumnów:
„Pierwszym takim warunkiem
jest bezwzglêdne umi³owanie Jezusa
Chrystusa, a w Nim umi³owanie ca³ej
Trójcy Przenajœwiêtszej. Gdy to umi³owanie nie jest tylko werbalne, ale ma
swoje przejawy w czynach, to naprawdê jest ono pierwszym gwarantem, ¿e
kiedyœ ten talent w postaci powo³ania
przez Boga przyniesie obfite owoce.
Drugim warunkiem jest wielkie
umi³owanie Koœcio³a4, który jest dzie³em Jezusa Chrystusa, Koœcio³a ze
swoim czynnikiem Bo¿ym, nieomylnym, najœwiêtszym, i z czynnikiem ludzkim, doczesnym. On jest dalszym ci¹giem Jezusa Chrystusa, on wskazuje
drogê do zbawienia, on jest naszym
towarzyszem w czasie wêdrówki i dopiero w przysz³ym ¿yciu ocenimy, jak
wielkim darem jest to, ¿e my w³aœnie
jesteœmy cz³onkami tego Koœcio³a.
Trzecim wskaŸnikiem jest umi³owanie ludzi5, bo my mamy im s³u¿yæ. Koœció³ jest w³aœnie dla cz³owieka, kap³añstwo równie¿, jak
wspomnia³ w swej pierwszej Encyklice Jan Pawe³ II. Wszystko jest ku cz³owiekowi, a¿eby tego cz³owieka „przebóstwiæ i doprowadziæ do jego
wiecznych przeznaczeñ jako dziecko
Bo¿e. Umi³owanie cz³owieka nie tylko
deklaratywne, ale w czynie i w postawie, nie w deklaracjach, czy w jakimœ
sentymentalizmie wzruszeñ, czy uczuæ,
ale tak na co dzieñ, konsekwentnie.
Czwarty sprawdzian to troska o
karnoœæ wewnêtrzn¹, o ³ad i porz¹dek w ¿yciu osobistym. Ta karnoœæ
wewnêtrzna jest gwarancj¹ wolnoœci,
tej wolnoœci najbardziej autentycznej,
która upodabnia nas do wolnoœci Ojca
Niebieskiego, która na ostatnim etapie przynosi pe³niê rozwoju pod ka¿dym wzglêdem. Dlatego w³aœnie karnoœæ, ³ad i porz¹dek”6.
Takiemu rozwojowi, formacji, maj¹
s³u¿yæ studia i regulamin seminaryjny, do których siê odwo³uje:
„I temu s³u¿¹ studia i te przepisy
seminaryjne, temu s³u¿y regulamin i
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ca³y sposób ¿ycia. W oderwaniu od
kontekstu mo¿e siê czasem ten czy ów
przepis wydaæ drobiazgiem, ale kiedy
siê pamiêta, ¿e na naszej drodze do
kap³añstwa musimy nauczyæ siê ducha ofiary, przezwyciê¿aæ ludzki egoizm, który w nas w jakimœ stopniu siedzi, i je¿eli mamy naprawdê s³u¿yæ
Bogu, to musimy siê tego uczyæ. Je¿eli ktoœ w seminarium nie zdobêdzie siê
na ducha ofiary, to w takim przypadku
nie ma na to ¿adnego innego dowodu, ¿e powo³anie swoje traktuje powa¿nie”7.
Tu¿ przed swoim odejœciem na
emeryturê w kaplicy seminaryjnej, w
dniu 16 grudnia 1992 roku, wyg³osi³
naukê do kandydatów do diakonatu8.
Konferencja jest zbyt obszerna, dlatego ograniczê siê tylko do najwa¿niejszych punktów. Kandydatom do
diakonatu, niczym biblijny Moj¿esz,
pragnie przekazaæ dziesiêæ punktów,
jakby przykazañ. Najpierw, zanim przeszed³ do sedna sprawy, przestrzega³
przed triumfalizmem, który jest zgubny. Wymienia³ i omawia³ po kolei:
1. Maksymalizm ¿yciowy
2. Trzymaæ siê mocno rêki Bo¿ej
3. Pokora
4. Strzec siê kultu wartoœci materialnych
5. Dyscyplina wewnêtrzna

6. Karnoœæ wewnêtrzna, karnoœæ we
wspó³¿yciu z innymi
7. Mi³oœæ ludzi, parafian, Koœcio³a i
Ojczyzny
8. ¯eby ze mn¹ by³o wszystkim dobrze, a nie, ¿eby mnie by³o dobrze
9. Przyj¹æ krzy¿ ¿ycia
10. Podnoszenie swojej kultury umys³owej i duchowej, intelektualnej i kultury bycia.
Te wymagania, podane tu jakby w
pigu³ce, sprowadzaj¹ siê to stwierdzenia, które i œw. Jan Pawe³ II nieraz powtarza³, ¿e kap³añstwo jest wymagaj¹ce. Sprowadzaj¹ siê one do
¿yciowego maksymalizmu, a nie minimalizmu, przetrwania, bylejakoœci. Zachêca³, aby byæ „cz³owiekiem wielkich
pragnieñ”9, w tym pragnienia œwiêtoœci. Jak j¹ osi¹gn¹æ?
Ks. Andrzej Skiba
1

S. Zygarowicz ks., Spotkania z przemyskim Seminarium Duchownym,
w: KSIÊGA JUBILEUSZOWA. 25 lat
pasterskiego pos³ugiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Jerzego F. Adamskiego i
Ma³gorzaty Rudnickiej, Brzozów –
Stalowa Wola 1991, s. 137.

2

Tam¿e, s. 138 n.
Tam¿e, s. 137.
4
Zob.: K. Dorosz SJ, Z Radiowej Redakcji Programów Katolickich, Koœció³ w Polsce w obecnej sytuacji
spo³eczno – politycznej, w: Abp Ignacy Tokarczuk, Z przemyskiej „twierdzy”, czêœæ 2, Wstêp, opracowanie,
wywiady Lucyna ¯bikowska, Wydawnictwo Michalineum, Marki 1999,
s. 139-143.
5
Wyrazem tego niech bêdzie wyznanie Pasterza okreœlaj¹ce jego pontyfikat: „Kocha³em tych ludzi ca³ym sercem i oddaniem”. Wspomnienia z lat
1918 – 1976, w opracowaniu ks. prof.
Józefa Wo³czañskiego, który taki tytu³
nada³ publikacji poœwiêconej ks. bp.
Tokarczukowi.
6
Zygarowicz, art. cyt., s. 137 n.
7
Zygarowicz, art. cyt., s. 138.
8
Konferencja Ksiêdza Arcybiskupa
Metropolity IGANCEGO TOKARCZUKA wyg³oszona do kandydatów
do diakonatu w kaplicy seminaryjnej
dnia 16.12.1992 r., w: Z przemyskiej
„twierdzy”, dz. cyt., s. 143-155.
9
Z Arcybiskupem w nowe tysi¹clecie
(rzecz o abp. I. Tokarczuku). Opracowanie, wywiady, komentarze, przypisy Lucyna ¯bikowska, czêœæ 1, Wydawnictwo Michalineum, Marki 2001,
s. 194.
3
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ZANURZONY…w modlitwie
Zaczynaj¹c modlitwê, myœlami wychodzê z siebie
Kieruj¹c je do Pana Boga i Œwiêtych w niebie.
Rozwa¿am ¿ycie Chrystusa, mêkê i œmieræ Jego,
Czyli wszystko co uczyni³ dla zbawienia naszego.
Wiele trudów i cierpieñ Go kosztowa³o,
Aby zbawienie mo¿liwym siê sta³o.
Ile¿ bólów, pobicia i niegodziwoœci,
A wszystko z Jego do nas mi³oœci.
Wtedy to chocia¿ trochê wynagrodziæ mogê,
Gdy wed³ug Jego przykazañ czyniê ¿ycia drogê.
Za grzechy moje, proszê o mi³osierdzie Jego,
Bez którego nie osi¹gnê zbawienia wiecznego.
Takie wydarzenia zg³êbiaj¹c, chwilowo realnego œwiata pozbawiony,
Wnikaj¹c g³êbiej w Boskie tajemnice – jestem w modlitwie zanurzony.
Osobiste sprawy, coraz bardziej siê oddalaj¹,
A Boskie regu³y i uczynki - wa¿niejsze siê staj¹.
Myœlami coraz bli¿ej jestem do rozumienia nieskoñczonoœci
Bo¿ego mi³osierdzia i nieskoñczonej Jego ku nam mi³oœci.
Z ufnoœci¹ wyznajê me przewinienia i wo³am do Niego –
Odpuœæ mi je Panie wed³ug mi³osierdzia Twego.
Proszê wspieraj mnie b³ogos³awieñstwami Swymi
Na ¿ycie wieczne, a tak¿e dla ¿ycia tu na ziemi.
¯a³uj¹c przewinieñ, ca³y Tobie siê oddajê
A za twe ³aski ci¹gle Twym d³u¿nikiem pozostajê.
Swe proœby przyziemne chcê przedstawiæ,
Prosz¹c byœ chcia³ je przyj¹æ i b³ogos³awiæ.
Chryste, nie jest Ci obce fizyczne cierpienie,
Bo przyjmuj¹c je wyjedna³eœ nam zbawienie.
Relacje Bóg – cz³owiek coraz bardziej rozumujê.
Jego bliskoœæ i boskoœæ mocniej, bli¿ej siebie czujê.
Ufam, ¿e rozumie mnie i moje potrzeby
I nie dopuœci do mnie nieszczêœæ i biedy.
Dziêkujê Panu Bogu za wys³uchanie i próœb spe³nienie.
Z g³êbi modlitwy do codziennoœci czyniê wynurzenie.
W tym realnym œwiecie zawsze pamiêtaæ trzeba,
¯e trudna droga na ziemi – prowadzi do nieba.
K. Zarzyka
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Skarb w kawa³ku p³ótna
Comiesiêczne wieczory uwielbienia u sanockich Franciszkanów maj¹
zawsze swoj¹ treœæ przewodni¹ i swojego œwiêtego patrona. W paŸdzierniku temat by³ - wydawa³oby siê - doœæ
archaiczny, choæ przedstawia³ go
cz³owiek na wskroœ nowoczesny: profesor z Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej Ireneusz JóŸwiak. Mówi³ o...
szkaplerzu karmelitañskim.
Ze szkaplerzem zwi¹zana jest postaæ œw. Szymona Stocka, œredniowiecznego mnicha, karmelity, któremu
16 lipca 1251 r. objawi³a siê Matka
Bo¿a ze s³owami: “WeŸ, Najukochañszy Synu, ten szkaplerz twego Zakonu, jako wyró¿niaj¹cy znak i symbol
przywilejów, który otrzyma³am dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu.
Jest to znak zbawienia, ratunek poœród
niebezpieczeñstw, przymierze pokoju
i wszechwieczna ochrona. Kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego”.
W krótkim czasie dokona³ siê
pierwszy cud dziêki tym dwóm kawa³kom sukna. Po³o¿ono je na piersiach
umieraj¹cego, bogatego i z³ego cz³owieka, ca³kowicie dot¹d “opornego”
na skruchê. Ten nawróci³ siê przed
sam¹ œmierci¹ i zd¹¿y³ jeszcze naprawiæ wyrz¹dzone krzywdy. Dziêki temu
s³awa szkaplerza rozesz³a siê szeroko.

Stale pod zbroj¹ szkaplerz nosi³ król
Jan III Sobieski i nigdy nie przegra³
¿adnej bitwy.
Profesor JóŸwiak podawa³ te¿ inne
przyk³ady. Jedna z sióstr jadwi¿anek z
wroc³awskiej dzielnicy Leœnica opowiedzia³a, ¿e jako dziecko by³a œwiadkiem, jak jej ojciec odci¹³ ze sznura
s¹siada, który siê powiesi³. Zobaczywszy na jego piersi szkaplerz, ojciec
stwierdzi³: “To niemo¿liwe, ¿eby Maryja pozwoli³a mu umrzeæ w takim stanie. On na pewno ¿yje”. I to siê potwierdzi³o - samobójca otworzy³ po
pewnym czasie oczy.
W kronikach Karmelu zapisana
jest równie¿ historia ¿o³nierza Polaka.
Podczas jednej z bitew I wojny œwiatowej, gdy Niemcy u¿yli iperytu - gazu
bojowego, który powoduje m.in. pora¿enie dróg oddechowych i p³uc, nie
posiadaj¹c maski gazowej, w³o¿y³ do
ust szkaplerz otrzymany od matki. Sanitariusze zabrali go z jako zmar³ego z
pola bitwy, ale okaza³o siê, ¿e ¿yje. Pytano: jakim cudem? Jego szkaplerz
pokryty by³ zakrzep³¹ krwi¹, bo p³uca
zosta³y zniszczone przez gaz, a na karcie szpitalnej napisano: “Otruty 16 lipca 1917 r.”
Starszy mê¿czyzna, koœcielny z
parafii œw. Maurycego we Wroc³awiu,
opowiedzia³ prof. JóŸwiakowi historiê

Szkaplerz karmelitañski z³o¿ony jest z dwóch kawa³ków materia³u
po³¹czonych tasiemk¹. Na co dzieñ mo¿na nosiæ zwyk³y medalik.
(fot. Agnieszka Szczepañska)

Prof. Ireneusz JóŸwiak mówi³
o tym, ¿e szkaplerz gwarantuje
szczególn¹ opiekê Matki Bo¿ej
w trudnych sytuacjach i niebezpieczeñstwach ¿ycia. Ponadto w znaku
szkaplerza Maryja obieca³a
szczêœliw¹ œmieræ i zachowanie
od wiecznego potêpienia.
(fot. facebook Echo Sanok)
swojego ocalenia, gdy walczy³ podczas II wojny œwiatowej. Koledzy
przedarli siê przez okr¹¿enie niemieckie, a on pozosta³ w œrodku. Wzi¹³ do
jednej rêki karabin, do drugiej ró¿aniec, podniós³ rêce go góry i ruszy³
wprost na Niemców, którzy nie przerwali ostrza³u. Jeden z nich wyszed³ z
ukrycia i wystrzeli³ do Polaka ca³y karabinek.
- A ode mnie kule siê odbija³y - opowiada³ mê¿czyzna. - Ze wzgórza obserwowali to wszystko moi koledzy.
Gdy dotar³em do nich, uklêkli przede
mn¹. Z mojego munduru zosta³y strzêpy, a na piersiach i plecach wisia³ nietkniêty szkaplerz.
Ireneusz JóŸwiak podkreœli³ te¿
niezwyk³¹ ³askê tzw. przywileju sobotniego, pochodz¹cego z XV w. Osoby
nosz¹ce szkaplerz otrzyma³y obietnicê, ¿e Matka Bo¿a ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê po œmierci uwolni ich z czyœæca i
wprowadzi do nieba.
- Przyjê³am szkaplerz, bo po prostu
poczu³am, ¿e tak trzeba - mówi z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹ Agnieszka Wojtowicz z Sanoka.
- Chcemy byæ zbawieni i to jest chyba
g³ówny cel w ¿yciu: ¿eby do³¹czyæ do
Królestwa Niebieskiego - mówi gimnazjalistka Kinga. - I byæ tam razem z
Bogiem. Ze szkaplerzem zwi¹zana jest
obietnica zbawienia i s¹dzê, ¿e to jest
najwa¿niejsze.
Agnieszka Szczepañska
Artyku³ ukaza³ siê w numerze
45/2017 Korso Gazety Sanockiej
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Wst¹piæ na „Górê” z Jezusem
B³ogos³awieñstwa pochodz¹ ze
s³ynnego Kazania na Górze, wyg³oszonego przez Jezusa, bêd¹cego dzisiaj kodeksem moralnoœci chrzeœcijañskiej. S¹ one wezwaniem skierowanym
do uczniów, aby ¿yli „now¹ moralnoœci¹” polegaj¹c¹ na wype³nieniu dawnej litery prawa duchem mi³oœci, czyli
na ¿yciu w ca³ej pe³ni darem ³aski Bo¿ej. Dlaczego Kazanie na Górze? Góra
ma szczególne znaczenie w ¿yciu Chrystusa, a wiêc i w duchowoœci chrzeœcijan. Jezus czêsto udawa³ siê na
górê. Czy by³a to zwyk³a ucieczka w
samotnoœæ? Zapewne nie, to przeczy³oby ca³ej Ewangelii. Jezus kocha³ ludzi, czêsto siê z nimi spotyka³, wychodzi³ naprzeciw t³umom. Gdy zbiera³
wokó³ siebie uczniów, Jego serce zwraca³o siê ku wszystkim. Ca³a historia
zbawienia dokonuje siê gdzieœ na górze – mamy Górê Synaj, Przemienienia, Kuszenia, B³ogos³awieñstw czy
wreszcie Kalwarii.
Góra Synaj ju¿ dla wiernych Starego Testamentu by³a uwolnieniem od
grozy potêpienia, od nieustannego
lêku o swój los, od rozpaczy ¿ycia
pozostawionego samemu sobie, zasypaniem przeogromnej przepaœci dziel¹cej Boga i cz³owieka. Góra Synaj by³a
radosn¹ zapowiedzi¹ Odkupienia, ukazaniem miejsca, w którym mieszka Bóg
¿ywy, a wreszcie synonimem Koœcio³a, zapowiedzi¹ Królestwa Niebieskiego, obwieszczeniem najpiêkniejszego

wydarzenia w historii ludzkoœci –
przyjœcia na œwiat Jezusa Chrystusa,
naszego Zbawiciela.
Góra Kuszenia odzwierciedla
próbê, jakiej poddawany jest ka¿dy z
nas w swojej ludzkiej naturze, doœwiadczaj¹c ró¿nego rodzaju pokus:
w³adzy, bogactwa, przyjemnoœci bez
odpowiedzialnoœci, nie liczenia siê z
Bogiem, ulegania egoizmowi. Przypomina nam ona najwiêksze zagro¿enia
czyhaj¹ce na cz³owieka, tak¿e tego,
który „dobija siê” do Boga - z jednej
strony ucieczka w indywidualizm, a z
drugiej wpadanie w autorytaryzm...Góra kuszenia przedstawia siê czêsto jako
dramatyczne pytanie, kim jestem, jaki
(a) jestem, i dok¹d zmierzam na tym

œwiecie. To wo³anie w „duchowej pustce” o garœæ wiary i nadziei.
Góra Przemienienia, ona ka¿e
nam zachwyciæ siê piêknem Jezusa, tak
jak Piotr, Jan i Jakub byli zachwyceni
obecnoœci¹ Jezusa przemieniaj¹cego
siê na ich oczach. Zobaczyli coœ niezwyk³ego, czego zwyczajny ludzki
wzrok nie jest w stanie dojrzeæ ani jêzyk opisaæ. Wzrokiem wiary dotknêli
tego fascynuj¹cego piêkna Jezusa,
które bêdzie naszym udzia³em, gdy
spotkamy siê z Nim twarz¹ w twarz.
Uczniowie mogli wtedy us³yszeæ s³owa Boga Ojca: „To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie”. By³o to doœwiadczenie nadprzyrodzonego
szczêœcia, jakie nas te¿ czeka w Królestwie Boga. To cudowne doœwiadczenie by³o zarazem przygotowaniem ich
na cierpienie, które mia³o wkrótce
przyjœæ – mêkê i œmieræ Jezusa.
Góra Kalwaria, to prze¿ywanie
wraz z Chrystusem swojego zbawienia, uto¿samianie siê z Nim, z Jego
œmierci¹ i zmartwychwstaniem. Rzeczywistoœæ Odkupienia, której uczestnikami jesteœmy dzisiaj i my w nie
mniejszym stopniu ni¿ naoczni œwiadkowie Jezusa. To tak¿e zrozumienie, ¿e
obfite jest Bo¿e mi³osierdzie, to niepowtarzalna szansa ¿ycia w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa w
nieustannej nadziei, ¿e ka¿dy nasz
gest, dzia³anie, poœwiêcenie siê s³usznej sprawie, a nawet zwyczajne braterskie ¿ycie, a przede wszystkim cierpienie ma sens. To wszystko jest
widzialnym znakiem dokonuj¹cego siê
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w nas Chrystusa.
Góra B³ogos³awieñstw, to szko³a uczniów Jezusa, poznawanie kodeksu ¿ycia chrzeœcijanina, nauka rozumienia, jak ¿yæ Ewangeli¹ bez wzglêdu
na cenê, jak¹ przyjdzie nam za to zap³aciæ. B³ogos³awieñstwa s¹ syntez¹
wiary chrzeœcijanina, wiary, która staje siê radoœci¹. To jest sama istota
chrzeœcijañstwa. Wiara jest nade
wszystko pe³n¹ radoœci i wdziêcznoœci akceptacj¹ zbawczej prawdy i wymaga ca³kowitego oddania siê owej
prawdzie. B³ogos³awieñstwa s¹ zaproszeniem do wkroczenia na górê po to,
aby odkryæ bliskoœæ Boga. Odkrywaj¹c Boga, jednoczeœnie odkrywamy
tak¿e cz³owieka. Nie odnajdziemy naprawdê Chrystusa, jeœli nie po³¹czymy siê z Nim w mi³oœci do wszystkich
ludzi. Jako chrzeœcijanie, nie mo¿emy
nigdy pozwoliæ sobie na ucieczkê od
ludzi. Owszem, mamy prawo niekiedy
schroniæ siê przed „targowiskiem
¿ycia”, przed zgie³kiem, nadmiarem informacji, niebezpieczeñstwem wewnêtrznego wypalenia, „rozmieniania
na drobne” swoich talentów, stania siê
„dusz¹ towarzystwa” bez odnajdywania jednoczeœnie w pe³ni siebie. A wiêc
nie ucieczka od ludzi, ale pójœcie na
samotnoœæ, aby tych ludzi bardziej zrozumieæ i ³atwiej odnaleŸæ. To coœ po-

dobnego jak z ¿yciem kontemplacyjnym. Nie wybiera siê go po to, aby
uciekaæ ze œwiata, skryæ siê przed trudami ¿ycia, uwiæ sobie „wygodne
gniazdko”, udoskonaliæ jedynie samego siebie. ¯ycie kontemplacyjne to
dystans do œwiata i ludzi po to, aby
paradoksalnie jeszcze bardziej poœród
nich byæ i jeszcze bardziej dla nich byæ.
W jednym z muzeów w Szwajcarii jest
obraz zatytu³owany „Wyspa umar³ych” autorstwa Arnolda Bocklina.
Przedstawia on pust¹ skalist¹ wyspê,
poros³¹ z rzadka smutnymi cyprysami. Nad wysp¹ wisz¹ce ciemne i ponure chmury. Do wyspy po wzburzonym morzu p³ynie ³ódŸ. To ¿eglarz
odwozi zmar³ego na samotn¹ wyspê.
Tam go pozostawi i ucieknie do swojego ¿ycia. Obraz piêkny i nastrojowy,
ale nieprawdziwy, jeœli potraktowaæ go
dos³ownie. Ludzie na ogó³ nie „wyrzucaj¹” swoich umar³ych poza nawias
¿ycia. Zazwyczaj cmentarze s¹ poœród
domów mieszkalnych, przy koœcio³ach,
a pojedyncze groby znajduj¹ siê tak¿e
czêsto w koœcielnych kryptach. Ludzie
pielêgnuj¹ pamiêæ o swoich bliskich
zmar³ych, czuwaj¹ nad ich grobami,
dbaj¹ o nie. Nawet od umar³ych siê
nie ucieka, a co dopiero od ¿ywych!
Nasze ¿ycie nigdy nie mo¿e byæ
ucieczk¹ na samotn¹ wyspê. Mo¿e

natomiast byæ oddaleniem na górê –
by tam medytowaæ b³ogos³awieñstwa,
a to oznacza pójœæ za Chrystusem
wed³ug wskazañ Ewangelii, nic nie
stawiaæ ponad Chrystusa, przyj¹æ b³ogos³awieñstwa ewangeliczne jako normê ¿ycia, zaprosiæ Ducha Œwiêtego do
naszego ¿ycia, by sta³ siê Ÿród³em jego
odnowy. Doœwiadczenie codziennego
¿ycia pokazuje, jak bardzo ludzie potrzebuj¹ bliskoœci Boga i drugiego
cz³owieka. Ludzie wspó³czeœni szukaj¹
osób ca³kowicie oddanych Bogu, które
¿yj¹ Bogiem i które pomog³yby im
doznaæ radoœci takiego ¿ycia, a poprzez nie odkryæ w sobie si³ê wyjœcia
naprzeciw Ewangelii. Ks. Zygmunt
Gorazdowski by³ jedn¹ z takich postaci. Jego ¿ycie, zwyczajne i codzienne
jak ¿ycie wielu z nas, by³o drog¹ na
Górê B³ogos³awieñstw i dlatego jest
nam tak bliskie.
W pamiêci œwiadków ¿ycia ks.
Z. Gorazdowskiego zachowa³ siê Jego
obraz jako skromnego cz³owieka, w
wyp³owia³ej sutannie, spiesz¹cego by
nieœæ pomoc innym. Autor artyku³u
zamieszczonego w „Gazecie Codziennej” z 5.IV.1911 r. w nastêpuj¹cy sposób przedstawia tego kap³ana: „Kim
jest ten nadcz³owiek o ¿elaznej woli, a
niezmordowanej wytrwa³oœci, wiedz¹
czytelnicy. Zna ca³y kraj ¿ycie i czyny
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tego œwi¹tobliwego kap³ana, a najbardziej znaj¹ Go nêdzarze – ci nieszczêœliwi i biedni”. Ks. Gorazdowski potrafi³ byæ darem dla innych, gdy¿ by³
wolny od przywi¹zania do rzeczy doczesnych, materialnych. Pozwoli³ siê
ogo³ociæ z ducha posiadania i bezpieczeñstwa. Nie pragn¹³ ju¿ bowiem posiadaæ, ale byæ posiadanym, pragn¹³
utraciæ siebie i wszystko „swoje” w
zachwyceniu zwyk³ego otrzymywania
i dawania. Ten moment wyzwolenia ku
dawaniu nast¹pi³ wtedy, gdy przygnieciony cierpieniem wo³a³ jako kleryk: „Wszechmocny, u¿ycz mi si³, bym
spe³niæ móg³ swe pos³annictwo”. Nie
prosi³ o zdrowie czy jakiekolwiek inne
dary, tylko o si³ê bycia aposto³em
Chrystusa, ewangelicznym œwiadkiem
Chrystusa ubogiego. Z zadziwiaj¹c¹
konsekwencj¹ by³ przez ca³e ¿ycie
wierny swemu pos³annictwu. Przyrównywano go czêsto do œw. Franciszka z Asy¿u lub œw. Jana Vianneya.
Mówiono wtedy: „Dba³ tylko o potrzebuj¹cych. Dla siebie nic nie mia³. Liczy³ na Opatrznoœæ Bo¿¹”. Ta wolnoœæ
od przywi¹zania do posiadania by³a
jego œwiadomym wyborem. Mówi¹ o
tym kolejne œwiadectwa: „nic nie posiada³, choæ przez jego rêce przep³ywa³y ogromne sumy pieniêdzy. Pamiêtam niewielki pokoik Ojca. Bardzo
skromnie urz¹dzony. Nie bogaciej jak
œw. Franciszka z Asy¿u. By³ skrajnie
ubogi”. Ks. Zygmunt rozumia³, ¿e byæ
ubogim znaczy porzuciæ wszystko, co
zosta³o nam dane, po to, „abyœmy
mogli to otrzymaæ z powrotem powiêk-

szone i pomno¿one. Jeœli nie zaryzykujemy wszystkiego, wczeœniej czy
póŸniej zostanie nam to wszystko
odebrane”.
Ks. Gorazdowski nale¿a³ do tych,
którzy „posiadaj¹”, bêd¹c w gotowoœci porzucenia wszystkiego w razie
potrzeby, czyli do tych, którzy w istocie nie posiadaj¹ niczego. Jedna z
sióstr wspomina: „Sam nic prawie nie
posiada³. To, co mia³, przeznacza³ dla
potrzebuj¹cych. Gdy chcia³ mi podarowaæ jakiœ upominek z okazji œlubów
wieczystych, musia³ zdj¹æ obrazek
Zmartwychwsta³ego Jezusa”. O stosunku ks. Zygmunta do posiadanych
rzeczy mówi tak¿e kolejne œwiadectwo:
„Ks. Gorazdowski mia³ bardzo czu³e
serce dla ubogich i chorych. Dla nich
rozdawa³ wszystko, co posiada³. Nawet swoj¹ bieliznê. Sam nie mia³ siê w
co ubraæ. Nie dba³ o siebie.”. Chc¹c
byæ ubogim duchem, ks. Zygmunt
uwolni³ siê od nieuporz¹dkowanego
posiadania siebie. Stara³ siê oderwaæ
od siebie a¿ po duchowe ogo³ocenie..
W ten sposób nauczy³ siê s³u¿yæ tym,
którzy nie byli w stanie mu siê odp³aciæ, zrewan¿owaæ. By³ stale otoczony
najubo¿szymi ¿ebrakami. W nich to
w³aœnie nauczy³ siê widzieæ samego
Chrystusa. A mówi o tym kolejne œwiadectwo: „Pamiêtam dok³adnie, jak razu
pewnego przyszed³ do Ojca ¿ebrak,
prosz¹c o ja³mu¿nê. Ojciec swoim zwyczajem siêgn¹³ zaraz do kieszeni, znalaz³ jakiœ pieni¹dz i da³ z dobroci¹ biednemu. A ten poogl¹da³ i z oburzeniem
rzuci³ Ojcu pod nogi, ¿e to za ma³o,

widaæ, ¿e zawsze wiêcej dostawa³. A
Ojciec spokojnie podj¹³ pieni¹dze z
ziemi i z pokor¹ przeprosi³ ¿ebraka, ¿e
dziœ nie ma wiêcej przy sobie”.
Ks. Gorazdowski, uczestnicz¹c w
b³ogos³awieñstwie ubogich, podj¹³
drogê ewangelicznego dzieciêctwa,
odpowiadaj¹c na zachêtê Chrystusa:
„Jeœli siê nie staniecie jako dzieci, nie
wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Zapominaj¹c o tym, co za nim,
ofiarowa³ ca³e swoje ¿ycie „teraz”
Bogu i bliŸnim. Nie próbowa³ opieraæ
siê na sobie – swoich zdolnoœciach,
finansach, talentach, pozycji spo³ecznej, ca³kowicie otworzy³ siê na Boga i
Jego plany i dlatego w³aœnie osi¹gn¹³
to, co zamierzy³. Nigdy nie mia³ gotowych funduszów na podejmowanie
dzie³ mi³osierdzia, ale w g³êbi serca,
wyzwolonego od jakichkolwiek zabezpieczeñ, zdawa³ siê ca³kowicie na
Opatrznoœæ Bo¿¹. Jakakolwiek próba
zdania siê na siebie zakoñczy³aby siê
zapewne fiaskiem, ale On z niezm¹conym spokojem powtarza³: „Nie pok³adaj ufnoœci ani w twoim rozumie, ani
w twoich dobrych postanowieniach,
ale pok³adaj j¹ w ³asce Bo¿ej. Bez niej
nie mo¿esz nic dobrego nawet pomyœleæ, dlatego staraj siê o ni¹ nieustannie”.
Halina Martowicz
Literatura:
o.Witold Kawecki CSsR, s. Klaudia
Kawecka CSSJ - „W drodze na Górê
B³ogos³awieñstw”.
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LECTIO DIVINA
Jezus przyjmuje dzieci (Ak. 18, 15-17)
Przynosili Mu równie| maBe dzieci, |eby na nie kBadB r’ce, lecz
uczniowie, widzc to szorstko im zabraniali. Jezus za[ przywoBaB je do
siebie, mówic: „Pozwólcie dzieciom
przychodzi do mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem nale|y
Królestwo Bo|e. Zaprawd’ powiadam wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bo|ego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.
Lectio ( Czytanie i zrozumienie
Pisma )
Przedstawione w perykopie szorstkie zachowanie uczniów, dla nas wydaje si’ niezrozumiaBe. Przecie| ludzie
którzy przyprowadzali swoje dzieci,
pragn’li aby Jezus objB je i pobBogosBawiB nakBadajc na nie r’ce.
Post’powanie uczniów Bczy si’ z niezrozumieniem przez nich osoby Jezusa, oraz natury gBoszonego przez
Niego królestwa. W ich rozumieniu,
zgodnie ze zwyczajem i obowizujc tradycj, dziecko byBo otaczane opiek,
piel’gnowane, ale zarazem nie nale|aBo
do ludzi wa|nych i byBo zepchni’te na
margines presti|u. Je|eli byBo uto|samiane z dorosBym, to z niemdrym.
Znane w tym czasie byBo przysBowie, „dzieci i gBupcy mówi prawd’.”
Dla uczniów ju| sam pobyt dzieci w
otoczeniu Jezusa, byB wprowadzaniem tych ostatnich w obszar |ycia
zarezerwowanego tylko dla dorosBych.
Jednak obecno[ dzieci daje Jezusowi sposobno[ do pouczenia
uczniów o tym, |e tylko ten, który jak
dziecko potrafi caBkowicie zaufa, i jak
dziecko pozwoli si’ obdarowa, wejdzie
do Królestwa Bo|ego. Jezus kochaB
dzieci, sam te| przyszedB na [wiat w
osobie dziecka. Swoj miBo[ci do tych
bezbronnych, bezradnych i niedojrzaBych ukazywaB prawd’ o tym, |e
wszystkie dzieci od Boga pochodz, s
obrazem Bo|ego majestatu, i s absolutnie czyste, a w ich oczach mo|na

dostrzec oblicze Boga. Jezus dostrzegaB w nich ikon’ czBowieka, który z
dziecinnym zawierzeniem, w Bogu
pokBada ufno[. CzBowiek dorosBy,
który bezrefleksyjnie przyjmuje podszepty „ojca kBamstwa”, traci wrodzon prostot’ serca, a przewrotno[ i
wyrachowanie oddalaj go od Królestwa Bo|ego i zaciemniaj obraz Boga,
dlatego obecno[ dzieci jest dla Jezusa
okazj aby wezwa dorosBych do nawrócenia – aby byli jak dzieci a nauk’
o Królestwie Bo|ym przyj’li z usposobieniem dziecka.
Meditaio (Spojrzenie i przemy[lenie siebie w [wietle SBowa Bo|ego)
Dzieci w czasach dziaBalno[ci naszego Zbawiciela, nie miaBy nic do
powiedzenia, nie posiadaBy |adnych
praw i byBy caBkowicie zdane na swoich opiekunów – ci z kolei starali si’
zapewni im opiek’, warunki do |ycia a
najwa|niejsze, przekaza odpowiednie
wzorce moralne i spoBeczne. I tak
wBa[nie zale|no[, dzieci do rodziców, i
rodziców do dzieci, opierajc si’ na miBo[ci, zaufaniu i odpowiedzialno[ci
pochwala Jezus przenoszc to na relacje z Bogiem. Syn Bo|y traktuje dzieci
bez poni|enia i lekcewa|enia, ma dla
nich czas; widzi w nich maBych ludzi,
którzy tak jak doro[li potrzebuj troski,
uwagi, cierpliwo[ci a przede wszystkim miBo[ci. Wielki wychowawca dzieci, Janusz Korczak pisaB: „dzieci nie s
gBupsze od dorosBych, maj tylko
mniej do[wiadczenia.” Dziwi nas zachowanie uczniów? Dlaczego tak zachowywali si’ ci, których zadaniem
b’dzie prowadzenie ludzi do Boga? A
czy nasze pokolenie nie ma sobie nic
do zarzucenia? Dlaczego tak wiele
dzieci nie mo|e pozna prawd wiary od
swoich rodziców? Dlaczego my doro[li nie przyprowadzamy dzieci do
Jezusa i nie uczestniczymy we Mszy
[wi’tej wraz z naszymi pociechami?
Dlaczego wielu rodziców wypisuje
dzieci z nauki religii i mno|y problemy

z Chrztem Zw. swojego dziecka,
pierwsz Komuni Zwi’t, czy Sakramentem Bierzmowania? Tym bardziej wielkie wyrazy uznania dla rodziców i
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
pomimo prze|ywanych trudno[ci anga|uj swój czas, zdolno[ci i po[wi’caj
karier’ zawodow dla ksztaBtowania
sumieD i charakterów tych maluczkich,
„do których nale|y Królestwo Bo|e.”
Ale my sami, mówic sBowami Zw. Hieronima: „Nie mo|emy mie lat dziecka,
ale mo|emy mie dzieci’c niewinno[.
Je|eli nie b’dziemy mieli takiej niewinno[ci i czysto[ci ducha do Królestwa
Bo|ego nie wejdziemy. To, co dzieci maj
z racji swego wieku, my mo|emy posi[
przez prac’. MaBymi mamy by nie w
zBo[ci, lecz w mdro[ci.”
Oratio/Contemplatio (Zwrócenie
si’ do Boga i czas bycia z Bogiem sam
na sam)
Mo|na zada sobie pytanie, jak rozumie sBowa; „Kto nie przyjmuje Królestwa Bo|ego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego.”Na samym pocztku chodzi o refleksj’ i przyj’cie prawdy o sobie; Kim jestem? Kim jestem
jako czBowiek? Kim jestem wobec
Boga jako czBowiek wierzcy i Jego
stworzenie z perspektyw kilkudziesi’ciu lat, jakie by mo|e b’dzie mi dane
prze|y na tej ziemi? Panie spraw abym
staB si’ jak dziecko, które Tobie potrafi caBkowicie zaufa, o[miela si’ z caB
prostot prosi, okazywa wdzi’czno[ i
które chce by przez Ciebie kochane.
Prosz’ o dar rozeznania abym prawd’
o Królestwie Bo|ym przyjB sercem
dziecka a rozumem czBowieka dojrzaBego jak zach’ca nas do tego apostoB
PaweB: „Bracia,nie bdzcie dziemi w
sposobie waszego my[lenia, lecz bdzcie jak niemowl’ta, gdy chodzi o rzeczy zBe; w my[leniu za[ waszym bdzcie dojrzali”(1Kor. 14,20).
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KADZID£A MODLITWY

Do Pana Boga, wiernych modlitwy wznoszone,
S¹ jak kadzide³ka wonnym dymem wype³nione.
Gdy cz³owiek ma wiêcej gor¹cej wiary Wiêksze s¹ jego kadzidlane opary.
Gdyby mo¿na widzieæ te smugi dymu unoszone,
Widaæ by by³o, jak intensywne mod³y s¹ czynione.
Z³¹czenie wszystkich dymów (modlitw) w œwi¹tyni,
Warkocz kadzide³- modlitw do nieba id¹cych czyni.
Dalej on przez poœrednictwo Œwiêtych wzbogacany
I Maryjê, przed tron Najwy¿szego jest kierowany.
Kadzide³-modlitwa z innymi zmieszana,
Wokó³ tronu bêdzie chwaliæ Pana.
On tylko rozdzieliæ i odczytaæ je potrafi;
Czyje s¹ i z której pochodz¹ parafii.
Nieskoñczon¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem je rozpatruje.
£aski i b³ogoslawieñstwa potrzebuj¹cym daruje.
Starajmy siê i dbajmy o kadzide³- mod³ów powstawanie.
Im wiêcej ich, tym wiêcej nam siê ³ask Bo¿ych dostanie.
Z nich ka¿dy niech korzysta ile tylko mo¿e,
Bo nieskoñczona jest mi³oœæ i mi³osierdzie Bo¿e.
K.Zarzyka
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MODL¥C SIÊ
Do rozwa¿ania i modlitewnego nastroju,
Dobre jest miejsce w ciszy i spokoju.
Wtedy siê cz³owiek skupiæ mo¿e
I zacz¹æ modlitwê . Oto jestem Bo¿e!
O pomoc Ducha Œwiêtego i Œwiêtych proszê.
Zechciej wys³uchaæ modlitwy, któr¹ zanoszê.
Przyjmij przeproszenie, podziêkowania i proœby moje.
Us³ysz to, z czym siê zwraca do Ciebie dziecko Twoje.
Wnikaj¹c w ca³¹ historiê zbawienia naszego,
Rozwa¿am ¿ycie, mêkê Jezusa i zmartwychwstanie Jego.
Jego nauki, przykazania i napomnienia –
Wyznaczaj¹ nam drogê prowadz¹c¹ do zbawienia.
Ca³e istnienie rodzaju ludzkiego,
Zawsze by³o pe³ne s³owa Bo¿ego.
On uczyni³ œwiat i nas z mi³oœci.
Chrystus pokaza³ drogê do wiecznoœci.
Chcê zg³êbiaæ tajemnice mi³oœci i mi³osierdzia, na ile mogê.
Chcê siê doskonaliæ, by dziêki nim wejœæ na œwiêtoœci drogê.
Od nas zale¿y, czy bêdziemy wybranymi,
By móc obcowaæ w niebie ze œwiêtymi.
Im bardziej wnikam w tajemnicê Boskiej m¹droœci,
Tym bardziej przekonujê siê o swojej nieporadnoœci.
Sk³adam wiêc w Bogu swoje zaufanie,
Wierz¹c w Jego mi³osierdzia i mi³oœci dzia³anie.
Bogu niech bêd¹ dziêki za wszystko, co dla nas uczyni.
Niech wola Jego bêdzie zawsze w niebie i na ziemi.
K. Zarzyka
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1 Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2018.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ na godzinê 17:00, jak równie¿
we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, zapraszamy na nabo¿eñstwo
GORZKICH ¯ALÓW. W Stró¿ach i
P³owcach, Gorzkie ¯ale bêd¹ odœpiewane zaraz po Mszy œwiêtej. Na tych
nabo¿eñstwach zbieraæ bêdziemy ofiary na kwiaty do Bo¿ego Grobu. Serdecznie zapraszamy na te wielkopostne nabo¿eñstwa, aby jak najg³êbiej
wnikaæ w tajemnice naszego zbawienia.
2. Za tydzieñ, 25 lutego, podczas
Mszy œwiêtej
o godzinie
12.30, ks. bp
Stanis³aw Jamrozek, udzieli sakramentu bierzmowania
m³odzie¿y
trzecich klas gimnazjalnych z naszej i
franciszkañskiej parafii. O godzinie 17.00, w
koœciele Chrystusa Króla, sakrament bierzmowania przyjmie m³odzie¿ z
pozosta³ych parafii dekanatu.
3. W okresie Wielkiego Postu, w ka¿dy pi¹tek, o godzinie 8.00,
odprawiaæ bêdziemy nabo¿eñstwo
Drogi krzy¿owej dla starszych Parafian. O godzinie 17.15 rozpoczynaæ bêdziemy takie nabo¿eñstwo dla dzieci i
wszystkich chêtnych, szczególnie rodziców dzieci szkolnych, zaœ po Mszy
œwiêtej wieczornej dla wszystkich
chêtnych g³ównie m³odzie¿y.
4. W Stró¿ach i P³owcach nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej w ka¿dy pi¹tek
bêdzie odprawiane o godzinie 17.00.
Parafian tam mieszkaj¹cych prosimy
o przeprowadzenie tego nabo¿eñstwa
we w³asnym zakresie.
5. Za udzia³ w nabo¿eñstwie Drogi
krzy¿owej i Gorzkich ¯alach, mo¿na
zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi
warunkami. Odpust zupe³ny mo¿na
tak¿e uzyskaæ w pi¹tki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii œwiêtej przed wizerunkiem Pana Jezusa
Ukrzy¿owanego modlitwy „O dobry i
najs³odszy Jezu...”.
6. We czwartek Œwiêto Katedry œw.

Piotra. Duchowo ³¹czyæ siê bêdziemy
z papie¿em Franciszkiem, prosz¹c o
potrzebne ³aski do s³u¿by Koœcio³owi
œwiêtemu.
7. W pi¹tek wspomnienie b³. Wincentego Frelichowskiego, kap³ana i mêczennika, Patrona Harcerzy. Jego opiece polecaæ bêdziemy naszych
sanockich harcerzy, którzy mocno
wpisuj¹ siê w patriotyczn¹ i religijn¹
panoramê naszego

1. W niedziele i œwiêta nakazane
uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzymaæ siê od prac nieko-niecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przyst¹piæ do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹.
4. Zachowywaæ nakazane posty
i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywaæ siê od udzia³u w
zabawach.
5.
Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Koœcio³a.
Wyk³adnia dla IV przykazania

miasta.
8. Za tydzieñ, 25 lutego, odbêdzie siê
zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny AD GENTES.
9. Ju¿ od dziœ rozprowadzamy paschaliki i baranki wielkanocne, które s¹
symbolicznym wyrazem naszego mi³osierdzia wobec najbardziej potrzebuj¹cych, a zebrane pieni¹dze pomog¹
w leczeniu chorych dzieci i w zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla
osób niepe³nosprawnych. Caritas
przemyska prosi o ofiarê przynajmniej
7 z³ za paschalik i 5 z³ za baranka.
Wszystkim Ofiarodawcom sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ za okazane
wra¿liwe i otwarte serce.
10. Zapraszamy, aby w Wielkim Poœcie
czêœciej siêgaæ po prasê katolick¹.
NOWE SFORMU£OWANIA PRZYKAZAÑ KOŒCIELNYCH
zaaprobowane przez Stolicê Apostolsk¹
- przekazane na 318. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Wszyscy wierni zobowi¹zani s¹ czyniæ pokutê. Dla wyra¿enia tej pokutnej formy
pobo¿noœci chrze-œcijañskiej Koœció³ ustanowi³
dni i okresy pokuty. W tym
czasie chrzeœcijanin powinien szczególnie prak-tykowaæ czyny pokutne s³u¿¹ce nawróceniu serca, co jest istot¹ pokuty w Koœciele.
Powstrzymywanie siê od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i
sprzyja wolnoœci serca.
- Czynami pokutnymi s¹: modlitwa,
ja³mu¿na, uczynki pobo¿noœci i mi³oœci, umartwienie przez wierniejsze pe³nienie obowi¹zków, wstrzemiêŸliwoœæ
od pokarmów miêsnych i post.
- Czasem pokuty w Koœciele s¹ poszczególne pi¹tki ca³ego roku i czas
wielkiego postu.
- WstrzemiêŸliwoœæ obowi¹zuje
wszystkich, którzy ukoñczyli 14 rok
¿ycia we wszystkie pi¹tki i Œrodê Popielcow¹.
- Post obowi¹zuje w Œrodê Popielcow¹
i w Wielki Pi¹tek wszystkich miêdzy
18 a 60 rokiem ¿ycia.
- Uzasadniona niemo¿liwoœæ zachowania wstrzemiêŸliwoœci w pi¹tek domaga siê od chrzeœcijanina podjêcia innych form pokuty.
- Powstrzymywanie siê od zabaw obowi¹zuje we wszystkie pi¹tki i w czasie
Wielkiego Postu.
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Intencje w tygodniu
Od 19.02 do 25.02.2018r.
19.02.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 O uwolnienie z na³ogu alkoholu i
agresji
7.00 + Agata Wdowiak (greg.)
7.30 + Krzysztof Polit
18.00 1. O Bo¿e b³. dla kap³anów, sióstr
zakonnych i rodzin powo³anych, dar
¿ycia wiecznego dla powo³anych pracujacych i wywodz¹cych siê z naszej
parafii oraz o liczne i œwiête powo³ania do s³u¿by Bogu
2. O b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla Sióstr
i ich rodzin z Ró¿y Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, oraz w intencji kap³anów
3. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i zdrowie
dla córek, wnuczek i prawnuków
20.02.2018 WTOREK
6.30 + Kazimierz Wielgos – int. od
Iwanickich i Suchych
7.00 + Agata Wdowiak (greg.)
7.30 + Maria i + Eliasz, + Micha³ i +
Katarzyna
18.00 1. + Maria Mazur
2. + Helena Zapotoczna w 40 rocz.
œmierci
3. O zdrowie, b³ogos³awieñstwo Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej dla Sióstr z Ró¿y
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej

21.02.2018 ŒRODA
6.30 + Kazimierz Wielgos – int. od
Henryka Tkacza z rodzin¹
7.00 + Agata Wdowiak (greg.)
7.30 + Józef i Halina Filipek
18.00 1. + Danuta Kujawa
2. + Alicja i Piotr Sitkowie
3. + Stanis³awa Szczudlik
4. Dziêkczynno-b³agalna w intencji
Janiny w 80 rocznicê urodzin
22.02.2018 CZWARTEK
6.30 + Kazimierz Wielgos – int. od
córki z rodzin¹
7.00 + Agata Wdowiak (greg.)
7.30 + Wies³aw Osêkowski
18.00 1. + Helena i Eugeniusz Wêgrzyniak oraz + Jan i + Maria WoŸniak
2. + Stanis³aw w 6 rocz. œmierci, + Jan
i Regina Kowalik oraz + Stanis³awa (f)
i Tadeusz Ga³an
3.+ El¿bieta
23.02.2018 PI¥TEK
6.30 + Kazimierz Wielgos – int. od
syna z rodzin¹
7.00 + Agata Wdowiak (greg.)
7.30 + Wies³aw Osêkowski
18.00 1. + Ks. Tomasz Grzywna – int.

od Ró¿y Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
2. + Krystyna Dulêba
3. + El¿bieta
4. Msza Œwiêta w intencji mê¿czyzn
24.02.2018 SOBOTA
6.30 + Bronis³aw Kornecki w 1 rocz.
œmierci
7.00 + Agata Wdowiak (greg.)
7.30 + Zofia Pokorska w 7 rocz. œmierci
18.00 1. + Stanis³aw w 26 rocz. œmierci
i + Stefania
2. ++ z rodziny Posadzkich: + Zofia, +
Rudolf, + Marian i + Józef
3. + El¿bieta
25.02.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 W 67 rocznicê œlubu Zofii i Józefa z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³ogos³awieñstwo
9.30 + Agata Wdowiak (greg.)
11.00 + Maria i W³adys³aw Mazurowie
12.30 Msza Œwiêta po³¹czona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
16.00 + Zofia, + Karolina, + Antonina
i + Henryk
18.00 + Anna Mickiewicz
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