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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

O³tarz – ofiara – przemienienie
2 Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2018.
Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116 B; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10.

W NUMERZE

Dziœ, w drug¹ Niedzielê Wielkiego
Postu, s³yszymy o ofierze Abrahama,
o ofierze Jezusa za nasze grzechy i dobrze znany nam fragment Ewangelii
wed³ug œw. Marka o Przemienieniu
Pañskim. Ewangelia œwiêta jest nam
doœæ dobrze znana, bowiem wystarczy
popatrzeæ na obraz w g³ównym o³tarzu, w naszym koœciele, aby przywo³aæ
na pamiêæ to wielkie wydarzenie zbawcze. Spróbujmy wiêc, choæby pobie¿nie, spojrzeæ na pierwsze czytanie.
Spójrzmy okiem wiary na Abrahama. Kiedy s³uchamy ¿¹dania Pana
Boga, aby z³o¿y³ ofiarê ze swojego
syna, trudno nam to zrozumieæ. Przecie¿ dla Abrahama by³ to syn upragniony, oczekiwany, a tu ma byæ z³o¿ony w ofierze! Mo¿emy sobie
wyobraziæ, choæby mgliœcie, co przezywa³ Abraham, kiedy budowa³ o³tarz,
kiedy sk³ada³ na nim drewno do podpalenia, kiedy wi¹za³ swojego syna,
aby z³o¿yæ go w ofierze, kiedy siêga³
po nó¿, aby go zabiæ! Czy mo¿emy to
sobie wyobraziæ? Jaka¿ to musia³a byæ
próba wiary! Anio³ Bo¿y powstrzyma³
rêkê Abrahama: „Nie podnoœ rêki na
ch³opca i nie czyñ mu nic z³ego! Teraz
pozna³em, ¿e boisz siê Boga, bo nie
odmówi³eœ Mi nawet twego jedynego
syna”. Zamiast syna, z³o¿y³ w ofierze
ca³opalnej barana uwik³anego w zaroœlach. Pan Bóg w zamian za to, ¿e Abraham nie zawaha³ siê oddaæ swojego
syna w ofierze, obiecuje mu b³ogos³awieñstwo i liczne potomstwo. Zostaje
wynagrodzony za bezgraniczne pos³uszeñstwo g³osowi Boga.
W tym czytaniu z Ksiêgi Rodzaju
mo¿emy zauwa¿yæ trzy elementy: o³tarz – ofiarê – przemienienie. S³yszeliœmy: „Abraham zbudowa³ tam o³tarz”. O³tarze znane s¹ w ka¿dej religii.
Czasem to mo¿e byæ o³tarz z kamieni,
czasem bardzo prymitywny, skromny,
ale i bardzo dostojny, uroczysty, bogato rzeŸbiony, przybrany, godny
ofiary. Nastawa bywa czêsto ze z³ota
czy z bursztynu, jak w Gdañsku, któr¹
modlimy podziwiaæ w telewizji przy
jej ods³oniêciu.

Rytua³ poœwiêcenia o³tarza jest
bardzo bogaty, pe³en symboli. Mówi
o naturze i godnoœci o³tarza, o tym, ¿e
chrzeœcijanin jest duchowym o³tarzem,
aby stwierdziæ: „Chrystus Pan, ustanawiaj¹c pod postaci¹ uczty ofiarniczej pami¹tkê ofiary, któr¹ mia³ z³o¿yæ
Ojcu na o³tarzu krzy¿a, uœwiêci³ stó³
ofiarny, przy którym mieli gromadziæ
siê wierni, by uczciæ Jego Paschê. O³tarz jest wiêc sto³em ofiary i uczty, na
którym kap³an, przedstawiaj¹cy Chrystusa Pana, dokonuje tego samego,
co Chrystus uczyni³ i przekaza³ swoim
uczniom, aby czynili na Jego pami¹tkê” (n. 31). Koœció³ zaleca, aby budowaæ o³tarze sta³e. „O³tarz chrzeœcijañski z natury swojej jest szczególnym
sto³em ofiary i Uczty paschalnej:
- szczególnym o³tarzem, na którym na
wieki w sposób mistyczny uobecnia siê
ofiara krzy¿a a¿ do przyjœcia Chrystusa;
- sto³em, przy którym gromadz¹ siê
dzieci Koœcio³a, aby sk³adaæ dziêkczynienie Bogu oraz przyjmowaæ Cia³o
i Krew Chrystusa.
We wszystkich wiêc koœcio³ach
o³tarz jest „oœrodkiem dziêkczynienia,
które dokonuje siê przez Eucharystiê”
i wokó³ którego sprawuje siê wszystkie inne obrzêdy Koœcio³a. Poniewa¿
przy o³tarzu czci siê pami¹tkê Pana
i rozdziela wiernym Jego Cia³o i Krew,
pisarze Koœcio³a widzieli w o³tarzu
znak samego Chrystusa. St¹d te¿ wywodzi siê twierdzenie: „O³tarz jest
Chrystusem” (n. 4). S¹ tak¿e dok³adne okreœlenia co do budowy o³tarza:
„Zgodnie z tradycj¹ Koœcio³a oraz
symbolik¹ biblijn¹ w³aœciw¹ o³tarzowi, mensa o³tarza sta³ego ma byæ kamienna i wykonana z kamienia naturalnego. Jednak¿e mo¿na u¿yæ tak¿e
innego materia³u, byleby zgodnie
z ocen¹ Konferencji Episkopatu by³
godny, trwa³y i wykonany wed³ug zasad sztuki” (n. 9). S¹ tez dok³adne
wymagania odnoœnie sk³adania relikwii Mêczenników i innych Œwiêtych.
Rytua³ dok³adnie omawia obrzêdy namaszczenia, okadzenia, nakrycia
i oœwietlenie o³tarza (n. 22). Bardzo uro-
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czysta i g³êboka w swojej treœci, jest
modlitwa poœwiêcenia o³tarza (n. 48).
Na o³tarzu sk³ada siê ofiarê. Abraham mia³ z³o¿yæ w ofierze swojego jedynego syna, Izaaka. Anio³ Pañski
powstrzyma³ go, bowiem Abraham
„spostrzeg³ barana uwik³anego w zaroœlach”. W Nowym Testamencie barankiem ofiarnym jest sam Jezus Chrystus. To Jan Chrzciciel wskaza³ na
Niego, mówi¹c: „Oto Baranek Bo¿y,
który g³adzi grzech œwiat” (J 1,29).
Przytoczê prefacjê z poœwiêcenia o³tarza, któr¹ odmawia czy te¿ œpiewa
ksi¹dz biskup, bo ona uka¿e najg³êbsz¹ prawdê:
„Zaprawdê, godne to i sprawiedliwe, s³uszne i zbawienne, abyœmy zawsze i wszêdzie Tobie sk³adali dziêkczynienie, Panie, Ojcze Œwiêty,
wszechmog¹cy, wieczny Bo¿e, przez
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
On bêd¹c prawdziwym Kap³anem
i prawdziwym Darem ofiarnym, nakaza³ nam sprawowaæ na wieki pami¹tkê Ofiary, któr¹ sam Tobie z³o¿y³ na
o³tarzu krzy¿a.
Dlatego lud Twój zbudowa³ ten
o³tarz, który Tobie, Panie, z radoœci¹
poœwiêcamy. Miejsce to jest naprawdê œwiête, tutaj bowiem sk³adamy sakramentaln¹ Ofiarê Chrystusa, tutaj
oddajemy doskona³¹ chwa³ê Bogu i tutaj siê dokonuje nasze odkupienie.
Tutaj przygotowany jest stó³ Pañski, przy którym Twoje dzieci, karmione Cia³em Chrystusa, gromadz¹ siê
jako jeden œwiêty Koœció³.
Tutaj wierni czerpi¹ Twojego Ducha ze zdrojów wyp³ywaj¹cych
z Chrystusa jako duchowej ska³y,
przez co sami staj¹ siê ofiar¹ œwiêt¹
i ¿ywym o³tarzem.
Dlatego z Anio³ami i wszystkimi
Œwiêtymi wys³awiamy Ciebie, z radoœci¹ wo³aj¹c: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty…”.
„Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba
i Jana i zaprowadzi³ ich samych osobno na górê wysok¹. Tam przemieni³
siê wobec nich”.
Czas Wielkiego Postu mo¿emy
porównaæ do wychodzenia na wyso-
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ka górê. Chc¹c tam wyjœæ, trzeba siê
odpowiednio przygotowaæ. Nieraz s³yszymy o przygotowaniach himalaistów. Obok przygotowania sprzêtu,
po¿ywienia, wspinaj¹c siê w górê, cz³owiek siê mêczy. Przenieœmy to do ¿ycia
duchowego, które jest tak¹ wspinaczk¹ w górê, do Pana Boga. Po drodze napotykamy na wiele przeszkód
w postaci grzechów, niewiernoœci,
na³ogów, braku wiary, nadziei, mi³oœci,
wch³aniania wszystkich spraw, które
odci¹gaj¹ nas od Boga. A gdzie jest
Pan Bóg? Bywa, ¿e w ¿yciu niejednego Pan Bóg siê zagubi³, bo by³o tysi¹ce wa¿niejszych spraw, od tych najistotniejszych, od spojrzenia na swoje
¿ycie w œwietle nauki Bo¿ej, w œwietle
Ewangelii. Zagubi³ siê niejeden, chodzi po bezdro¿ach ¿ycia, b³¹ka siê nie
mog¹c odnaleŸæ w³aœciwej drogi.
Pan Bóg jednak nikogo nie odrzuca, ale cierpliwie czeka na powrót. Proponuje owo wyjœcie „na górê”, gdzie
mo¿na spotkaæ siê z Panem. To musi
trochê kosztowaæ. W historii Koœcio³a nie brakuje przyk³adów owej wspinaczki do Pana Boga. Ju¿ od III wieku
znani s¹ asceci, którzy poddawali siê
ostrej dyscyplinie, aby zmys³y podporz¹dkowaæ woli i rozumowi. Inni, jak
œw. Antoni opat, wêdrowali na pustyniê, gdzie kierowali siê surowymi re-

gu³ami, aby tylko trwaæ w obecnoœci
Boga. Pierwsze pocz¹tki by³y w dorzeczu Nilu, gdzie masowo gromadzili
siê asceci poszukuj¹c swej w³asnej
drogi ¿ycia. By³o to usilne d¹¿enie do
doskona³oœci. Ascetami o¿ywia³y pustynie, gdzie w trudnych warunkach
¿ycia, owi szaleñcy zd¹¿ali do œwiêtoœci podejmuj¹c walkê ze swoimi wadami, grzechami, s³ab¹ wol¹, nieuporz¹dkowanym ¿yciem. Drogi wiod¹ce
do Boga wyznaczali mnisi, pustelnicy, kieruj¹c siê wskazówkami takich
mistrzów, jak wspomniany ju¿ Antoni
opat czy Makary Egipski. Wszystko
to dzia³o siê w ca³kowitej izolacji od
œwiata. By³o to nastawienie na przemianê ¿ycia.
Dziœ nie udamy siê na pustyniê
egipsk¹ czy w dorzecze Nilu, nie porzucimy swoich zajêæ, miejsca zamieszkania i pracy, ale nie mo¿emy zatraciæ
drogi wiod¹cej do Koœcio³a, do sakramentów œwiêtych. Czas Wielkiego
Postu, to czas wielkiego wo³ania
o przebudzenie z marazmu ¿ycia duchowego, a zachêta do g³êbokiego
spojrzenia na swoje dotychczasowe
¿ycie. Mo¿e nie dzieje siê w nim nic
z³ego, nagannego, gdzie wszystko jest
pod kontrol¹ dobrze uformowanego
sumienia. Jednak w ¿yciu duchowym
zawsze mo¿na wspinaæ siê wy¿ej, aby

nie pozostaæ na tym etapie ni¿szym.
Zawsze mo¿na byæ jeszcze bli¿ej Pana
Jezusa, który zaprasza nas na tê górê,
abyœmy siê przemieniali. ¯ycie duchowe, to ci¹g³a przemiana swoich myœli,
pragnieñ, zachowañ, utartych œcie¿ek
¿ycia. To d¹¿enie do takiego duchowego alpinizmu, to taki duchowy maksymalizm. S³u¿¹ temu odpowiednie
praktyki wielkopostne, jak: udzia³
w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯alów,
w Drodze krzy¿owej, w rekolekcjach.
To postawienie sobie jakichœ wymagañ, jak choæby opanowanie jêzyka,
mowy, gadulstwa, wypowiadania niesprawdzonych wiadomoœci przez co
mo¿na niejednemu zaszkodziæ. To
mo¿e byæ te¿ oderwanie od telewizji,
jej programów rozrywkowych. To
mo¿e byæ mocne postanowienie co do
gorliwoœci w modlitwie, w coniedzielnej Eucharystii, to mo¿e byæ walka z lenistwem, z pornografi¹, duchowym lenistwem. To winno byæ porz¹dkowanie
swojego ¿ycia. To wymaga wysi³ku,
który jednak stokrotnie siê op³aci. Odwa¿ni – do dzie³a!
Ks. Andrzej Skiba
1

Pontyfika³ Rzymski. Obrzêdy poœwiêcenia koœcio³a i o³tarza, Ksiêgarnia Œw.
Jacka, Katowice 2001.
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Pamiêæ, która trwa:
wyzwania na drodze do kap³añstwa
w ujêciu ks. abp. Ignacego Tokarczuka
cd.
2. Umi³owanie Boga i wp³ywaj¹ca z niej wiara jako fundament na drodze do kap³añstwa

Otch³anie ryjesz i w górê
ciskasz,
Powietrze ciemnisz chmurami
mokremi!
I spadasz z gradem – tyœ zawsze
na ziemi!

Pasterzowi diecezji zale¿a³o na w³aœciwie odczytanym obrazie Pana Boga.
Twierdzi³ bowiem, ¿e u Ÿróde³ ateizmu
tkwi fa³szywy obraz Boga. G³osi³, ¿e
Bóg nie ¿yje w zaœwiatach jako wielki
samotnik, ale zni¿a siê do ludzi, stale
do nas przychodzi. Ka¿dy cz³owiek
przychodz¹cego Boga odkrywa inaczej, bo „ka¿dy cz³owiek jest inny, bo
Bóg jako mi³oœæ najwy¿sza dzia³a nie
jak jakaœ maszyna, która kopiuje, ale
jako artysta. Ka¿de wiêc Jego dzie³o
jest inne, jest na swój sposób piêkne,
na swój sposób niepowtarzalne, a co
najwa¿niejsze umi³owane”1. Bóg, który jest Mi³oœci¹, dzieli siê swoj¹ mi³oœci¹ z cz³owiekiem, obdarowuje go
swoj¹ mi³oœci¹.
Pan Bóg domaga siê od cz³owieka
odwzajemnienia mi³oœci¹ szlachetn¹,
dobr¹, ofiarn¹, ale nie interesown¹.
Ks. Biskup mówi³: „Mi³oœæ ludzka
bywa interesowna, nieraz wybiórcza,
nieraz wieloznaczna, niesta³a, natomiast mi³oœæ Bo¿a jest trwa³a i niezmienna. Bóg kocha nas dlatego, ¿e
jesteœmy Jego dzieæmi jako istoty niepowtarzalne, jedyne”2.
Tu trzeba zadaæ pytanie: na czym
ma polegaæ nasza mi³oœæ wzglêdem
Boga, który jest Mi³oœci¹? Trzeba to
czyniæ w duchu wiary i religijnoœci.
Stawia³ znan¹ tezê: „wiara szuka rozumienia. Rozumienie szuka wiary”3.
Arcybiskup rzadko cytowa³ wiersze,
ale czasami siêga³ do klasyków poezji
czy prozy. Omawiaj¹c ten problem zacytowa³ wiersz Adama Mickiewicza o ludzkim rozumie, który tak¿e przytoczê dla
lepszego zrozumienia problemu:
Rozumie ludzki! tyœ ma³y przed
Panem,
Tyœ kropla w jego
wszechmog¹cej d³oni;
Œwiat ciê niezmiernym zowie
oceanem
I chce ku niebu na twej wzlecieæ
toni.

Na nieskoñczon¹ mi³oœæ Boga trzeba odpowiedzieæ wiar¹ i wyp³ywaj¹cymi z niej zobowi¹zaniami. Ona jest
darem Boga, w którego wierzy cz³owiek. Wiary siê nie wymyœla. Wiara
jest osobistym pragnieniem Boga, zaproszenie Go do siebie, otwarciem siê
na Niego. Rekolekcje dla Episkopatu
(01.09.1969) g³oszone w Czêstochowie
zacz¹³ od pytania: „Jaka jest nasza wiara?”4. Tylko cz³owiek wiary mo¿e mieæ
pragnienie umi³owania Pana Boga. Bez
wiary i zaufania ¿ycie by³oby puste,
wybrakowane, prymitywne, ubogie.
Rozum ludzki wobec nieprzeniknionych tajemnic wszechœwiata czy tajemnic Bo¿ych jest bezradny. W takiej
sytuacji potrzeba mu œwiat³a z góry.
Cz³owiekowi potrzebne jest mocne
oparcie. Biskup Tokarczuk nawi¹zuje
do tajemnicy Bo¿ego Narodzenia i mówi: „tutaj cz³owiek napotyka na najwiêkszy autorytet, najbardziej przy tym ¿yczliwy cz³owiekowi. Napotyka Boga –
Cz³owieka, który w noc grudniow¹ w³aœnie dla niego przyszed³ na œwiat. Zna
On zarówno sprawy Boskie, jak i sprawy ludzkie. Zaufanie do Jezusa Chrystusa, wiara w Jego s³owa jest wielk¹
koniecznoœci¹ ¿ycia i równoczeœnie
podstaw¹ ca³ego sensu ludzkiego
¿ycia. Jezus powiedzia³ o sobie, ¿e przyszed³ na œwiat jako Œwiat³oœæ, a¿eby
ten, który w Niego uwierzy, nie chodzi³
w ciemnoœciach. I Jezus Chrystus jako
Œwiat³oœæ œwiata daje odpowiedŸ na
wszystkie trapi¹ce cz³owieka pytania,
dotycz¹ce sensu ludzkiego ¿ycia”5.

(…) Wzdymasz siê, p³aszczysz,
czernisz siê i b³yskasz,

Nasz Kaznodzieja stawia tezê:
„wiara jest jak¹œ wielk¹ ³ask¹ dla

A promieñ Wiary, któr¹ Niebo
wznieca,
Topi twe krople, zapala twe
gromy
I twe pogodne zwierciad³a
oœwieca;
Ach! Ty bez Wiary by³byœ
niewidomy.

cz³owieka i wielk¹ szans¹”6. Wielu tê
³askê – szansê, straci³o. Skoro biskupom przypomina, ¿e maj¹ byæ p³on¹cymi pochodniami wiary, to nie inaczej
mo¿e byæ z ka¿dym kap³anem czy alumnem seminaryjnym przygotowuj¹cym
siê do kap³añstwa. Ludziom wiary, kap³anom, klerykom, pozostaje troska o
pog³êbianie wiary i jej umacnianie, aby
by³a niezachwiana, zasadzona na mocnym fundamencie Bo¿ych przykazañ,
wskazañ Koœcio³a, aby by³a autentyczna, czysta. Apelowa³ nasz Kaznodzieja
o ewangeliczny obraz Boga, który przyczyni siê do pog³êbienia wiary w Niego i Jego umi³owania. Stawia zasadê:
„Dobry nauczyciel musi byæ tak¿e dobrym cz³owiekiem. Ta zasada tym bardziej odnosi siê do kap³ana…”7. Mi³oœæ Pana Boga poznaje siê po jego
owocach. Aby taki stan duszy mo¿na
by³o osi¹gn¹æ potrzeba „¿ywego zakotwiczenia siê w Bogu”, bo tylko wtedy
mo¿na bêdzie oprzeæ siê ciemnym si³om z³a, które wiod¹ do zniewolenia
cz³owieka. To zakotwiczenie dokonuje
siê przez wiarê. Trzeba stale prosiæ:
Panie, przymnó¿ nam wiary!
Do czego powinno sprowadzaæ siê
¿ycie z wiary?8
Abp Ignacy Tokarczuk wielk¹
wagê przywi¹zywa³ do religijnoœci
jako sposobu ¿ycia z wiary. U niego
przebija postawa mêstwa, nie taniego sentymentalizmu, który nieraz
wytyka³. Religijnoœæ – to ¿ycie z wiary, z ewangelicznych zasad, czystej
nauki Jezusa Chrystusa. Ilu jest ludzi, tyle jest form religijnoœci, swojego w³asnego odniesienia do Pana
Boga, choæ nie brak i i punktów stycznych. Ewangelia, któr¹ Jezus przekazywa³, przybiera ró¿ne formy wcielania jej w ¿ycie. W ka¿dym cz³owieku
wiara objawia siê inaczej, bo „religijnoœæ jako wcielenie siê naszej wiary
w ¿ycie jest zjawiskiem najg³êbszym,
najbardziej intymnym. Chodzi przecie¿ o nasz w³asny stosunek do Boga.
Tu nikt nie ma wgl¹du. I nikt, poza
samym Bogiem, nie mo¿e zbadaæ. Ale
jest to potê¿na si³a motoryczna, która przetwarza ca³e ¿ycie cz³owieka.
Potrafi dokonaæ bardzo zasadniczych
zmian wewnêtrznych w cz³owieku”9.
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Jako socjolog, filozof, bacznie obserwuj¹cy zmiany w prze¿ywaniu wiary i rodz¹cej siê religijnoœci, wymienia
cztery elementy dojrza³ej religijnoœci
czyli ¿ycia z wiary. Wymienia je w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
Przyjêcie nauki Jezusa Chrystusa bez zastrze¿eñ, w ca³ej rozci¹g³oœci, bez skreœleñ, bez selekcji na prawdy ³atwe i trudne, przyjemne b¹dŸ mniej
przyjemne, ale zawsze wymagaj¹ce
ofiary, poœwiêcenia siê. To gotowoœæ
do wziêcia krzy¿a, ofiarnej mi³oœci. Kiedy czytam jego nauki rekolekcyjne dla
Episkopatu wyg³oszone w roku 1969
na Jasnej Górze, to odnoszê wra¿enie,
¿e by³ to wizjoner, który umia³ przewidzieæ nadchodz¹ce czasy. Jego przepowiadanie œmia³o mogê porównaæ do
katechez obecnego papie¿a Franciszka, który w du¿ej mierze zwraca siê do
ludzi ubogich, biednych, owych „maluczkich”. Wtedy bp Tokarczuk mówi³
do biskupów (a to siê odnosi tak¿e
i do nas, kap³anów): „Przed nami zadanie ratowania dusz, przejêcia siê
ludŸmi, którzy s¹ daleko od Boga i Koœcio³a. Kiedyœ Chrystus wyraŸnie powiedzia³, ¿e przyszed³ do wszystkich
ludzi, ale przede wszystkim dla tych
„do³ów”. To ludzi tzw. marginesu otoczy³ swoj¹ szczególn¹ opiek¹ i obdarzy³ mi³oœci¹. Nie trzymajmy siê tylko
klamek ludzi wp³ywowych, „ustosunkowanych”, ale miejmy wzgl¹d na upoœledzonych, biednych i moralnie zaniedbanych. Tam kierujmy najwiêcej
si³ z naszego powo³ania. Te tzw. do³y
zawsze bêd¹ istnieæ”10.
Teraz krótkie porównanie z wypowiedziami Franciszka. Mówi ks. abp
Konrad Krajewski, papieski ja³mu¿nik,
którego wezwa³ Franciszek i poleci³
mu: „Sprzedaj biurko. Nie chcê ciê widzieæ na Watykanie! IdŸ i szukaj biednych, bo to jest Jezus. To jest czysta
Ewangelia. „By³em nagi, by³em w wiêzieniu, by³em chory…”. Powiedzia³:
„Powiem ci, jak masz ich szukaæ”. I potem dodawa³ w kolejnych dniach instrukcjê obs³ugi ja³mu¿nika: „IdŸ i je¿eli coœ masz im daæ, to patrz im w oczy.
Bo to jest Jezus! Jak im cokolwiek dajesz, to siê ich dotykaj. A jak siê ich
dotkniesz, to czy potem czasem nie
wycierasz rêki? A najlepiej to im nic
nie kupuj, tylko zjedz z nimi. Bo kupiæ,
rzuciæ i odejœæ jest bardzo ³atwo.
Usi¹dŸ z nimi, a jak trzeba bêdzie, to
siê z nimi przeœpij. I bêdziesz wszystko wiedzia³. Na pocz¹tku bêdzie to dla
ciebie strasznie trudne, ale po czasie
zobaczysz, ¿e jest to czysta Ewange-
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lia” . Dla naszych sterylnie czystych
r¹k jest to szokuj¹ce, jak choæby rada,
aby ochrzciæ dziecko prostytutki, kupiæ jej pieluszki, wózek, a przyjêcie po
chrzcie urz¹dziæ na plebanii! To jest
schodzenie do owych „do³ów”, bo to
jest JEZUS!
Przejawem naszej wiary i religijnoœci jest stosunek do s³owa Bo¿ego,
aby osi¹gn¹æ taki stan ducha, który
bêdzie siê upodabnia³ do s³ów œw.
Paw³a: „Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz
¿yje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Dodaje w swej interpretacji: „Gdy rozumiemy potrzeby biedniejszych i niesiemy im pomoc to równie¿ jest nasze
œwiadectwo wiary. Zasada nauki spo³ecznej Koœcio³a „omnia bona superflua sunt communia” nie jest zasad¹,
któr¹ nale¿y traktowaæ teoretycznie.
Wrêcz przeciwnie trzeba j¹ wcielaæ
w czyn. Jest ona wielkim nakazem moralnym. Ilu katolików, ilu kap³anów tak
myœli? A ilu j¹ realizuje?”12.
Jako drugi element dojrza³ej religijnoœci wymienia modlitwê, której
formy zmienia³y siê w ci¹gu wieków,
jedne zamiera³y, inne siê odradza³y czy
przychodzi³y nowe jej formy. S¹ te¿
formy modlitewne niezmienne, szanowane, utrwalone. Modlitwa winna byæ
pe³na ¿arliwej pokory, aktem œwiadomego kontaktu z Bogiem, a jej najwy¿szym przejawem jest udzia³ we Mszy
œwiêtej. Mówi Ksi¹dz Arcybiskup:
„Przed swoj¹ œmierci¹ kardyna³
Mercier, w swoim testamencie skierowanym do kap³anów prosi³ o jedno:
„Odprawiajcie dobrze Mszê œwiêt¹,
a wszystko bêdzie sz³o dobrze. Msza
œw. jest dla nas centrum dnia, st¹d taka
jej wartoœæ. Ku niej wszystko ma siê
kierowaæ i z niej jak z ogniska nale¿y
czerpaæ wszystkie ³aski i natchnienia”.
I dalej mówi:
„Nasz rodak, malarz Rozen, ten,
który równie¿ wymalowa³ w Castel
Gandolfo papiesk¹ kaplicê, przedstawi³ w kaplicy Seminarium Duchownego we Lwowie siedem Sakramentów
œw. Najciekawiej namalowa³ Eucharystiê, mianowicie przedstawi³ grupê ludzi klêcz¹cych i modl¹cych siê w ciemnej izbie o zakratowanych oknach. Na
pod³odze widaæ le¿¹cego cz³owieka
z obna¿on¹ piersi¹, zakutego w kajdany. Na piersiach le¿¹cego namalowa³
stoj¹cy kielich i obok kielicha kawa³ek
chleba. Scena ta nawi¹zywa³a do autentycznego wydarzenia z historii m³odego jeszcze Koœcio³a. Otó¿ aresztowano kiedyœ grupê chrzeœcijan wraz
z kap³anem, którego zakuto w kajda-

ny. W wiêzieniu prze¿ywali niezwykle
boleœnie Wielkanoc. Brak o³tarza, darów ofiarnych i rêce kap³añskie skute
kajdanami, wszystko to jeszcze bardziej
potêgowa³o z jednej strony tragediê,
a z drugiej ogromn¹ chêæ w³¹czenia
swojej ofiary w ofiarê Chrystusa. Postarano siê o chleb i wino i poproszono kap³ana, by na jego piersi sprawowa³ ofiarê eucharystyczn¹. By³ to akt
szczerej woli i mi³oœci. Fakt ten przeszed³ do historii Koœcio³a”13.
Nam, kap³anom, przypomnia³, jak
nale¿y sprawowaæ Najœwiêtsz¹ Ofiarê:
„Nale¿y uroczyœcie czytaæ wzglêdnie œpiewaæ Ewangeliê (akolici ze œwiecami i okadzenie). W parafiach, gdzie
jeszcze tego nie zrobiono, nale¿y
wprowadziæ procesjê z darami ofiarnymi. Obowi¹zuj¹c¹ postaw¹ przy
Komunii œw. jest postawa klêcz¹ca.
Chorzy i inwalidzi mog¹ przyjmowaæ
Komuniê œw. w postawie stoj¹cej.
W wyj¹tkowych okolicznoœciach, np.
ze wzglêdu na b³oto, (kiedy odprawia
siê Mszê œw. na polu) dopuszczalna
jest postawa stoj¹ca. Zawsze trzeba
stosowaæ wspólne dziêkczynienie po
Komunii œw. Mo¿e byæ ono w podwójnej formie: pieœñ dziêkczynna, albo
cisza” – tak mówi³ i pisa³ w sprawie
œwiêcenia dnia œwiêtego14.
Obok rozwa¿añ teologicznych
i przepisów koœcielnych na temat wartoœci Mszy œwiêtej, Autor nasz obficie korzysta³ z polskiej literatury. Na
podstawie powieœci Stefana ¯eromskiego „Wiatr od morza”, ukazuje g³êbiê mistycznego prze¿ywania Mszy
œwiêtej, odkrywania tego co niedostêpne, a co mo¿e prze¿ywaæ cz³owiek
¿arliwie wierz¹cy. Opisuje Mszê œwiêt¹
odprawian¹ przez biskupa Radzima,
brata œw. Wojciecha, przed ich wypraw¹ misyjn¹:
„Gdy kap³an Radzim podnosi³ kielich ofiary w górê, biskup klêcz¹cy za
nim dozna³ z³udy niebiañskiej, która
go nieziemsk¹ nape³ni³a radoœci¹.
Zdawa³o mu siê, ¿e kielich ten wznosi
siê ponad drzewa wysokie i stare, ¿e
dotyka nieprzeŸroczystych ob³oków
i b³êkitu nieba. Co wiêcej, wydawa³o
mu siê – a doœwiadcza³ tego dotykalnym, fizycznym czuciem poderwania
si³¹ tajn¹ nad ziemiê i podŸwigniêcia
w powietrze – i¿ to ten umi³owany brat
(…) podnosi go niby wino œwiêtego
kielicha ofiary dr¿¹cymi rêkoma, wœród
p³aczu i modlitwy trzyma wysoko i ¿e
go w niebiosa podaje. S³odko tak by³o
le¿eæ w przestworzach na dr¿¹cych,
a nieomylnych d³oniach braterskich
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wysoko, w niebiañskim zachwycie
i prosiæ siê naj¿arliwsz¹ modlitw¹ u Boga nieœmiertelnego, aby go ju¿ odebra³ z tej ziemi, a¿eby go ju¿ przyj¹³
i wzi¹³ z braterskich r¹k omdla³ych i do
swojego ³ona przytuli³”15.
Ks. bp Ignacy Tokarczuk niejednokrotnie g³osi³ rekolekcje dla alumnów,
kap³anów i biskupów. Wy³ania siê z nich
obraz kap³ana posoborowego, co
w niektórych sytuacjach by³o zerwaniem z modelem kap³ana przedsoborowego, gdzie pewnych tematów nie
podnoszono. W jego wyst¹pieniach
bardzo wyraŸnie jawi³o siê pewne novum, coœ czego nie by³o dotychczas
poruszane przez kaznodziejów. Tak¹
opiniê wyrazi³ ks. Andrzej Józef Wróbel, prowincja³ Ksiê¿y Pijarów, który
w roku 1971 g³osi³ rekolekcje dla kap³anów, a na ich zakoñczenie g³os podsumowuj¹cy zabra³ ks. bp Tokarczuk.
Oddam g³os Ksiêdzu Prowincja³owi:
„Zaskoczy³o mnie wtedy, pamiêtam, odwa¿ne stawianie przez Biskupa Przemyskiego zagro¿eñ dla stanu
kap³añskiego. Wychowuj¹c wspó³braci w kap³añstwie niczego nie ukrywa³.
Stawia³ problemy jasno i odpowiedzialnie, bez stosowania uników i niedomówieñ. Powiem szczerze, zaimponowa³ mi wówczas Biskup. W tamtych
czasach jeszcze nie mówi³o siê tak
otwarcie, wprost. Ks. bp Ignacy wyst¹pi³ po mojej ostatniej nauce i wymieni³ w swojej wypowiedzi nastêpuj¹ce zagro¿enia:
- uleganie materializmowi w ¿yciu
kap³añskim
- nadu¿ywanie alkoholu
- niedomagania celibatu
- dziedzictwo folwarczne – przez
co rozumia³ s³u¿alczoœæ, „czapkowanie”, jak sam okreœli³ „taki lokajski sposób bycia”.
Przyk³ady, jakimi siê pos³ugiwa³ dla uzasadnienia swoich tez
czerpa³ z ¿ycia. Jako urodzony realista wychodzi³ zawsze od strony
¿yciowej, bez hipokryzji. Niemcy
nazywaj¹ takie zjawisko „siedzeniem w ¿yciu”.
Potem przeszed³ do tego, o czym
dopiero dzisiaj Ojciec œw. mówi, mianowicie do kap³añstwa s³u¿ebnego.
Biskup Przemyski g³osi³ to znacznie
wczeœniej! Podkreœla³ rolê Koœcio³a,
„œrodków ubogich” i kap³añstwa s³u¿ebnego, to znaczy takiego, w którym
kap³ani s³u¿¹ z czyst¹ intencj¹, niezale¿noœci¹ i pe³nym kontaktem z ludem,
z ca³ym narodem (…).

W rekolekcjach swoich, g³oszonych wówczas do braci w kap³añstwie,
zwróci³ uwagê równie¿ na najskuteczniejsz¹ broñ Chrystusowego rycerstwa, jak¹ jest modlitwa.
Ksi¹dz abp Ignacy Tokarczuk mia³
naprawdê jasn¹ i prorocz¹ wizjê drogi,
jak¹ pójdzie Koœció³ przysz³oœci. Ku
czemu wiedzie Koœció³ Duch Œwiêty!”16
Trzecim elementem dojrza³ej religijnoœci jest pe³nienie woli Bo¿ej,
umi³owanie Chrystusa. Ksi¹dz Biskup
u¿y³ takiego porównania: „¯ycie przypomina czêsto rozwarte no¿yce. Jedno
ramiê no¿yc to wiara, a drugie czyny.
Jak¿e czêsto one id¹ ka¿de w swoj¹ stronê, mimo najlepszych chêci cz³owieka,
a to na skutek s³aboœci ludzkiej i ró¿nych innych przyczyn. Powinniœmy siê
jednak bardzo staraæ, by te rozbie¿noœci nie dotyka³y spraw pryncypialnych. By w koñcu dojœæ do pe³nej harmonii miêdzy tym, co wyznajemy, a tym,
co czynimy”17. Apelowa³ o wiêksze
zwrócenie uwagi na odniesienie do
drugiego cz³owieka, bo tu jest sporo
zaniedbañ i sporo do zrobienia.
Czwartym elementem dojrza³ej
religijnoœci jest duch apostolski, postawa zaanga¿owania. Biskup sam
bêd¹c realist¹, apelowa³: „Chrystus
by³ najprawdziwszym realist¹, nie
„chodzi³ w chmurach”, nie budowa³
Koœcio³a na piasku. To my ludzie, czêsto jesteœmy sk³onni ulegaæ z³udzeniom. W religijnoœci prawdziwej przyjmujemy s³owo Bo¿e jako najwy¿sz¹
prawdê. Czcimy Boga z ca³ego serca,
staramy siê na wszystkich odcinkach
praktycznie stosowaæ wskazania Chrystusa. Jeœli tak bêdzie, to i ³atwoœci¹
wype³niaæ bêdziemy pos³annictwo
apostolskie. (…) Cz³owiek prawdziwie
religijny ¿yje szczerze radoœciami Koœcio³a i przejmuje siê jego smutkami.
Czyni wszystko, co tylko w jego mocy,
aby dzie³o Jezusa Chrystusa, które jest
misj¹ Koœcio³a, rozwija³o siê i oddzia³ywa³o jak najskuteczniej”18.
3. Pobo¿noœæ maryjna
Zadziwia trochê, ¿e w wydanych
„Kazaniach pasterskich 1966-1992”
w bloku tematycznym, nie ma odniesienia do Matki Najœwiêtszej, a przecie¿ czas pontyfikatu ks. abp. Ignacego Tokarczuka przypada³ na okres
nawiedzenia Maryi w naszej diecezji.
S¹ tam nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
„I Bóg; II Chrystus; III Koœció³;
IV Dom Bo¿y; V Cz³owiek; VI Rodzina; VII Powo³anie stanowe; VIII Powo³anie zawodowe; IX Naród – Ojczy-

zna; X Zasady ¿ycia spo³ecznego”. Arcybiskup g³osi³ kazania o Matce Najœwiêtszej, poœwiêci³ Jej wiele czasu
przy ró¿nych okazjach i nale¿a³oby
poœwiêciæ Jej specjalne odniesienie.
Podczas rekolekcji dla Alumnów
Seminarium w E³ku koñcow¹ naukê
poœwiêci³ ks. abp Ignacy Matce Najœwiêtszej. W³aœciwie jest to tylko
wzmianka, ale uka¿ê j¹ w kontekœcie
jego wypowiedzi. Mówi³ tam o tym,
w jaki sposób zachowaæ czystoœæ kleryck¹, a potem kap³añsk¹, jakich u¿ywaæ œrodków do jej rozwoju i zachowania. W ¿yciu – wpierw – trzeba
zachowaæ odpowiedni porz¹dek. A dalej podkreœla³ wartoœæ modlitwy: „Modlitwa niczym pancerz chroni cz³owieka przed grzechem nieczystoœci,
zw³aszcza modlitwa do Matki Bo¿ej.
Ona, Niepokalana jest nasz¹ kap³anów, patronk¹. (…) Ona nas uchowa.
Ale musimy z Matk¹ Bo¿¹ wspó³pracowaæ. Co to znaczy? Unikaæ okazji.
Kto ma okazjê i jej nie uniknie z pewnoœci¹ siê poparzy. Kto siê zbli¿a do
ognia nie przestrzegaj¹c nale¿ytej
ostro¿noœci, ten wiadomo, krzywdê
sobie zrobi. Unikanie okazji. Proszê
sobie przypomnieæ s³owa Jezusa Chrystusa: Jeœli rêka twoja gorszy ciê, odrzuæ j¹, odetnij… itd. ¯ycie ludzkie jest
za krótkie i trzeba wybieraæ tylko rzeczy najwartoœciowsze, które poszerzaj¹ nasze horyzonty, które nas ucz¹,
które naprawdê rozwijaj¹ nas pod ka¿dym wzglêdem. Nie robiæ ze swojego
serca, ze swojego umys³u, swego rozumu œmietnika (…). I zapamiêtajcie
zasadê rzymsk¹ principiis obsta – znaczy „przeszkadzaj pocz¹tkom” mo¿na
powiedzieæ „zwalczaj z³o w zarodku”19.
W roku 1966, jesieni¹, wst¹pi³em
do naszego Seminarium. Tam po raz
pierwszy spotka³em ks. bp. Ignacego
Tokarczuka, jak przyszed³ do seminarium i na którymœ z pierwszych lat
mojego pobytu wyg³osi³ konferencjê
na temat czystoœci. Wpierw jedynie
wspomnê o moich pierwszych wra¿eniach, które pozosta³y mi na ca³e lata.
Pierwsze spostrze¿enia m³odego
cz³owieka, który co dopiero wst¹pi³ do
seminarium, by³y niedojrza³e, nawet
pe³ne tajemnicy, jak choæby wtedy,
gdy 6 lutego 1967 zmar³ ks. bp Wojciech Tomaka i na pogrzebie by³o wielu biskupów, kap³anów i wiernych.
Wtedy to ks. bp Ignacy na eksporcie,
w dniu 7 lutego, wyg³osi³ kazanie. To
by³o ju¿ drugie spotkanie – po inauguracji nowego seminaryjnego roku
akademickiego – z ks. bp. I. Tokarczu-
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kiem. To jednak nic nie wnosi jeszcze
do ukazania roli jak¹ odgrywa³ on w seminarium. Pamiêtam, jak nieraz przychodzi³ do seminarium odprawia³ Msze
œwiête i wyg³asza³ p³omienne kazania.
Podziwia³em jego elokwencjê, bieg³oœæ w znajomoœci tematu, jasny, czytelny przekaz. Zapamiêta³em, ¿e wiele
nam mówi³ o modlitwie, pracowitoœci,
odpowiedzialnoœci, aby mocno trzymaæ siê Chrystusa, aby nie „zbankrutowaæ”. To ostanie s³owo nieraz powtarza³o siê w jego kazaniach.
Chodzi³o o to, aby nie przegraæ swojego ¿ycia, aby opieraæ siê na mocnym fundamencie Bo¿ych przykazañ,
Ewangelii, Tradycji i nauki Koœcio³a.
Bywa³o, ¿e prowadzi³ dni skupienia.
Pamiêtam jego kazanie jakie wyg³osi³
w górnej ówczeœnie kaplicy, dziœ zakrystii na górze, a dotycz¹ce ¿ycia
w czystoœci, w celibacie. Pozosta³y mi
w pamiêci dwa obrazy. Na o³tarzu pali³y siê œwiece. Biskup sta³ przed nimi
i mówi³, aby w kontaktach z dziewczêtami, kobietami, zachowaæ zdrow¹
ascezê. Mówi³ o pewnego rodzaju
dystansie, ostro¿noœci, co uj¹³ w takich s³owach: „Jeœli bêdziesz dotyka³
tej p³on¹cej œwiecy, to siê poparzysz,
nie mo¿esz pchaæ siê w ogieñ, bo jego
natur¹ jest to, aby p³on¹³, aby pali³,
niszczy³. Masz byæ rozwa¿ny, m¹dry,
roztropny”. I drugi obraz z greckiej
mitologii. Odyseusz p³yn¹c do swej
ojczyzny, do swego miasta, przep³ywa³ obok wyspy Syren, które swoim
piêknym œpiewem wabi³y morskich
œmia³ków, a ci tracili g³owy. Odyseusz
kaza³ zalaæ woskiem swoje uszy i swoich ¿eglarzy, aby œpiew tych Syren
¿adnego z nich nie uwiód³. Ks. Biskup
apelowa³ tym samym o pewnego rodzaju ostro¿noœæ.
Czêsto w wypowiedziach Biskupa,
naszego Pasterza, pojawia³y siê takie
s³owa „dojrza³oœæ” i „odpowiedzialnoœæ” . Zapamiêta³em jego powiedzenie: „Mo¿na mieæ czterdzieœci lat, sto
kilo ¿ywej wagi, a byæ dzieckiem, bo
dojrza³oœæ cz³owieka mierzy siê odpowiedzialnoœci¹ za swoje czyny”. Apelowa³ o umiejêtnoœæ przewidywania
skutków swoich czynów. Przytacza³ to
znane ³aciñskie adagium: „ouidquid
agis, prudenter agas et respice finem!”
„cokolwiek czynisz, czyñ roztropnie
i patrz koñca!” – a mo¿e lepiej, „patrz,
co z tego wyniknie”. Naszemu Pasterzowi chodzi³o o zdrowe relacje miêdzy alumnem, kap³anem, a kobiet¹.
Apelowa³, aby panowaæ nad swoj¹
zmys³owoœci¹ i nie rozpalaæ z³ych na-

miêtnoœci, aby nie zawieraæ nieodpowiedzialnej znajomoœci, spotkañ,
w czasie których mo¿e rozwin¹æ siê
grzeszna znajomoœæ. Mówi³, przestrzega³, aby nie zachowywaæ siê uwodzicielsko. Mo¿na to chyba uj¹æ w s³owach jednego z poetów, satyryków:
„Tam, gdzie rz¹dz¹ moje ¿¹dze, tam,
niestety, ja nie rz¹dzê”.
Wróæmy jednak do odniesieñ maryjnych Ksiêdza Arcybiskupa.
We wrzeœniu 1969 roku na Jasnej
Górze, w Czêstochowie, wyg³osi³ rekolekcje dla Episkopatu. W dniu
5 wrzeœnia jedn¹ z nauk – konferencji,
zatytu³owa³: „Kult Maryi Bogarodzicy Dziewicy”, gdzie przywileje Matki
Najœwiêtszej porównywa³ do „diamentów w koronie”. Rolê Maryi w dziejach naszego narodu uj¹³ od strony
mariologiczno - historycznej20. Wtedy
podkreœla³, ¿e mówienia na temat Matki Bo¿ej nigdy nie jest „za du¿o”. Polemizowa³ z tymi, którzy twierdz¹, ¿e pobo¿noœæ maryjna zas³ania Pana Jezusa.
Odpiera³ ten zarzut prosto: „Je¿eli bowiem ktoœ zna g³ówne zasady mariologii, g³ówne tezy teologiczne, odnosz¹ce siê do Maryi, to wie, ¿e nigdy
nie mo¿e byæ „za du¿o” prawid³owo
okazywanego, czczonego kultu maryjnego. Podobnie w ikonografii, Maryja
daje nam swoje Dzieciê, prezentuje
Jezusa wysoko i do Syna swojego nas
prowadzi. Sam Chrystus zagwarantowa³ Matce swojej tak¹ pozycjê. Pamiêtamy s³owa Chrystusa wypowiedziane tu¿ przed œmierci¹. ¯arliwa mi³oœæ
do Matki Bo¿ej, p³yn¹cy z serca kult
jej boskiego macierzyñstwa, nigdy nie
zas³ania Jezusa, ale w³aœnie zbli¿a. Doœwiadczenie historyczne choæby w
przypadku ró¿nych od³amów protestantyzmu œwiadczy, ¿e tam, gdzie utracono religijnoœæ maryjn¹, gubiono
równie¿ wiarê w Bóstwo Jezusa Chrystusa”21. Kazanie to mo¿e byæ odczytywane, choæby we fragmentach, podczas dni skupienia czy dla osobistej,
maryjnej pobo¿noœci.
Wiele uwagi poœwiêci³ Arcybiskup
nawiedzinom Obrazu Matki Bo¿ej w naszej diecezji w symbolach œwiecy
i Ewangeliarza. By³o to okazji Millenium Chrztu Polski. Zaznaczy³: „Nawiedzenie naszych parafii przez Matkê Bo¿¹ ma byæ naszym rachunkiem
sumienia i konsekwentn¹ odnow¹
duchow¹” 22. Aby tê peregrynacjê
prze¿yæ jak najg³êbiej Ordynariusz
przemyski wydawa³ specjalne odezwy,
a w których wskazywa³ na sposób
prze¿ywania tych Nawiedzin czy te¿

organizowa³ Kongregacje Rejonowe
ksiê¿y, podczas których przekazywa³
stosowne wskazówki23. Maryjny rys
pos³ugi pasterskiej uwidoczni³ siê równie¿ podczas „Peregrynacji Obrazu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w diecezji przemyskiej w latach stanu wojennego 1982-1983”24.
4. Formacja sumienia
Do formacji kleryckiego i kap³añskiego sumienia przyczyniaj¹ siê wyk³ady na temat sumienia, konferencje
ascetyczne temu poœwiêcone i praktyki, które wywieraj¹ niema³y wp³yw
na ukszta³towanie sumienia. Wszystkie wa¿niejsze wydarzenia, jak: pocz¹tek roku akademickiego, dni skupienia, przygotowanie do prze¿ywania
œwi¹t paschalnych, przygotowanie do
ob³óczyn, pos³ugi lektora, akolity, diakona, prezbitera, zaczynaj¹ siê rekolekcjami, które maj¹ wielki wp³yw na
formacjê sumienia. Do tego trzeba dodaæ czy nawet postawiæ na pierwszym
miejscu czêste spowiedzi œwiête, codzienny rachunek sumienia, codzienny udzia³ w Mszach œwiêtych, ceremoniach z udzia³em ksiê¿y biskupów,
spotkania z nimi, sympozja, które co
jakiœ czas odbywaj¹ siê w seminarium,
a tak¿e codzienne nabo¿eñstwa czy
modlitwy indywidualne.
Pozostañmy przez chwilê przy rekolekcjach czy nawet dniach skupienia, aby ukazaæ ich sens i potrzebê dla
w³aœciwego ukszta³towania sumienia.
W dniach od 27-30 IX 1994 roku, bêd¹c ju¿ arcybiskupem seniorem, wyg³osi³ rekolekcje dla kleryków Seminarium Duchownego w E³ku.
Na pocz¹tku wyjaœni³ jaki jest sens
odprawiania rekolekcji. Maj¹c jasny,
prosty sposób przekazywania s³owa,
bez odwo³ywania siê do myœli dokumentów Koœcio³a, mówi³:
„Rozpoczynamy rekolekcje. Czym
one maj¹ byæ? One maj¹ nam dopomóc w tym, abyœmy mogli spe³niæ
wszystkie zadania, które wynikaj¹ z naszego powo³ania. Maj¹ nas umacniaæ,
wasze ¿ycie na etapie kleryka i równoczeœnie przygotowaæ do ¿ycia kap³añskiego. Musicie byæ tak przygotowani, aby w ka¿dym czasie, a zw³aszcza
teraz w tych trudnych czasach misjê
Jezusa Chrystusa, te Jego przykazania, Jego nauczanie, Jego misjê prorocz¹ nale¿ycie wype³niaæ. Zadanie to
jest dzisiaj œwiatu najbardziej potrzebne, bo na pierwszy rzut oka œwiat wydaje nam siê pe³en z³a, rodzi tyle pesy-
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mizmu, wyzwala tyle agresji, a tak naprawdê to przecie¿ to z³o przegrywa
na ca³ej linii. (….). Jeszcze w ¿adnej
epoce nie by³o takiego ogromu dowodów na to, do czego prowadzi ateizm,
do czego prowadzi bezbo¿nictwo, do
czego prowadzi lekcewa¿enie przykazañ Bo¿ych”25.
Wœród kazañ ksiêdza Arcybiskupa nie brak i takich mówi¹cych wprost
o formacji sumienia26. Mówi bardziej
o roli sumienia w ¿yciu cz³owieka. Ono
okreœla i reguluje stosunek do Pana
Boga i do cz³owieka, do wszystkich
przejawów ¿ycia ludzkiego. Sumienie
uczy cz³owieka jak korzystaæ z wolnoœci, podpowiada, ¿e trzeba kierowaæ
siê prawd¹, jej pe³ni¹, a nie tylko
æwieræprawdami i pó³prawdami. To by³
ulubiony przekaz Biskupa przemyskiego. Na formacjê sumienia wp³ywa to,
co dziedziczymy po przodkach, œrodowisko w jakim rozwija siê cz³owiek
i praca jak¹ podejmuje dla w³aœciwego ukszta³towania. Ka¿dy ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje wybory, dobre lub z³e. Podkreœla, ¿e zawsze trzeba
piêtnowaæ z³o, ale nie cz³owieka, który dopuœci³ siê z³ego czynu. Sumienie
rozstrzyga o stosunku do Koœcio³a.
Podkreœla, jak wielk¹ rolê w kszta³towaniu sumienia odgrywa Koœció³.
Dobrze ukszta³towane sumienie uczy
w³aœciwego spojrzenia na Koœció³.
Polemizuje z takim widzeniem Koœcio³a, w którym wed³ug mniemania niektórych ludzi, jest samo dobro, sama
œwiêtoœæ, bezgrzesznoœæ, doskona³oœæ, idea³. Uczy swoich s³uchaczy, ¿e
Koœció³ w ci¹gu wieków te¿ pope³nia³ b³êdy, ludzie Koœcio³a dopuszczali siê ró¿nych nieprawoœci. W ci¹gu wieków swojego istnienia zmaga³
siê z mocami ciemnoœci.
Koœció³ nie jest te¿ organizacj¹
czysto ludzk¹, bogat¹ w doœwiadczenia, bo instytucje œwieckie gin¹, zanikaj¹ ró¿ne formy kultury, a Koœció³
trwa, mimo ¿e co jakiœ czas „na pogrzeb mu dzwoni¹” – jak siê wyra¿a.
Jest niezniszczalny.
Koœció³ jest Bo¿y i ludzki. Powiada Ksi¹dz Biskup, ¿e „Koœció³ jest
w pewnym sensie paradoksem. Pozorn¹ sprzecznoœci¹. Bo z jednej strony jest silny, niezniszczalny, a z drugiej strony nieraz w ludziach
konkretnych bardzo s³aby. Z jednej
strony jest œwiêty, a z drugiej nieraz
bardzo poplamiony. Z jednej strony
naprawdê siêgaj¹cy niebios, a z drugiej – siêgaj¹cy nieraz najni¿szych
poziomów ¿ycia ludzkiego”27.

Koœció³ jest dla wszystkich28, dla
œwiêtych i dla tych, którzy z baga¿em
grzechów wracaj¹ do niego. Moc
i piêkno Koœcio³a, le¿y w tym, ¿e ma
asystencjê Bo¿¹, a od nas pochodzi
to, co jest s³abe, z³e i grzeszne. Na
grzesznika czeka w Koœciele Bo¿e mi³osierdzie, aby nie czu³ siê zagubiony,
odtr¹cony, aby uœwiadomi³ sobie koniecznoœæ zd¹¿ania do œwiêtoœci, do
wiecznego zbawienia.
Metropolicie przemyskiemu nie
brakowa³o okazji, aby przez kazania,
homilie, rekolekcje, formowaæ sumienia kleryckie i kap³añskie oraz sumienia naszych wiernych. Nawet jeœli kazanie ks. abp. Ignacego nie by³o
skierowane wprost do kleryków czy
kap³anów, ono zachêca³o, czasem
wrêcz zmusza³o do refleksji, do wejrzenia w g³¹b swojego sumienia. On
by³ budzicielem sumieñ. Jego s³owo
wybrzmiewa³o donoœnie, z moc¹, aby
mog³o trafiæ do rozumu i serca, aby
zajaœnia³o w najtajniejszym sanktuarium naszym, jakim jest sumienie.
W swoim pos³annictwie s³owa bywa
porównywany do ks. Piotra Skargi,
wielkiego kaznodziei: „Czym w chrzeœcijañstwie œw. Pawe³, tym w Polsce
ks. Piotr Skarga […]. Przejêty mi³oœci¹
Boga i Ojczyzny, by³ mê¿em czynu, a w
pracy swej apostolskiej dla Polski nie
wiedzia³ co to wytchnienie, […] dzia³a³ zawsze bezinteresownie. Nie wys³ugiwa³ siê ¿adnemu stronnictwu.
Mickiewicz powiedzia³ o nim, ¿e Skarga nie wyobra¿a ¿adnej partii, ni ¿adnej epoki, ¿e odbija siê w nim ca³y naród ze sw¹ przesz³oœci¹, teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹. Nie by³ we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu prorokiem, ale jako m¹¿ opatrznoœciowy
wskazywa³ drogi i œcie¿ki, którymi naród ma kroczyæ”29.
Trzeba siêgn¹æ wprost do odniesienia na temat sumienia, najpierw
w odniesieniu do kleryków, alumnów
Seminarium. Przed alumnem, który
przyszed³ do Seminarium staj¹ pytania o celowoœæ wybranej drogi, o jej
pewny wybór, pe³ne przekonanie o jej
prawdziwoœci. Wiele godzin modlitwy
spêdzonej na klêczkach podczas adoracji, nawiedzenia Najœwiêtszego Sakramentu, rekolekcji w ci¹gu szeœciu
lat formacji, rozmów z kierownikiem
duchowym, wszystko to wp³ywa na
formacjê sumienia. Jak ks. abp Ignacy
patrzy³ na kwestiê formacji kleryckich
sumieñ, a potem kap³añskich? Jaki
„prawid³owy azymut” wybraæ na kap³añsk¹ drogê? To w Seminarium trwa

wykuwanie zasad sumienia, poznawanie drogi powo³ania i umacnianie siê
w powo³aniu, co nie znaczy, ¿e nie przychodz¹ w¹tpliwoœci czy kryzysy.
Wspólnota seminaryjna sprawia, ¿e
rytm ¿ycia duchowego jest jednostajnie ³atwiejszy, ani¿eli choæby na wakacjach, poza Seminarium. Wakacje,
ferie s¹ sprawdzianem powo³ania,
sprawdzianem dotychczasowej formacji sumienia. Ksi¹dz Arcybiskup mówi:
„…po wyœwiêceniu znajdziecie siê
w terenie sami, ka¿dy na swej placówce i bêdziecie zmuszeni sami siebie pilnowaæ. I w³aœnie, ¿eby nie by³o dnia
w ¿yciu waszym bez choæby tej krótkiej modlitwy serdecznej. Po drugie,
by ka¿da sprawowana przez was Msza
œw. by³a ogromnym prze¿yciem, najg³êbszym zjednoczeniem z Bogiem. Nie
wolno dopuœciæ do tego, ¿e jakieœ
sprawy, zajêcia zak³óca³yby ów spokój i koncentracjê w czasie odprawiania misterium. Kap³an jest zobowi¹zany do sprawowania Eucharystii
ka¿dego dnia i to z wielkim namaszczeniem. Winien te¿ zachêcaæ swoich
wiernych, aby usi³owali znaleŸæ w ci¹gu dnia czy tygodnia czas (niezale¿nie od œwi¹t i niedziel) na udzia³ we
Mszy œwiêtej. (…) Tak wiêc dobre prze¿ywanie Eucharystii to nie tylko formalnie, nie tylko z punktu liturgicznego, odprawiona Msza œw. To by³oby
absolutnie nie wystarczaj¹ce. Ka¿da
Msza œw. to prze¿ycie bêd¹ce w centrum naszego kap³añskiego ¿ycia. (…)
Tego religijnego zobowi¹zania wobec
Chrystusa nie nale¿y traktowaæ w perspektywie grzechu, broñ Bo¿e!
Grzech powinien byæ na dalszym
planie, na pierwszym planie powinna byæ wiernoœæ wobec Przyjaciela
i odpowiedŸ na Jego prawdziw¹ mi³oœæ. To wespó³ z Nim mamy prze¿ywaæ tê Eucharystiê”30.
Te s³owa Arcybiskup wypowiada³
do kleryków, aby siebie zobaczyli
w dalszej perspektywie, aby gor¹co
zapragnêli kap³añstwa. Aby mo¿na
by³o tak sprawowaæ Eucharystiê, to
w Seminarium trzeba nauczyæ siê prze¿ywania tego Misterium wiary. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Seminarium trzeba byæ „cz³owiekiem wielkich
pragnieñ”31, te pragnienia rozbudzaæ
przez uczestnictwo we Mszy œwiêtej.
Aby mo¿na by³o taki stan prze¿ycia
Eucharystii osi¹gn¹æ, trzeba mieæ odpowiednio uformowane sumienie. Kaznodzieja w jednym zdaniu, a¿ dwa
razy powtórzy³: „troska o czyste sumienie, tak troska o czyste sumienie
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(podkreœlenie w³asne – A.S). Tak jak
troszczymy siê o ³ad i czystoœæ domu,
mieszkania, tak z jeszcze wiêksz¹ skrupulatnoœci¹ winniœmy zabiegaæ o ³ad
i harmoniê w naszej duszy. Ów ³ad, porz¹dek, czystoœæ w naszej duszy zapewni nam sta³y kontakt z Bogiem.
Systematyczne korzystanie z Sakramentu Pojednania, wzbudzanie ¿alu,
skruchy za nasze najdrobniejsze przewinienia mobilizuj¹ nas do czuwania
nad realizacj¹ postanowienia poprawy naszego ¿ycia. (…) W tym celu
mamy do pomocy patronów œwiêtych,
anio³ów, archanio³ów, a wiêc Bóg nie
zostawi³ cz³owieka samu sobie, jak to
niektórzy twierdz¹”32.
Nasz Kaznodzieja dla jasnoœci zawsze pos³ugiwa³ siê punktami, wyliczaj¹c je po kolei. Kolejn¹ wskazówk¹
przyczyniaj¹c¹ siê do w³aœciwego
uformowania sumienia, jest „pog³êbianie swoje wiedzy dotycz¹cej spraw
Bo¿ych oraz spraw ludzkich. Trzeba
mieæ rêkê na pulsie, trzeba czytaæ, dokszta³caæ siê. ksi¹dz nie mo¿e ulegaæ
przeœwiadczeniu, i¿ œwiêcenia kap³añskie uczyni³y go doskona³ym
i wszechwiedz¹cym”33. W tych radach
przemawia realizm ¿ycia Arcybiskupa,
jego doœwiadczenie zdobyte w ci¹gu
d³ugich lat pos³ugiwania Ludowi Bo¿emu, jak równie¿ spotykanie siê z kap³anami. Bêd¹c cz³owiekiem otwartym
na problemy doczesne i wieczne, radzi³ klerykom seminaryjnym:
„… trzeba ustawicznie zg³êbiaæ
zarówno teologiê, jak i historiê oraz
literaturê. Jednym s³owem wiedzê najbli¿sz¹ cz³owiekowi. Koœció³ siê dziêki naszej pracy rozwija. £atwiej nam
bêdzie przygotowaæ kazania, katechezy ³atwiej nam bêdzie docieraæ do m³odzie¿y itd. Dzisiaj te mo¿liwoœci s¹
bardzo du¿e”34.
Podkreœla, ¿e ¿ycie czêsto sk³ada
siê z tzw. drobiazgów, a to nam daje
mo¿liwoœæ uszlachetniania siê. przestrzega, aby nie lekcewa¿yæ tych drobiazgów, bo „od tak ma³o, zale¿y tak
wiele”. Je¿eli wszystkie nasze zobowi¹zania wype³nimy rzetelnie, to mo¿emy liczyæ na wsparcie Boga najwy¿szego i Matki najœwiêtszej oraz
wszystkich œwiêtych!”35.
Do w³aœciwego ukszta³towania sumienia przyczynia siê zachowywanie
przykazañ Bo¿ych, dekalogu. Ksi¹dz
Arcybiskup mówi³ do kleryków:
„… polecam waszej pamiêci wagê
i rolê przykazañ Bo¿ych. S¹ one bowiem gwarantem wolnoœci, s¹ gwarantem ³adu spo³ecznego, a wiêc nie tyl-

ko ¿ycia pojedynczego cz³owieka. S¹
gwarantem naprawdê piêknego rozwoju cz³owieka. I wy, drodzy alumni, dzisiaj jeszcze nie kap³ani, macie z tym iœæ
i t³umaczyæ, ¿yciowo pokazywaæ do
czego mo¿e dojœæ cz³owiek prawy, a do
czego dochodzi cz³owiek ¿yj¹cy poza
Bo¿ym prawem”36. Apelowa³, aby wzi¹æ
siê w garœæ, ¿eby prawo Bo¿e nas
kszta³towa³o, a przez to kulturê cz³owieka, cywilizacjê mi³oœci, sta³e powracanie do korzeni wiary. Na tej podstawie
widaæ jak dobitnie wskazywa³ na jakich
fundamentach trzeba budowaæ swoje
¿ycie wpierw kleryka, a potem kap³ana.
Ale to przecie¿ nie wyczerpuje jeszcze
treœci formacji sumienia.
Arcybiskup k³ad³ wielki nacisk na
umi³owanie Koœcio³a oraz na odpowiedzialnoœæ za Koœció³37. Apelowa³: „Kochajcie ten Koœció³ i b¹dŸcie realistami i b¹dŸcie trzeŸwi. (…) Zróbmy
wszystko, my kap³ani, aby nasz Koœció³ promieniowa³ mi³oœci¹ Bo¿¹…”.
Alumnom, do których g³osi³ te rekolekcje przypomina³: „wy bêdziecie
dŸwigaæ ciê¿ar odpowiedzialnoœci”38
za Koœció³. To Koœció³ formuje ludzkie sumienia. G³osi³: „Autorytet kap³ana musi byæ dzisiaj budowany wy³¹cznie na jego g³êbokiej duchowoœci”39.
Bardzo ciekawie ukazywa³ na czym
powinny polegaæ relacje miêdzy biskupem a kap³anem. Nawi¹zywa³ w tym
zakresie do „Regu³y pasterskiej” œw.
Grzegorza Wielkiego ³¹cz¹c z w³asn¹
refleksj¹, z w³asnymi spostrze¿eniami
w tym wzglêdzie40.
Wg³êbiaj¹c siê w przes³anie Metropolity Tokarczuka, maj¹c na uwadze jego dokonania, mo¿emy powiedzieæ, ¿e w swoim czasie by³ mê¿em
opatrznoœciowym, ¿e pewnie jeszcze
d³ugo bêdziemy wracaæ do jego kazañ
czy rekolekcji. Dla nas, i dla wielu Polaków, by³ takim ks. Piotrem Skarg¹.

c. d. n.
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Ogród Oliwny
Nie to, co Ja chcê, ale to, co Ty…
W œrodê popielcow¹ prostym i zarazem bardzo wymownym znakiem
posypania g³ów popio³em rozpoczêliœmy czterdziestodniowy okres pokuty przygotowuj¹cy do dobrego prze¿ycia najwiêkszych œwiat naszej wiary,
œwi¹t paschalnych. Wielki Post jest
czasem szczególnego dzia³ania Pana
Boga. To w³aœnie w tym okresie w sposób wyj¹tkowy ka¿dy z nas mo¿e odkryæ, ¿e jest przez Boga kochany, ¿e
w Jego oczach jest kimœ cennym, niezast¹pionym i wa¿nym. Podczas wielkopostnych nabo¿eñstw kierujemy
nasz wzrok w stronê krzy¿a, w stronê
przebitego Serca Chrystusa, które jest
ostatecznym dowodem mi³oœci Boga
do ka¿dego i ka¿dej z nas. Dni poprzedzaj¹ce œwiêta wielkanocne s¹ dla nas
szans¹ na oczyszczenie serc z nieuporz¹dkowanych przywi¹zañ oraz sposobnoœci¹ do odnowy naszej wiary.
Drodzy bracia i siostry! Ka¿dy z nas
potrzebuje raz na jakiœ czas wakacji
i urlopu. Nasze cia³a domagaj¹ siê odpoczynku i wytchnienia. Równie¿ nasza dusza wo³a o czas skupienia, odnowy, refleksji, o chwilê ciszy
i g³êbokiej modlitwy. Wœród ha³asu,
zgie³ku, obowi¹zków i spraw codziennych znajdŸmy wiêcej czasu dla Boga
i w³asnej duszy. Zechciejmy w czasie
tegorocznego Wielkiego Postu pozwoliæ naszym duszom i sercom na
chwilê wytchnienia i odpoczynku.
Podczas tegorocznych rozwa¿añ
pasyjnych chcia³bym zaprosiæ do wêdrówki po miejscach, w których dwa
tysi¹ce lat temu rozegra³y siê najwa¿niejsze wydarzenia w historii wszechœwiata. Chcia³bym zaprosiæ do duchowej pielgrzymki po miejscach
zwi¹zanych z mêk¹, œmierci¹ i zmartwychwstaniem Bo¿ego Syna. Zapewne wiêkszoœæ z nas nie mia³a okazji
odwiedziæ Ziemi Œwiêtej i na w³asne
oczy zobaczyæ miejsc, w których Chrystus spêdzi³ ostatnie godziny swojego ¿ycia. Te miejsca, choæ znajduj¹ siê
daleko st¹d, dla ka¿dego z nas powinny byæ bardzo bliskie. Gdyby nie wydarzenia, które siê w nich dokona³y,
nasze ¿ycie wygl¹da³oby teraz zupe³nie inaczej. Bez tych miejsc i tego, co
siê w nich sta³o, nie by³oby nas dzisiaj w naszej parafialnej œwi¹tyni, bylibyœmy innymi ludŸmi.

Pierwszym miejscem w naszej wielkopostnej pielgrzymce bêdzie Ogród
Oliwny. Miejsce to w jêzyku hebrajskim nazywane by³o Getsemani, czyli
t³ocznia oliwy. By³ to sad oliwny po³o¿ony bardzo blisko Jerozolimy,
naprzeciw potoku Cedron,
u podnó¿a Góry Oliwnej. Poniewa¿ nas³onecznienie i dobry klimat sprzyja³y tam wegetacji roœlin, na zboczach tego
wzniesienia znajdowa³y siê liczne gaje oliwne i prasy s³u¿¹ce
do przetwarzania owoców z których wyrabiano doskona³¹ i powszechnie stosowan¹ w staro¿ytnoœci oliwê. Z Getsemani
roztacza³a siê piêkna panorama najœwiêtszego dla ¯ydów miejsca, czyli
œwi¹tyni. Ewangelista Jan podaje, ¿e
Jezus bardzo lubi³ to miejsce i czêsto
udawa³ siê do niego podczas swoich
wizyt w Jerozolimie. Zapewne móg³
tam odpoczywaæ od wielkomiejskiego
zgie³ku i w cieniu starych, oliwnych
drzew rozmawiaæ z uczniami i oddawaæ siê modlitwie. Byæ mo¿e teren
ogrodu b¹dŸ przynajmniej jego czêœæ
nale¿a³a do jakiegoœ ucznia lub przyjaciela Jezusa.
Stare drzewa oliwne by³y i nadal s¹
niemymi œwiadkami œwiêtych wydarzeñ
wielkoczwartkowego wieczoru. Po
Ostatniej Wieczerzy Chrystus wiedz¹c
o zbli¿aj¹cej siê mêce i œmierci uda³ siê
Ogrójca, aby oddaæ siê ¿arliwej modlitwie i rozmowie ze swoim Ojcem. Jezus
zabra³ ze sob¹ swoich najbli¿szych
uczniów i przyjació³: Piotra, Jakuba i Jana. Pocz¹³ dr¿eæ i odczuwaæ trwogê.
Powiedzia³ do aposto³ów: Smutna jest
moja dusza a¿ do œmierci, zostañcie tu
i czuwajcie (Mk 14,34).
Chrystus jest prawdziwym Bogiem, ale te¿ prawdziwym cz³owiekiem.
Ewangelie nie ukazuj¹ Go jako nadludzkiego bohatera lub herosa. Jezus
jako cz³owiek by³ do nas podobny we
wszystkim oprócz grzechu. Doœwiadcza³ ludzkich uczuæ, by³ kuszony przez
diab³a, podlega³ wszystkim ograniczeniom wynikaj¹cym z ludzkiej natury.
By³ do nas podobny we wszystkim
oprócz grzechu. Jego Najœwiêtsze Serce czu³o tak jak nasze serca. Prze¿ywa³ radoœæ i szczêœcie, ale równie¿
smutek, samotnoœæ, strach, bezrad-

noœæ. Jezus mówi o tym, ¿e jest smutny a¿ do œmierci. Trudno nam wyobraziæ sobie taki smutek, który sprawia,
¿e cz³owiek niemal¿e z jego powodu
umiera, smutek œmiertelny. Jezus wy-

cierpia³ w³aœnie taki smutek, kiedy
w momencie w którym najbardziej potrzebowa³ wsparcia i obecnoœci swoich uczniów, ci zostawili go zupe³nie
samego i zwyczajnie zasnêli. Jezus budzi³ ich kilkukrotnie i w prostych s³owach prosi³ o czuwanie i modlitewne
wsparcie. Ale zosta³ zupe³nie sam, nie
by³o przy nim ¿adnego cz³owieka. Pan
pocz¹³ dr¿eæ i odczuwaæ trwogê równie¿ z tego powodu, ¿e w Ogrójcu doœwiadczy³ potê¿nego ciê¿aru ludzkich
grzechów. Jezus wzi¹³ na siebie
wszystkie grzechy, wszystkich ludzi,
wszystkich czasów. Przyj¹³ na siebie
równie¿ mój i twój grzech. Ca³¹ nasz¹
niegodziwoœæ, nieczystoœæ, z³oœliwoœæ, niemoc, s³aboœæ. Ka¿dy z nas
mo¿e powiedzieæ: Ja te¿ tam by³em,
te¿ przyczyni³em siê do tego œmiertelnego smutku. WyobraŸmy sobie piramidê o potê¿nym ciê¿arze, ciê¿arze
wszystkich grzechów. W Ogrójcu zosta³a ona obrócona do góry nogami
i jej czubek spocz¹³ na barkach Chrystusa. Ciê¿ar ka¿dego grzechu, wszystkich okropnoœci i ludzkich dramatów
Pan Jezus wzi¹³ na siebie. Wiedzia³, ¿e
sami byœmy sobie z tym wszystkim nie
poradzili, ¿e bez Jego ofiary i mi³oœci
dla grzesznej ludzkoœci nie by³oby ratunku. Teologowie mówi¹, ¿e chwile
spêdzone w ogrójcu by³y jednymi
z najboleœniejszych momentów mêki.
Choæ Chrystus nie cierpia³ jeszcze fizycznie, to prze¿ywa³ potê¿ne cierpienie duchowe.
Pan Jezus poprzez swoj¹ mêkê odkupi³ nas od naszych grzechów. Ka¿dy grzech zosta³ przez Niego zniszczo
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ny i wymazany. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie wystêpków, wed³ug bogactwa
Jego ³aski (Ef 1,7). Jezus prze¿ywa³
w Ogrójcu œmiertelny smutek, a zatem
rozumie ka¿dy nasz smutek, przygnêbienie, trudnoœci i problemy. On jest
bardzo blisko nas. Aby doœwiadczyæ
Jego przebaczaj¹cej mi³oœci wystarczy
uklêkn¹æ przed kratkami konfesjona³u. To w³aœnie tam nasze grzechy przestaj¹ istnieæ. To w³aœnie tam mo¿emy
obficie czerpaæ ³askê pojednania i nowego ¿ycia wys³u¿on¹ przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym i na krzy¿u.
Jezus jako cz³owiek ba³ siê zbli¿aj¹cego siê cierpienia i prosi³, aby jeœli
to mo¿liwe, kielich mêki zosta³ od Niego odsuniêty. Ale zaraz doda³: nie jak
Ja chcê, ale jak Ty niech siê stanie
(Mt 26,39). I to jest istota zbawienia.
Doskona³e pos³uszeñstwo Ojcu, pe³ne zaufanie Jego dobroci i planowi,
ca³kowite zdanie siê na Boga be¿ ¿adnych wykrêtów. Ludzie pocz¹wszy od
Adama i Ewy odwracali siê od Boga
poprzez grzechy, odrzucali Go i byli
Mu niepos³uszni. Mówili Mu prosto
w twarz: nie kocham Ciê, nie potrzebuje Ciê. A Jezus jest przeciwieñstwem
tego wszystkiego. To w Jego pos³uszeñstwie tkwi nieskoñczona wartoœæ
zbawczej ofiary, to dziêki tej uleg³oœci
Bogu zostaliœmy zbawieni.
Chrystus w Getsemani wo³a³ do
swojego Ojca Abba. To aramejskie s³owo jest zdrobnieniem i oznacza tyle
co tatusiu. Jezus przed mêk¹ i œmierci¹ wo³a do swojego Ojca. Chrystus
wie, ¿e jest w dobrych rêkach i ¿e cokolwiek siê stanie, Ojciec zawsze bêdzie przy Nim. Wzruszaj¹ca jest ta
chwila, gdy w ciszy Ogrójca rozbrzmiewaj¹ s³owa Abba, tatusiu. Mo¿emy
tylko domyœlaæ siê, jak bardzo - mówi¹c po ludzku - wzruszy³o siê wtedy
serce Boga. Pewnie zrozumie to ojciec
czy matka, do których jedyne i ukochane dziecko wo³a w potrzebie mamo
lub tato. Jezus w sposób niepowtarzalny i jedyny jest Synem Bo¿ym. Ale
równie¿ i my jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi, przybranymi synami i córkami
Boga. Pan Jezus nauczy³ nas wo³aæ
do Boga: Ojcze nasz. Wielka to ³aska
mieæ w niebie dobrego Ojca. Ka¿dy
z nas od chwili chrztu œwiêtego sta³
siê dzieckiem Bo¿ym. Nigdy nie powinniœmy o tym zapominaæ, zw³aszcza
wtedy, gdy z ró¿nych wzglêdów ta
prawda nie wydaje siê nam taka oczy-

wista. Œwiêta Brygida Szwedzka odmawiaj¹c Ojcze nasz po dwóch pierwszych s³owach nie mog³a kontynuowaæ modlitwy, poniewa¿ tak¹
radoœci¹ i szczêœciem nape³nia³ j¹ fakt,
¿e jest dzieckiem Boga i mo¿e nazywaæ Go Ojcem. Bycie dzieckiem Boga
jest moj¹ i twoj¹ to¿samoœci¹, jest najg³êbsz¹ prawd¹ o naszym ¿yciu. Warto uœwiadomiæ to sobie u progu Wielkiego Postu. Jestem dzieckiem Boga
i zawsze mogê na Niego liczyæ. Prawda o mi³oœci Boga objawionej w Jezusie i Bo¿ym ojcostwie jest najlepsz¹
wiadomoœci¹ naszego ¿ycia.
Ogrójec jest dla nas szko³¹ modlitwy. Chrystus w modlitwie znalaz³ si³ê
do podjêcia cierpienia i mêki. Dziêki
niej móg³ realizowaæ do koñca s³owa:
przychodzê Bo¿e pe³niæ Twoj¹ wolê
(por. Ps 40,8-9). Jezus jest dla nas nauczycielem i wzorem modlitwy. Wpatruj¹c siê w Niego uczymy siê widzieæ
w Bogu nie kogoœ odleg³ego, bajkowego, bli¿ej nieokreœlonego, ale Osobê, Przyjaciela, Ojca. Drodzy bracia
i siostry! Czym jest pokarm i napój dla
cia³a, tym modlitwa dla duszy. Bez
modlitwy nasza relacja z Panem Bogiem nie bêdzie siê umacniaæ i pog³êbiaæ, jeœli zaniedbujemy osobist¹ modlitwê w pewien sposób zamykamy
drzwi przed Bo¿¹ ³ask¹ i sami sobie
robimy krzywdê. Modlitwa nie polega
jedynie na odmówieniu pacierza lub
jakichœ formu³ czy tekstów. Modlitwa
jest szczer¹ rozmow¹ cz³owieka z Bogiem. Mogê w niej w³asnymi s³owami
powiedzieæ Panu Bogu o swoim dniu,
o problemach i trudnoœciach, o bliskich mi osobach, o swoich radoœciach
i niepokojach. W ciszy modlitwy, na
dnie serca i sumienia, us³yszê Bo¿y
g³os, doœwiadczê wewnêtrznego pokoju i œwiat³a potrzebnego w podejmowaniu codziennych decyzji. Jeœli
bêdziesz siê wytrwale modli³, to nic
i nikt nie zdo³a ciê pokonaæ i skruszyæ,
bo twoj¹ moc¹ bêdzie sam Bóg. Œwiêta siostra Faustyna w swoim Dzienniczku zapisa³a bardzo wa¿ne s³owa:
W jakimkolwiek dusza jest stanie,
powinna siê modliæ. Musi siê modliæ
dusza czysta i piêkna, bo inaczej utraci³aby sw¹ piêknoœæ; modliæ siê musi
dusza d¹¿¹ca do tej czystoœci, bo inaczej nie dosz³aby do niej; modliæ siê
musi dusza dopiero co nawrócona,
bo inaczej upad³aby z powrotem;
modliæ siê musi dusza grzeszna, pogr¹¿ona w grzechach, aby mog³a

powstaæ. I nie ma duszy, która by nie
by³a obowi¹zana do modlitwy, bo
wszelka ³aska sp³ywa przez modlitwê
(Dz. 146).Warto dziœ zapytaæ o nasz¹
modlitwê. Czy walczymy o czas przeznaczony na modlitwê i staramy siê
byæ jej wierni? Czy na modlitwie pytamy Boga o Jego wolê i plany dla naszego ¿ycia? Czy poprzez modlitwê
zbli¿amy siê do Boga i nawracamy siê,
przemieniamy nasze myœlenie, dzia³anie, codzienne wybory? Czy modlitwa
sprawia, ¿e stajemy siê dojrzalszymi
i duchowo bogatszymi ludŸmi? Jeœli
doœwiadczymy, jak dobry i fascynuj¹cy jest Bóg, to zapragniemy coraz czêœciej spotykaæ siê z Nim na modlitwie.
Modlitwa mo¿e byæ piêkn¹ przygod¹,
w której otwieraj¹ siê przed nami tysi¹ce drzwi i mo¿liwoœci. Niekiedy
mamy problemy z modlitw¹. Trudno
nam siê skupiæ, us³yszeæ Bo¿y g³os
w duszy. Prze¿ywamy wiele rozproszeñ, nêkaj¹ nas roje myœli i spraw niezwi¹zanych z modlitw¹. Czasami zwyczajnie nie wiemy jak zacz¹æ, o czym
z Panem Bogiem rozmawiaæ. Te przeciwnoœci s¹ w pewien sposób normalne i zapewne wszyscy ich doœwiadczamy. W ich obliczu warto wo³aæ
o pomoc Ducha Œwiêtego, który przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci i wtedy, kiedy nie umiemy siê modliæ obdarza nas swoimi darami i œwiat³em
(Rz 8,26). Duch, który umacnia mi³oœæ
jest najlepszym przewodnikiem na drogach ¿ycia wewnêtrznego i niezast¹pionym nauczycielem modlitwy.
Podczas dzisiejszego rozwa¿ania
trwaliœmy przy Panu Jezusie przygotowuj¹cym siê w Ogrodzie Oliwnym
do podjêcia mêki dla zbawienia œwiata. Ten sam Chrystus jest teraz obecny wœród nas w Najœwiêtszym Sakramencie. Wpatruj¹c siê w œwiêt¹ Hostiê
mo¿emy w tajemniczy, ale rzeczywisty
i prawdziwy sposób doœwiadczyæ przeogromnej mi³oœci Boga. Mi³oœci która
objawi³a siê w ogrodzie Getsemani i na
wzgórzu Golgoty oraz dzisiaj uobecnia siê na wszystkich o³tarzach œwiata
w Eucharystii. Wspominaj¹c bolesne
doœwiadczenie agonii Pana Jezusa w
ogrodzie Getsemani zechciejmy dziêkowaæ Mu za Jego mi³oœæ wobec ka¿dego z nas oraz za to, ¿e równie¿ i my
w modlitwie mo¿emy z ufnoœci¹ wo³aæ do Boga Ojcze nasz.
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Dom Kajfasza
I wybuchn¹³ p³aczem…
Trwaj¹c przed Jezusem eucharystycznym rozwa¿amy Jego bolesn¹
mêkê, która by³a cen¹ naszego zbawienia oraz ostatecznym dowodem mi³oœci Bo¿ej wobec ka¿dego cz³owieka.
Najœwiêtsze Serce Jezusa, które by³o
pos³uszne Ojcu a¿ do œmierci i paoprzez
doskona³¹ uleg³oœæ uczyni³o zadoœæ
Bo¿ej sprawiedliwoœci, zosta³o w mêce
starte dla odkupienia naszych nieprawoœci. Wpatruj¹c siê w to Serce chcemy uczyæ siê ofiarnoœci oraz otwartoœci na Bo¿¹ ³askê i mi³osierdzie.
Podczas ostatniego nabo¿eñstwa
Gorzkich ¯alów odwiedziliœmy Ogród
Oliwny, miejsce w którym Pan Jezus
czêsto przebywa³ podczas swoich wizyt w Jerozolimie. To w³aœnie tam, na
zboczach Góry Oliwnej, Chrystus poprzez ¿arliw¹ modlitwê przygotowywa³
siê do podjêcia mêki dla naszego zbawienia. Rozwa¿aliœmy wielk¹ samotnoœæ i smutek Pana Jezusa towarzysz¹cy ostatniemu wieczorowi Jego
ziemskiego ¿ycia i staraliœmy siê uczyæ
od Niego zaufania Panu Bogu i otwartoœci na Jego wolê. Uœwiadomiliœmy
sobie równie¿, ¿e Pan Bóg jest dla ka¿dego i ka¿dej z nas najlepszym Ojcem,
który zawsze ws³uchuje siê w nasze
modlitwy i przychodzi nam z pomoc¹.
Dzisiaj wraz z Panem Jezusem pragniemy udaæ siê do domu najwy¿szego kap³ana i rozwa¿yæ zbawcze wydarzenia, które rozegra³y siê w tym
miejscu dwa tysi¹ce lat temu. W Ewangelii wed³ug œwiêtego Marka czytamy,
¿e Chrystus po zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu zosta³ zawleczony
przez zgrajê z mieczami i kijami do
pa³acu arcykap³añskiego, w którym
mia³a odbyæ siê pierwsza czêœæ Jego
procesu (Mk 14,43). G³ównym lokatorem tego domu by³ Kajfasz pe³ni¹cy
urz¹d najwy¿szego kap³ana ¿ydowskiego. Prawdopodobnie mieszkali
w nim równie¿ inni przedstawiciele
sprawuj¹cego w³adzê rodu arcykap³añskiego, a zatem Annasz i jego synowie, którzy mieli wielki wp³yw na kult
œwi¹tynny i wszelkie zwi¹zane z nim
kwestie. Gdzie znajdowa³ siê pa³ac arcykap³añski w którym Pan Jezus by³
przes³uchiwany przez Kajfasza i Najwy¿sz¹ Radê Sanhedrynu? Niektórzy
twierdz¹, ¿e Kajfasz zamieszkiwa³ w tak
zwanym pa³acu Hasmoneuszów, który zosta³ wzniesiony w zachodniej czêœci Jerozolimy przez Heroda Wielkiego. Pa³ac królewski zamieszka³y przez
religijn¹ elitê Izraela by³ miejscem pe³nym przepychu i luksusu. Przypusz-

cza siê, ¿e posiada³ dwa skrzyd³a,
w których osobno rezydowali Kajfasz
i Annasz. Drugim miejscem, w którym
móg³ znajdowaæ siê dom Kajfasza, by³
budynek po³o¿ony blisko Wieczernika, naprzeciw bramy Dawida, jednej
z oœmiu bram staro¿ytnej Jerozolimy.
To tutaj najstarsza tradycja chrzeœcijañska dopatrywa³a siê miejsca przes³uchania Pana Jezusa oraz zaparcia
siê Piotra. W podziemiach tego domu
odkryto wyschniête cysterny, które mog³y pe³niæ funkcjê wiêzienia (ciemnica)
w którym przetrzymywano i drêczono
Pana Jezusa. Na gruzach domu Kajfasza
wzniesiono koœció³ na czeœæ œwiêtego
Piotra, który po zaparciu siê swego Mistrza i po przepowiedzianym pianiu koguta, gorzko zap³aka³ (Mt 26,75).
W domu Kajfasza Pan Jezus stan¹³
przed Sanhedrynem, czyli Najwy¿sz¹
Rad¹ ¯ydowsk¹ sk³adaj¹c¹ siê z 71
starszych mê¿czyzn. Sanhedryn obradowa³ zazwyczaj w swojej siedzibie na
Wzgórzu Œwi¹tynnym. Zwo³anie Sanhedrynu w prywatnym domu Kajfasza o póŸnych godzinach wieczornych by³o z³amaniem obowi¹zuj¹cego
prawa i aktem sprzecznym z powszechnie stosowanymi zasadami procesów
s¹dowych. Ewangelista Marek podaje, ¿e Arcykap³ani i starsi szukali œwiadectwa przeciw Jezusowi aby Go
zg³adziæ (Mk 14,55). Wcale nie zale¿a³o im na prawdzie i sprawiedliwym
wyroku. Powo³ywali fa³szywych
œwiadków, którzy zeznawali przeciw
Jezusowi (Mk 14,56-59). Dla Kajfasza
i jego popleczników Jezus by³ wrogiem numer jeden. Nauczanie Zbawiciela, Jego cuda i dzia³alnoœæ, przebywanie wœród grzeszników,
mi³oœæ wobec ka¿dego cz³owieka oraz g³oszenie Dobrej Nowiny nie mieœci³y siê w w¹skich
horyzontach ich nieczu³ych
serc. Chrystus by³ Kimœ zupe³nie wyj¹tkowym, Kimœ wype³niaj¹cym dzie³a Bo¿e i dokonuj¹cym rzeczy nowych. Oni nie
chcieli takiego Mesjasza, traktowali Go jako problem. Jezus
by³ dla nich wezwaniem do
zmiany myœlenia i postêpowania, wyzwaniem którego niestety nie chcieli podj¹æ. Wyzwaniem i g³osem sumienia, który
nale¿a³o raz na zawsze uciszyæ.
Pan Jezus wobec oskar¿eñ
i k³amstw dotycz¹cych swojej osoby
nie zabra³ g³osu, sta³ na œrodku i milcza³ (Mk 14,61). On jest cichy i pokor-

ny sercem. To o Nim prorok Izajasz
powiedzia³: Drêczono go, lecz sam
pozwoli³ siê gnêbiæ, nawet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na rzeŸ
prowadzony, jak owca niema wobec
strzyg¹cych j¹, tak on nie otworzy³
ust swoich (Iz 53,7). Jak¿e milczenie
Jezusa kontrastuje z krzykiem wspó³czesnego œwiata, który zawsze ma coœ
do powiedzenia, który zawsze znajdzie
coœ na swoj¹ obronê, który zna siê na
wszystkim i nigdy nie zrezygnuje ze
swojego zdania. Jak bardzo milczenie
Zbawiciela odró¿nia siê od krzyku
i zgie³ku, który epatuje na nas ze sklepowych witryn, ekranów telewizorów
i komputerów oraz ha³aœliwych ulic.
Wspó³czesny œwiat boi siê ciszy, poniewa¿ w ciszy cz³owiek ³atwiej rozpoznaje prawdê i s³yszy g³os Bo¿y na
dnie swojego serca. Byæ mo¿e równie¿ i my unikamy ciszy i ¿yjemy w ci¹g³ym zabieganiu i jazgocie. Lepiej czujemy siê wtedy, gdy s³yszymy szum
i gwar, kiedy w drugim pokoju w³¹czony jest telewizor, kiedy rozbrzmiewa
wokó³ nas g³oœna muzyka. Ale to w³aœnie cisza jest przestrzeni¹, w której
na modlitwie mogê us³yszeæ g³os
Boga. W ciszy mogê wejœæ w siebie,
przyjrzeæ siê w³asnemu ¿yciu i sumieniu, znaleŸæ si³ê do pracy nad tym, co
we mnie s³abe i trudne. Kilka minut
w zupe³nej ciszy pozwala nam popatrzeæ z dystansem na sprawy dnia codziennego i pomaga budowaæ ³ad i pokój w sercu. Bardzo potrzebujemy
ciszy. To w niej dokonuj¹ siê rzeczy
trwa³e i piêkne. Z regu³y wolimy rozmawiaæ z osobami, które wiêcej s³uchaj¹ ni¿ mówi¹, które potrafi¹ z

uwag¹ nas wys³uchaæ. Tacy ludzie
umiej¹ zamilkn¹æ i ofiarowaæ drugiemu cenny dar obecnoœci i s³uchania.
Pan Bóg da³ nam dwoje uszu i tylko
jeden jêzyk. To wcale nie jest przypa-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 8 (754) 25 lutego 2018 r.

13
dek. Mo¿e w tegorocznym Wielkim
Poœcie warto znaleŸæ ka¿dego dnia
choæ parê chwil ciszy, ciszy w której
moglibyœmy otworzyæ siê na g³os Pana
Boga i w³asnego sumienia. A mo¿e powinniœmy staraæ siê wiêcej i lepiej s³uchaæ drugiego cz³owieka i od czasu do
czasu zamilkn¹æ? W ten sposób bêdziemy upodabniaæ siê do milcz¹cego
Jezusa, który mimo niesprawiedliwych
oskar¿eñ nie walczy³, nie podnosi³ g³osu, nie narzeka³ i nie krzycza³.
Kiedy w domu arcykap³ana odbywa³ siê niesprawiedliwy s¹d nad Chrystusem, na zewn¹trz rozgrywa³ siê dramat Piotra. Po pojmaniu Jezusa
w Ogrójcu pierwszy z aposto³ów szed³
w oddali za swoim Mistrzem
(Mk 14,54). By³ to akt odwagi i mi³oœci
wobec Chrystusa. Piotr móg³ zostawiæ Jezusa i ukryæ siê w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. A jednak
nie chcia³ zerwaæ z Nim relacji i zostawiæ Go samemu sobie. Mimo dobrych
chêci Piotr na dziedziñcu Kajfasza nie
stan¹³ na wysokoœci swojego powo³ania i dopuœci³ siê ciê¿kiej winy. Publicznie wypar³ siê swego Mistrza
przed jedn¹ ze s³u¿¹cych najwy¿szego kap³ana (Mk 14,68). On, silny i odwa¿ny Piotr, który dopiero co zapewnia³ choæby mi przysz³o umrzeæ z Tob¹,
nie wyprê siê Ciebie (Mk 14,31), przestraszy³ siê kobiety i wypar³ siê przed
ni¹ Syna Bo¿ego. Szymon Piotr zdradzi³ tego wieczoru równie¿ Dwunastu.
Na s³owa s³u¿¹cej to jest jeden z nich
odpowiedzia³ przecz¹co, stwierdzi³ zatem, ¿e nie zna ¿adnego z aposto³ów
i odcina siê od zwi¹zków z pozosta³ymi uczniami, którzy przecie¿ byli jego
przyjació³mi (Mk 14,70). Wypar³ siê
równie¿ samego siebie, w³asnej przesz³oœci i to¿samoœci. W jaki sposób?
S³udzy grzej¹cy siê przy ogniu na dziedziñcu Kajfasza stwierdzili, ¿e Piotr
musia³ byæ uczniem Jezusa, bo jest Galilejczykiem, którego pochodzenie
zdradza akcent typowy dla tej czêœci
Palestyny. Wszyscy uczniowie Pana
Jezusa (poza Judaszem) pochodzili
z Galilei, a zatem Jego przyjaciele mogli zostaæ rozpoznani dziêki pochodzeniu i sposobowi wypowiadania siê.
Piotr na s³owa jesteœ tak¿e Galilejczykiem pocz¹³ siê zaklinaæ i przysiêgaæ
(Mk 14,71). Wcale nie musia³ tego robiæ. Przysiêga by³a zawsze ostatecznoœci¹, najpewniejszym przypieczêtowaniem prawdziwoœci wypowiadanych s³ów. Piotr nie tylko zdradzi³
Chrystusa, wspólnotê uczniów i samego siebie, ale uczyni³ to pod przysiêg¹. Jego wyparcie siê by³o zatem
bardzo ciê¿kim grzechem polegaj¹cym
na odwróceniu siê od mi³oœci Boga,
drugiego cz³owieka i samego siebie.

Piotr w tej trudnej i bolesnej sytuacji otworzy³ serce na Bo¿¹ ³askê i poprzez p³acz wyrazi³ swój ból i cierpienie z powodu pope³nionego z³a.
Wybuchn¹³ p³aczem, po jego policzkach pop³ynê³y strumienie ³ez
(Mk 17,72). Rzadko siê zdarza, ¿eby
dojrza³y i silny mê¿czyzna p³aka³ jak
dziecko. Takie sceny nale¿¹ raczej do
rzadkoœci. Sytuacja z dziedziñca pa³acu Kajfasza by³a zewnêtrznym znakiem tego, co wydarzy³o siê w sercu
ksiêcia aposto³ów. Piotr z mi³oœci do
Jezusa p³aczem wyrazi³ skruchê za pope³nione z³o i poprzez akt ¿alu doskona³ego zwróci³ serce w stronê Jezusa.
Serce Piotra jest sercem bezradnego
grzesznika, który ca³¹ swoj¹ ufnoœæ
z³o¿y³ w Bo¿ym mi³osierdziu. Aposto³
poprzez trzykrotne wyparcie siê Pana
dotkn¹³ w swoim ¿yciu dna. By³ przegranym bankrutem, który jednak postawi³ wszystko na jedn¹ kartê i powierzy³ siê mi³oœci i dobroci Boga.
I w³aœnie dlatego jego los wygl¹da³
inaczej ni¿ historia Judasza. Judasz te¿
wiedzia³, ¿e post¹pi³ Ÿle. Nawet przyzna³ siê przed ¿ydowskimi dostojnikami, ¿e wyda³ niewinn¹ krew. Wyzna³
swoj¹ winê i zwróci³ trzydzieœci skarbników sêdziom Jezusa. A jednak w jego
sercu nie by³o ¿alu za grzechy wyp³ywaj¹cego z mi³oœci. Nie zaufa³ mi³osierdziu i dobroci Zbawiciela. A wystarczy³aby jedna ³za, szczere westchnienie
do udrêczonego Zbawiciela. Cud mi³osierdzia dokona³by siê wtedy w ¿yciu
Judasza tak samo, jak w ¿yciu skruszonego Piotra.
Ka¿dy z nas jest grzesznikiem. Pismo œwiête mówi: jeœli twierdzimy, ¿e
nie mamy grzechów, to sami siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1
J 1,8). Poprzez grzechy ciê¿kie zapieramy siê Jezusa, odmawiamy Mu wiernoœci i czci. Grzech nie jest z³amaniem
litery prawa albo naruszeniem takiego
czy innego przykazania. Grzech jest
obra¿eniem Osoby, zranieniem kochaj¹cego Boga. Tu nie chodzi o jakieœ
przepisy i moraln¹ poprawnoœæ, chodzi o relacjê, o mi³oœæ, o trwanie w przyjaŸni z Bogiem. Ka¿dy z nas jest tylko
s³abym cz³owiekiem, pope³niamy liczne grzechy. Nie zawsze wynika to z
naszej z³ej woli. Czynione przez nas
z³o jest wynikiem os³abienia naszej
ludzkiej natury w skutek grzechu pierworodnego, jest owocem wrodzonej
s³aboœci woli. Jednak zawsze pamiêtajmy, ¿e Pan Bóg jest gotów przebaczyæ cz³owiekowi ka¿dy, nawet najciê¿szy grzech. On pos³a³ swojego
Syna na œwiat nie po to, aby go potêpiæ, ale w celu dokonania zbawienia
(J 3,16). Jeœli tylko w naszych sercach
jest odrobina skruchy i ¿alu za grze-

chy, to wystarczy uklêkn¹æ przy kratkach konfesjona³u i szczerze wyznaæ
Panu swoje grzechy. Chrystus w sakramencie pokuty jedynie zas³ania siê
osob¹ kap³ana. Tym, który odpuszcza
grzechy, udziela ³aski i pokoju i podnosi z najwiêkszej nêdzy jest sam Jezus. Kap³an jest jedynie Jego narzêdziem. Warto o tym pamiêtaæ zw³aszcza
wtedy, gdy z ró¿nych przyczyn boimy
siê lub wstydzimy wyznawaæ swoje
grzechy i s³aboœci. Warto wtedy wyobraziæ sobie, ¿e w konfesjonale siedzi sam Chrystus i to bezpoœrednio
Jemu mówiê o swoich s³aboœciach.
Sakrament pokuty jest wielkim cudem
i ogromn¹ ³ask¹. Œwiêta siostra Faustyna trafnie wyrazi³a to w swoim
Dzienniczku: Powiedz duszom, gdzie
maj¹ szukaæ pociech, to jest w trybunale mi³osierdzia; tam s¹ najwiêksze
cuda, które siê nieustannie powtarzaj¹. Aby zyskaæ ten cud, nie trzeba
odprawiæ dalekiej pielgrzymki ani te¿
sk³adaæ jakichœ zewnêtrznych obrzêdów, ale wystarczy przyst¹piæ do stóp
zastêpcy Mojego z wiar¹ i powiedzieæ
mu nêdzê swoj¹, a cud mi³osierdzia
Bo¿ego oka¿e siê w ca³ej pe³ni. Choæby dusza by³a jak trup rozk³adaj¹ca
siê i choæby po ludzku ju¿ nie by³o
wskrzeszenia, i wszystko ju¿ stracone – nie tak jest po Bo¿emu, cud mi³osierdzia Bo¿ego wskrzesza tê duszê w ca³ej pe³ni. O biedni, którzy nie
korzystaj¹ z tego cudu mi³osierdzia
Bo¿ego; na darmo bêdziecie wo³aæ,
ale bêdzie ju¿ za póŸno (Dz. 1448).
Œwiêty Piotr zdradzi³ Pana Jezusa
i wypar³ siê relacji z Nim. Jednak poprzez szczer¹ skruchê i ¿al za grzechy
powróci³ do swego Mistrza i przez ca³e
¿ycie wiernie Mu s³u¿y³. Po swoim
zmartwychwstaniu Jezus przekaza³ mu
w³adzê pastersk¹ i uczyni³ go swoim
przedstawicielem na ziemi. S³aby
grzesznik, który zapar³ siê Pana Jezusa sta³ siê filarem wspólnoty Koœcio³a
poniewa¿ mia³ w sercu mi³oœæ, która
pomog³a mu podnieœæ siê z upadku
i powróciæ w ramiona Jezusa.
To, co dokona³o siê na dziedziñcu
pa³acu najwy¿szego kap³ana stanowi
dla nas cenn¹ lekcjê. Nie ma œwiêtego
bez przesz³oœci, podobnie jak nie ma
grzesznika bez przysz³oœci. Ka¿dy
z nas mo¿e upaœæ, ale Chrystus czeka
na nas z otwartymi ramionami. On
umar³ na krzy¿u dla zbawienia ka¿dego cz³owieka. Niech rozwa¿anie Jego
bolesnej mêki, a zw³aszcza boleœci
prze¿ytych w domu Kajfasza, otwiera
nasze serca na Bo¿e przebaczenie
i uczy nas prawdziwej skruchy za nasze winy.
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„B³ogos³awieni ubodzy w duchu...”
Ks. Zygmunt Gorazdowski – Œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
W nasz¹ spokojn¹ codziennoœæ
wkracza niekiedy w sposób nieoczekiwany Bóg, zaskakuj¹c nas projektami, których do tej pory nie braliœmy
pod uwagê. Staje wtedy przed nami
Bo¿a propozycja zmiany orientacji
swojego ¿ycia i jego przewartoœciowania. Tak by³o w ¿yciu m³odego wówczas studenta pierwszego roku prawa
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie – Zygmunta Gorazdowskiego. WyraŸny g³os Boga wskaza³ mu,
inn¹ od wczeœniej obranej, drogê powo³ania kap³añskiego. Wychowany
w duchu g³êbokiej wiary i wra¿liwy od
dzieciñstwa na Bo¿e natchnienia m³ody student odpowiedzia³ wielkodusznie na Bo¿e zaproszenie i wst¹pi³ do
seminarium duchownego we Lwowie.
¯ycie seminaryjne przerwa³ nag³y
nawrót choroby p³uc, który na razie
udaremni³ osi¹gniêcie programowego
celu – œwiêceñ kap³añskich. W tej nieoczekiwanej dla siebie sytuacji, Zygmunt stan¹³ przed wielk¹ prób¹ wiary
i ponownym wyborem: zaplanowaæ
¿ycie wed³ug w³asnych mo¿liwoœci lub
zdaæ siê tylko na Boga i ca³kowicie
Jemu zawierzyæ. Zygmunt wybra³ to
drugie. W tym czasie duchowych zmagañ, w roku 1871, powsta³a modlitwa
jasno precyzuj¹ca cel jego dalszego
¿ycia: „Wszechmocny, zlituj siê nad
kornym swym s³ug¹, u¿ycz mi si³, bym
móg³ spe³niæ swoje pos³annictwo, a ca³e ¿ycie swe poœwiêcê dla dobra bliŸnich”. Sytuacjê choroby i niejasnoœci
co do œwiêceñ kap³añskich przyj¹³
Zygmunt jak dar, bo dla ubogich duchem wszystko jest darem.
Bóg pragnie, byœmy byli „nieustannie gotowi porzuciæ wszystko,
co zosta³o nam dane, po to, byœmy
mogli otrzymaæ to z powrotem powiêkszone i pomno¿one”. Nie zawiod³a
Zygmunta ufnoœæ z³o¿ona w Bogu i po

otrzymaniu œwiêceñ kap³añskich poœwiêci³ swe ¿ycie dobru bliŸnim, szczególnie tym ubogim. Sam te¿ sta³ siê
„ubogi dla Boga”. Dziêki ufnoœci otwar³
siê na Boga i na to wszystko, czym
Bóg pragn¹³ go obdarzyæ. Ju¿ u progu swej pos³ugi kap³añskiej zrozumia³,
¿e mo¿e posiadaæ siebie jedynie w dawaniu. Swoje powo³anie kap³añskie
traktowa³ jako s³u¿bê, dlatego potrafi³
zaakceptowaæ dla siebie, niewygodne warunki egzystencjalne. Na pierwszej swej duszpasterskiej placówce
w Tartakowie, zgodzi³ siê bez wahania
na mieszkanie w nieopalanym domku
na cmentarzu. Trudne warunki mieszkaniowe nie t³umi³y radoœci z daru kap³añstwa ani chêci
s³u¿enia innym.
Po roku pracy
w Tartakowie, znalaz³
siê m³ody kap³an na
swej nowej placówce
w Wojni³owie. W czasie jego pobytu w tej
parafii wybuch³a epidemia cholery. Ogarniêci chorob¹ ludzie
masowo umierali i z lêku przed zara¿eniem
czêsto nie grzebano
ich cia³. Niektórzy kap³ani w obawie
przed zara¿eniem ograniczali swe czynnoœci kap³añskie do minimum, jednak
ksi¹dz Zygmunt zadziwi³ wszystkich
sw¹ bohatersk¹ postaw¹. Œwiadkowie
jego ¿ycia z tego okresu mówi¹, ¿e „gdy
szala³a w kraju straszliwa epidemia
cholery, gdy ludzie padali jak muchy,
zacny kap³an, bez lêku spiesz¹c umieraj¹cym z ostatni¹ pos³ug¹, w dzieñ
i w nocy, w mrozie czy w deszczu, nieraz przemoczony do nitki, brodzi³ przez
ka³u¿e i rowy, byle tylko zd¹¿yæ na czas
tam, gdzie go wo³ano do umieraj¹cego”. Ksi¹dz Zygmunt, borykaj¹c siê
z w³asnym cierpieniem,
spieszy³ z pos³ug¹ sakramentaln¹, by „setkom
umieraj¹cych w najokropniejszych mêkach
nieœæ pocieszenie chrzeœcijañskie i ostatnie b³ogos³awieñstwo”. Inne
œwiadectwo z tego okresu jego pos³ugi mówi, ¿e
„koi³ ludzk¹ nêdzê i ostatni grosz wydawa³ biedakom na pogrzeb oraz

w³asnymi rêkami, uk³ada³ ich do trumny”. Gdy ostrzegano go przed niebezpieczeñstwem œmierci, zwyk³ mówiæ:
„Bóg czuwa nade mn¹”. Radykalizm
w pójœciu za Jezusem by³ rysem znamiennym ca³ego jego pos³ugiwania.
Z³o¿ywszy ca³¹ sw¹ nadziejê w Bogu,
chcia³ przychodziæ z pomoc¹ duchow¹
i samarytañsk¹ pos³ug¹ wszystkim
ludziom potrzebuj¹cym.
Pamiêtaj¹c o s³owach Chrystusa:
„Przyszed³em, aby s³u¿yæ, nie zaœ aby
Mi s³u¿ono”, mia³ charyzmat wyszukiwania najbardziej potrzebuj¹cych.
W XIX – wiecznej Galicji Wschodniej
nie brakowa³o nêdzy moralnej, duchowej i materialnej. Lwowska spo³ecz-

noœæ, poœród której przysz³o mu pracowaæ, by³a mieszanin¹ ró¿nych narodowoœci: Polaków, Rusinów, Litwinów, Niemców i ¯ydów. Jako kap³an,
nigdy nie robi³ pomiêdzy nimi ró¿nic,
wprost przeciwnie, cieszy³ siê, gdy
widzia³ ich razem zjednoczonych w mi³oœci Bo¿ej. Po powrocie z podró¿y
misyjnej do jednej z galicyjskich miejscowoœci wspomina m.in.: „Nazajutrz,
chocia¿ to by³a sobota, przybra³a ca³a
parafia strój œwi¹teczny, m³odzi i starzy, S³owacy i Niemcy pospieszyli do
koœcio³a; s³uchali od rana do wieczora nauk z natê¿on¹ uwag¹ i garnêli siê
do konfesjona³ów. Nauki te by³y na
przemian polskie i niemieckie, podobnie podczas wotywy, sumy i nieszporów œpiewali na przemian S³owacy
polskie, a Niemcy niemieckie pieœni(...). Opuszczaj¹c Bukowinê, unosi³em ze sob¹ mi³e wspomnienie doznanych rozkoszy, które jak siê
spodziewam, d³ugo jeszcze s³odziæ mi
bêd¹ trudy i przykroœci kap³añskiego
¿ycia i dodawaæ si³y i ochoty do s³u¿enia wiernie i gorliwie temu Panu,
którego jarzmo tak s³odkie, a brzemiê
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tak lekkie”. Jarzmo trudu ks. Zygmunta by³o rzeczywiœcie s³odkie, bo jego
pewnoœci¹ poœród zmiennych kolei
¿ycia by³ Bóg, Jego dobroæ, Jego potêga, Jego mi³osierdzie.
Carlo Maria Martini mówi, ¿e „ubodzy to ci, którzy w Bogu po³o¿yli
wszelk¹ nadziejê”. Jako cz³owiek nadziei, ks. Zygmunt kierowa³ swój wzrok
pe³en troski na dzieci i m³odzie¿, myœl¹c o ich religijnym i moralnym wychowaniu. Pisa³ m.in.: „Obowi¹zek
pasterza jest ten sam, czy s¹ one polskie czy niemieckie, aby dzieci by³y
wychowane po katolicku, a nie po lutersku”. (List z 22.IX.1903 r.) Widz¹c
potrzebê przekazywania podstawowych chrzeœcijañskich wartoœci, jakimi powinni kierowaæ siê wychowawcy i wychowankowie, opracowa³
ksi¹¿kê „Zasady i przepisy dobrego
wychowania wg Sztolca” i wyda³ „Niezapominajki” dla m³odzie¿y ¿eñskiej
oraz „Rady i przestrogi dla m³odzie¿y
mêskiej”. Niezmiernie wielk¹ wagê
przypisywa³ wychowaniu ka¿dego
cz³owieka. W „Zasadach i przepisach
dobrego wychowania” pisa³ m.in.:
„Kto szczerze pragnie dobra ogó³u,
musi przede wszystkim, korzystnie
i zbawiennie wp³ywaæ na pojedyncze
osoby, które mu Pan Bóg powierzy³.
Jak te osoby dzisiaj wychowamy, takie bêdzie ca³e spo³eczeñstwo”. Bêd¹c d³ugoletnim katechet¹, widzia³ jakie znaczenie dla rozwoju duchowego
dziecka ma katecheza. Dostrzegaj¹c
i na tym polu brak dobrych podrêczników, u³o¿y³ „Katechizm Œwiêtego
Koœcio³a Katolickiego” wg Deharbe’a,
który doczeka³ siê kilku wydañ. Poœród wa¿nych uwag na temat katechizowania mówi³ m.in., ¿e katecheta „je¿eli chce sprostaæ swemu obowi¹zkowi, powinien przemedytowaæ dobrze przedmiot, o którym chce mówiæ,
znaæ dobrze obyczaje i potrzeby m³odzie¿y, mi³owaæ j¹ i zastosowaæ sw¹
naukê do chwilowej potrzeby
uczniów”. Wiele cennych myœli z przepowiadania katechetycznego ks. Zygmunta nie traci do dziœ na swej aktualnoœci, np.: „Nie dosyæ, ¿e katecheta

obierze przedmiot i opracuje go w g³êbi duszy, on powinien go ¿ywym s³owem wypowiedzieæ do uczniów, pomagaj¹c sobie wszelkimi œrodkami,
które podaje retoryka koœcielna, aby
s³owo jego poruszy³o uczucie i sk³oni³o wolê ucznia”.
Ks. Zygmunt Gorazdowski pragn¹³
w swej duszpasterskiej gorliwoœci, aby
dzieci pierwszokomunijne prze¿y³y jak
najg³êbiej swoje pierwsze spotkanie
z Jezusem Eucharystycznym. Z tego
powodu wprowadzi³ zwyczaj pami¹tkowych obrazków komunijnych i uroczysty poczêstunek na plebanii po Mszy
Œw. Ju¿ na pocz¹tku swej pracy kap³añskiej we Lwowie zabiega³ ks. Gorazdowski o za³o¿enie towarzystwa zrzeszaj¹cego kap³anów rozproszonych po ca³ej
archidiecezji lwowskiej, a gdy takie
powsta³o w 1879 r. pod nazw¹ „Bonus
Pastor”, sta³ siê jego sekretarzem i aktywnym cz³onkiem. Swoim wspó³braciom w kap³añstwie dodawa³ zapa³u
i zachêty do gorliwego przepowiadania
Ewangelii. Oceniaj¹cy ¿ycie ks. Zygmunta, tak¿e poprzez
pryzmat jego kap³añskiej dzia³alnoœci
w towarzystwie „Bonus Pastor”, mówili,
¿e by³ „stanowczy,
bezinteresowny, wytrwa³y, pracowity,
p r a w d o m ó w n y,
wdziêczny za wszystko, opanowany,
roztropny. Jako kap³an gorliwy, zatroskany o zbawienie
dusz, mi³osierny,
dbaj¹cy o w³aœciwy
poziom duchowy w³asny, ale i wszystkich kap³anów. Kap³an s³owa Bo¿ego,
modlitwy, Eucharystii, konfesjona³u”.
Godn¹ szczególnej uwagi jest jego
codzienna s³u¿ba jako proboszcza
w parafii œw. Miko³aja we Lwowie (od
1902 r.). Znaj¹cy ks. Gorazdowskiego
osobiœcie podkreœlaj¹, ¿e „g³osi³ bardzo du¿o kazañ” i wyg³asza³ je prawie
do koñca ¿ycia. By³ w nich bardzo
wymagaj¹cy, napominaj¹c „w porê
i nie w porê”. Wiele czasu spêdza³
ks. Zygmunt w konfesjonale. Jego penitenci wspominaj¹, ¿e przy spowiedzi „poucza³ jak dobra matka, dawa³
rady praktyczne, budzi³ zaufanie, nie
krêpowa³ swoj¹ osob¹, a s³owa przez
niego wypowiadane rozpala³y w penitentach wiarê”. Jedna z sióstr

wspomina: „Konfesjona³ Ojca zawsze
by³ oblê¿ony. Przed godzin¹ szóst¹
rano Ojciec ju¿ spowiada³. (…) O ka¿dej porze dnia by³ na zawo³anie do konfesjona³u i do chorych”. Jako szafarz
sakramentu chrztu œwiêtego stara³ siê
doprowadziæ do niego wielu. W tej liczbie by³y nie tylko ma³e dzieci z terenu
parafii i porzucone niemowlêta z Zak³adu Dzieci¹tka Jezus, za³o¿onego przez
niego samego dla samotnych matek
i porzuconych, niechcianych dzieci
i niemowl¹t. Chrzci³ tak¿e doros³ych,
którzy drog¹ nawrócenia lub konwersji z innego wyznania dostêpowali daru
przyjêcia do Koœcio³a katolickiego.
Wiele zachowanych pism ks. Gorazdowskiego przes³anych do kurii
lwowskiej, ukazuje, ¿e ks. Zygmunt
wnika³ w rozmaite ma³¿eñskie i rodzinne problemy swych parafian. Stara³ siê
ich zrozumieæ i nierzadko doprowadza³
katolików po latach „dzikiego” ma³¿eñstwa do sakramentalnego zwi¹zku.
Dokumentalne zapisy
wskazuj¹ te¿, ¿e nie
szczêdzi³ wysi³ku i czasu, by pomóc m³odym
ludziom rozeznaæ w³aœciw¹ drogê ¿ycia.
W wielu œwiadectwach
zachowa³ siê obraz
ks. Zygmunta, jako kap³ana ucz¹cego ludzi zawierzaæ wszystko Bogu.
Znany polski pisarz Jan
Parandowski w swojej
ksi¹¿ce „Zegar s³oneczny” wspomina o „œwi¹tobliwym ksiêdzu Gorazdowskim, który nawet
w czasie pracowitych
dni œwi¹tecznych potrafi³ znaleŸæ czas, by nawiedziæ swoich parafian”. Uprzywilejowane miejsce w kap³añskiej
pos³udze ks. Zygmunta zajmowali ludzie biedni, odarci z maj¹tku, a czêsto
z dobrego imienia. Ci w³aœnie najubo¿si znajdowali w jego mi³uj¹cym sercu
zrozumienie i wsparcie. Prawdziwa
œwiêtoœæ jest wci¹¿ otwarta ku Bogu,
ubogi w duchu wszystkiego oczekuje
od Boga i tym wszystkim dzieli siê
z bliŸnimi. To jest sekret owocnej, kap³añskiej s³u¿by ks. Gorazdowskiego,
który sta³ siê bogaty przed Panem.
Literatura:
o. Witold Kawecki CSsR i s. Klaudia
Kawecka CSSJ - „W drodze na Górê
B³ogos³awieñstw”
opracowa³a: Halina Martowicz
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Echo z Jaœkiem Mel¹
Przyci¹gn¹³ na styczniowy Wieczór Chwa³y u Franciszkanów prawdziwy t³um, w którym przewa¿a³a
m³odzie¿. Cz³owiek po dramatycznych przejœciach, z amputowan¹ po
wypadku rêk¹ i nog¹, który bez oporów mówi o swojej niepe³nosprawnoœci, wewnêtrznych zmaganiach,
ale te¿ osi¹gniêciach. Imponuje si³¹
i pogod¹ ducha.
Tej rodziny los nie oszczêdza³.
Piêæ lat przed wypadkiem Jaœka
uton¹³ o dwa lata m³odszy Piotruœ.
W ci¹gu jednej nocy sp³on¹³ te¿ rodzinny dom na przedmieœciach Malborka z ca³ym dobytkiem.
Wypadek
- Pogodzenie siê z niepe³nosprawnoœci¹ to zawsze proces: z tym, czego
w sobie nie lubimy, czego siê wstydzimy, co próbujemy ukryæ - mówi Jasiek.
- Ka¿dy z nas ma jakieœ trudnoœci.
Opowiedzia³ o sytuacji, gdy na
pytanie dziennikarki: „Kiedy naprawdê zaakceptowa³ siebie?”, odpowiedzia³ pytaniem: „A kiedy w pani ¿yciu
by³ taki moment i czy w ogóle by³?”
Uczenie siê akceptacji siebie by³o
wieloetapowe. Pocz¹tkowo bola³o go,
gdy widzia³, ¿e ktoœ zwraca uwagê na
jego kalectwo.
- Jesteœmy uzale¿nieni od tego, co
o nas s¹dz¹ inni ludzie. Trzeba siê
przede wszystkim nauczyæ lubiæ siebie.
Dopiero wtedy mo¿emy siê domagaæ,
¿eby inni nas akceptowali. Czasem musi
byæ ju¿ tak trudno, ¿e nie mamy si³y, by
udawaæ i zdejmujemy maskê. Tak by³o
u mnie. W koñcu zrozumia³em, ¿e ludzie gapi¹ siê na mnie, bo po prostu s¹
ciekawi. Nie ma w tym nic z³ego, ale
trzeba siê z tym po prostu oswoiæ. Wa¿niejsze ni¿ zewnêtrzna przykrywka czy
maska jest to, co mamy w sercu, co sob¹
reprezentujemy, co jesteœmy w stanie
zrobiæ, czym podzieliæ siê z innymi.

Jan Mela, ur. w 1988 r., pochodzi z Malborka. Podró¿nik i dzia³acz
spo³eczny. Straci³ lewe podudzie i prawe przedramiê w wyniku pora¿enia
pr¹dem w lipcu 2002 r. w Malborku, kiedy wszed³ podczas deszczu do
niezabezpieczonej stacji transformatorowej. Najm³odszy w historii
i zarazem pierwszy niepe³nosprawny zdobywca biegunów – pó³nocnego
i po³udniowego w ci¹gu jednego roku (2004). W 2008 r. wspina³ siê na
Kilimand¿aro - najwy¿szy szczyt Afryki, a w kolejnych latach na Elbrus najwy¿szy szczyt Kaukazu i na El Capitan (licz¹c¹ ponad 1000 m skaln¹
w Kalifornii). Za³o¿yciel fundacji „Poza Horyzonty”.
Jan mia³ te¿ ¿artobliwe spostrze¿enia.
- D³u¿ej jestem bez rêki ni¿ z rêk¹.
Mam „obcykane patenty”, ¿eby robiæ
wszystko jedn¹ rêk¹, np. zawi¹zaæ buta
itp., i na tyle siê do tego przyzwyczai³em, ¿e gdybym siê nagle obudzi³

z dwiema rêkami, mia³bym pewnie k³opot i nie wiedzia³bym, co z tym zrobiæ.
Niepe³nosprawnoœæ
- Pierwsza wyprawa na biegun
pó³nocny by³a dla mnie wypraw¹
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wprost egoistyczn¹ - mówi Jasiek. Laz³em tam, ¿eby pokazaæ sobie, ¿e
dam radê. ¯eby pokazaæ mojemu tacie i innym, ¿e nie jestem do bani
i poradzê sobie.
Na pocz¹tku po wypadku wydawa³o mi siê, ¿e liczba ograniczeñ bêdzie ogromna. Myœla³em, ¿e nigdy nie
spotkam dziewczyny, która by mnie
pokocha³a, bo ¿adna nie zwróci uwagi
na goœcia bez rêki i bez nogi. A nawet
gdybym za³o¿y³ rodzinê, to nie bêd¹
móg³ wzi¹æ na rêce swojego dziecka.
Dzisiaj dwójkê dzieci mojej siostry
podnoszê jedn¹ rêk¹. Wszystko siedzi w naszej g³owie - przekonania
o tym, co siê da, a co siê nie da.
Uwa¿a, ¿e niepe³nosprawnoœæ
bywa bardzo czêsto wymówk¹, ¿eby
siedzieæ i nic nie robiæ.
- Gdy poznajê ludzi, którzy s¹ bardziej niepe³nosprawni ni¿ ja, a zak³adaj¹ firmê, rodzinê, robi¹ ró¿ne inne
rzeczy, to myœlê sobie: kurczê, nie mam
co siê nad sob¹ u¿alaæ.
Janek uwa¿a, ¿e czasami ludzie potrzebuj¹ takich przyk³adów. Bywa, ¿e
cz³owiek musi siê z³amaæ i zacz¹æ budowaæ na nowo, siêgn¹æ dna, ¿eby siê
od niego odbiæ. To nigdy nie jest przyjemne ani fajne, ale trudne doœwiadczenia najbardziej kszta³tuj¹ nasz charakter, ucz¹, ¿eby siê nie poddawaæ. Jeœli
ktoœ da³ sobie w takiej sytuacji radê, to
i ja dam sobie z czymœ radê. Nigdy nie
wiemy, jak dzia³amy na kogoœ. Ca³ym
swoim ¿yciem jesteœmy œwiadectwem,
nie tylko wtedy, gdy o czymœ mówimy,
ale przez przyk³ad.
Wyprawy
Jasiek podkreœla, ¿e wyprawa na
biegun nie by³a jego pomys³em.
- To by³ pomys³ Marka Kamiñskiego. Pozna³em go œwie¿o po wypadku
i mo¿e by³ to dla niego moment, ¿e
chcia³ siê podzieliæ doœwiadczeniem
podró¿niczym. Mo¿e samotne chodzenie na bieguny nie mia³o ju¿ dla niego
specjalnie sensu i potrzebowa³ jak

mistrz ucznia. W moim ¿yciu te¿ widocznie by³ to czas, ¿e potrzebowa³em kogoœ takiego.
Mia³em swoje wyobra¿enia: ¿e jest
tam zimno i bia³o, ale gdy wysiad³em
z helikoptera, zrozumia³em, ¿e... nic nie
rozumiem. Gdzie siê nie obróciæ - nie
ma nic i nikogo. Najwy¿ej, gdyby coœ
siê dzia³o, mo¿e przylecieæ œmig³owiec,
o ile pozwol¹ na to warunki atmosferyczne. Cz³owiek zostaje sam sobie.
Ale dla mnie najwiêksz¹ trudnoœci¹
by³o poradzenie sobie ze swoj¹ g³ow¹,
myœlami. Przez kilkanaœcie dni, przez
osiem bitych godzin idzie siê do przodu przez biel ku pó³nocy, jakby siê sz³o
po bie¿ni w ma³ej sali gimnastycznej
z bia³ymi œcianami.
Jasiek wpad³ wtedy na pomys³,
¿eby w rytm kroków odmawiaæ ró¿aniec. Du¿o póŸniej okaza³o siê, ¿e
Marek Kamiñski robi³ równoczeœnie
dok³adnie to samo.
Goœæ Echa przyzna³, ¿e nieraz ma
ochotê pojechaæ na taki biegun na
dzieñ czy dwa, ¿eby sobie ró¿ne sprawy przemyœleæ.
- Nasze ¿ycie za bardzo pêdzi. Czasem warto przystopowaæ, ¿eby móc
siê zastanowiæ nad tym, czym ¿yjê
i czy te cele, do których zmierzam, s¹
naprawdê moje, czy te¿ zasugerowane przez inne osoby. Czy jest to œcie¿ka sensowna, czy mo¿e œwiat narzuca
mi sposób postêpowania. Czy to jest
moje? - warto siê o to zapytaæ.
Ojciec
„Mój biegun” to film, który przedstawia sytuacjê w rodzinie Melów.
- Daliœmy siê przekonaæ do realizacji tego filmu, poniewa¿ mówi on
o relacjach ojca z synem. By³y one bardzo trudne przez wiele lat. Pomyœleliœmy w domu, ¿e chocia¿ emocjonalne
wywlekanie ró¿nych rzeczy jest ciê¿kie, ale ta historia daje nadziejê. Rodziny nie s¹ idealne, czêsto nie mamy
takich rodziców, jakich chcielibyœmy
mieæ. W naszej rodzinie prze¿yliœmy

wielki cud nawrócenia mojego taty,
cud zmiany, która nast¹pi³a w jego
sercu. Mama opowiada³a mi o tym, ¿e
tata pochodzi z trudnego domu, gdzie
by³y obecne alkohol i przemoc. Cz³owiek jest jak g¹bka - nasi¹ka tym, co
ma wokó³ siebie. Ileœ tego z³a siê w ten
sposób w nas zakorzenia. Mama mówi³a, ¿e tata d³ugo modli³ siê o zamianê „serca kamiennego” na „serce z cia³a”. I kiedyœ doœwiadczy³ takiej wielkiej
przemiany. Jest to strasznie trudne,
poniewa¿ serce “z cia³a” czuje ból. Tata
mówi³, ¿e pewnego dnia poczu³ to
wszystko: kim jest, co robi, jak d³ugo
krzywdzi³ swoich najbli¿szych. By³ to
dla niego ogromny cios. Przez wiele
lat szczerze go nienawidzi³em. Gardzi³em nim i mia³em nadziejê, ¿e po wyjeŸdzie z domu ju¿ nigdy go nie spotkam.
To, ¿e prze¿y³ tak¹ przemianê, jest jednym z bardzo mocnych dowodów na
dzia³anie Pana Boga w naszym ¿yciu.
By³em œwiêcie przekonany o tym, ¿e
taki cz³owiek jak mój tata siê nie zmienia. I nadal uwa¿am, ¿e ludzka moc¹
nie ma na to szans. Ale przy ogromnej
pracy z jego strony i jakiejœ z mojej
strony, przy pomocy Pana Boga uda³o siê te relacje zmieniæ do tego stopnia, ¿e ten cz³owiek jest dla mnie przyjacielem. To jest dla mnie ogromny dar.
- Jan Mela wywar³ na mnie du¿e
wra¿enie, poniewa¿ mimo wszystkich
trudnych prze¿yæ wyznaczy³ sobie
cele, które wiêkszoœci ludzi wydawa³yby siê niemo¿liwe do realizacji mówi jego imiennik, gimnazjalista
z klasy 2. - By³ konsekwentny i dziêki
wierze oraz pomocy Boga uda³o mu
siê te cele osi¹gn¹æ.

Agnieszka Szczepañska
Artyku³ ukaza³ siê w numerze
4/2018 Korso Gazety Sanockiej
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Przemienienie Pañskie /Mk 9,2-10/
Góra Tabor, wys.588 m n.p.m., po³o¿ona jest we wschodniej czêœci Doliny Jezreel, w dolnej Galilei. Na szczycie znajduje siê Bazylika Przemienienia
Pañskiego i prawos³awny Monaster
Przemienienia Pañskiego. Wed³ug tradycji, to tutaj mia³o miejsce przemienienie Pana Jezusa, chocia¿ ¿aden
ewangelista nie wymienia jej z nazwy.
W czasach Jezusa, na szczycie, znajdowa³ siê garnizon rzymski, gdy¿ góra
mia³a wa¿ne znaczenie strategiczne.
Od 1991 r. jest Parkiem Narodowym.
Na szczyt góry wiedzie piêtnaœcie serpentyn, po których dowo¿¹ pielgrzymów Beduini, mieszkaj¹cy od pokoleñ w jej pobli¿u - kiedyœ na osio³kach,
teraz samochodami.
Góra w jêzyku biblijnym, ma znaczenie teologiczne: jest to miejsce
przybli¿aj¹ce do Boga, miejsce Jego
objawienia. T³em opowiadania o przemienieniu Jezusa, jest teofania Boga
na Synaju. Wystêpuj¹ tutaj takie same
znaki tj. góra, ob³ok os³aniaj¹cy, g³os
Boga. Aposto³owie wchodz¹ w rzeczywistoœæ nieba. Widz¹ patriarchów,
przemienionego Jezusa, ob³ok os³aniaj¹cy i g³os Boga. Chwila ta, jest tak
niezwyk³a, tak przejmuj¹ca i piêkna,
¿e Piotr chce j¹ niejako przed³u¿yæ, proponuj¹c postawienie
trzech namiotów. Motyw namiotu, to symbol obecnoœci Boga
wœród ludzi. Bóg mieszka³ wœród
Izraelitów, w Namiocie Spotkania,
gdzie symbolem Jego obecnoœci
by³a Arka Przymierza. St¹d miejsce przechowywania Najœwiêtszego Sakramentu - tabernakulum - to po ³acinie namiot. ¯ydzi
obchodzili, na pami¹tkê zamieszkania Boga w namiocie, podczas
ich wêdrówki przez pustyniê,
œwiêto Sukkot, czyli œwiêto namiotów, i w tym czasie, przez siedem dni, mieszkali w namiotach.

Pan Jezus, przerywa sw¹ codzienn¹ pracê misyjn¹, i zabiera
uczniów na górê. Po co? Aby ich
umocniæ, przed maj¹c¹ nast¹piæ mêk¹
i œmierci¹ na krzy¿u, przez bezpoœrednie doœwiadczenie Jego boskoœci. Na
górze, Pan Bóg przekaza³ Moj¿eszowi
przykazania i Prawo. Tutaj s³yszymy:
„To jest mój Syn umi³owany, jego s³uchajcie”. Tym samym wskazuje kto
jest naszym prawodawc¹ i kogo mamy
s³uchaæ. Dobra nowina g³oszona przez
Jezusa sta³a siê dla nas nowym prawem. Œw. Pawe³, który podobnie jak
Piotr, Jakub i Jan, doœwiadczy³ mocy
Œwiat³oœci, na drodze do Damaszku,
pisze w liœcie do Filipian: „Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamt¹d te¿ oczekujemy Zbawiciela, Pana, Jezusa
Chrystusa, który przemieni nasze
marne cia³o i upodobni je do swego
chwalebnego cia³a”/Flp 3, 20-21/.
Pomimo doœwiadczenia chwa³y Pana
na górze, aposto³owie, przy próbie
krzy¿a, ratuj¹ siê ucieczk¹, a Piotr, bezpoœredni jej uczestnik, trzykrotnie
wypiera siê swego mistrza. Czy ja potrafiê byæ wiernym œwiadkiem Chrystusa? Czy potrafiê nie wstydziæ siê
prostych gestów jak znaku krzy¿a,

obrony koœcio³a, kap³anów szkalowanych nagminnie przy wszelkich okazjach? „[...]Kim s¹ ci ubrani w bia³e
szaty i sk¹d przyszli? Odpowiedzia³em mu: Panie Ty wiesz! Odrzek³ mi:
To ci, którzy przychodz¹ z wielkiego
ucisku. Wyprali swe szaty i wybielili
je we krwi Baranka”/ Ap 7,13-14/.
W ka¿dej chwili mo¿emy byæ wstawieni na próbê mêczeñstwa, tak jak wielu
naszych braci na ca³ym œwiecie. Jak byœmy wyszli z tej próby? Panie , przez
Twoje przemienienie na górze, przemieñ
i mnie tak, abym móg³ byæ takim jak
aposto³owie po zes³aniu Ducha Œwiêtego i byæ Twoim œwiadkiem.
Ujrza³y wszystkie krañce ziemi
zbawienie naszego Boga. Wzywaj radoœnie Pana, ca³a ziemio, œpiewajcie,
cieszcie siê i grajcie /Ps 98,4-5/. Panie chcê wychodziæ do Ciebie na wysok¹ górê. Chcê siê do Ciebie zbli¿aæ
i ca³ym sercem kontemplowaæ Twoj¹
chwa³ê. Niech Twoje œwiat³o oœwietli
drogê wszystkich ludzi. Niech takie
pojêcia jak aborcja, eutanazja, ludobójstwo, wojna znikn¹ i stan¹ siê histori¹. PrzyjdŸ Panie Jezu.
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2 Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2018.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ podczas Mszy œwiêtej o godzinie 12.30 ks. bp Stanis³aw Jamrozek
udzieli (³) sakramentu bierzmowania
m³odzie¿y trzecich klas gimnazjalnych
z naszej i franciszkañskiej parafii.
2. Gorzkie ¯ale o godzinie 17:00, na
które serdecznie zapraszamy. Podczas
tego nabo¿eñstwa zbieramy ofiary na
kwiaty do Bo¿ego Grobu. Zapraszamy
tak¿e na Drogê krzy¿ow¹, któr¹ odprawiamy w pi¹tki: o godzinie 8:00 dla starszych; o 17:15 dla dzieci i ich rodziców;
po Mszy œwiêtej wieczornej dla m³odzie¿y i wszystkich chêtnych.
3. Dziœ zbiórka do puszek na misje.
Za ofiary z serca dziêkujemy.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi¹tek i pierwsza sobota
miesi¹ca. Spowiadamy jak w ka¿dy
czwartek i pi¹tek miesi¹ca, bez zmian.
5. Informacja od p. burmistrza Tadeusza Pióro: „1 marca obchodzimy Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Z tej okazji pragnê zaprosiæ
do uczestnictwa w miejskich uroczystoœciach. Odbêd¹ siê one w czwartek (1 marca 2018). Rozpocznie je Msza
œwiêta w intencji ¯o³nierzy Niez³omnych o godzinie 18.00 w koœciele farnym pw. Przemienienia Pañskiego.

26.02.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Kazimierz – int. od Tkaczów
z Wadowic
7.00 + Bronis³awa (f), + Antoni, +Marian Domañscy
7.30 + Kazimierz Wielgos
18.00 1. + Agata Wdowiak (greg.)
2. + Maria Lewek – int. od Ani i Gra¿yny
3. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i dary Ducha
Œwiêtego dlaAleksandry w 18 rocz. urodzin
27.02.2018 WTOREK
6.30 + Kazimierz – int. od Katarzyny
i Marka Ni¿nik
7.00 + Krystyna Dulêba
7.30 + Kazimierz Wielgos
18.00 1. + Agata Wdowiak (greg.)
2. + Ania w 27 rocz. œmierci
3. + Bo¿ena Rybczak w 17 rocz. œmierci, + Wojciech Rybczak w 19 rocz.
œmierci oraz + Maria ¯ebrak
28.02.2018 ŒRODA
6.30 + Maria i + Mieczys³aw
7.00 + Krystyna Dulêba

Bezpoœrednio po zakoñczeniu Eucharystii nast¹pi przejœcie na Rynek, gdzie
przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ¿o³nierzy
antykomunistycznego podziemia niepodleg³oœciowego, straconych w publicznych egzekucjach w Sanoku
w 1946 roku, odbêdzie siê dalsza czêœæ
uroczystoœci, podczas której m. in.
zostan¹ z³o¿one kwiaty. Podpisany
p. burmistrz Tadeusz Pióro. Ze swej
strony równie¿ bardzo serdecznie zapraszamy na tê Mszê œwiêt¹ i towarzysz¹ce jej uroczystoœci.
6. Ksiê¿a Michalici zapraszaj¹ nas na
rekolekcje trzeŸwoœciowe, które trwaæ
bêd¹ od 9 do 11 marca 2018 roku w Miejscu Piastowym. Dla chêtnych mamy
specjalne zaproszenia, które mo¿na odebraæ w zakrystii. Program wydrukowany jest w naszej parafialnej gazetce.
7. Pani Teresa Goszty³a zaprasza na
pielgrzymkê szlakiem Sanktuariów
Maryjnych Warmii i Mazur, jaka odbêdzie siê w dniach od 18 do 22 kwietnia 2018 r. Trasa pielgrzymki przebiegaæ bêdzie od Komañczy, poprzez
Kodeñ, Grabarkê, Œwiêt¹ Lipkê, Gi¿ycko, Stoczek Warmiñski, Gietrzwa³d,
Malbork, Toruñ. Cena – 500 z³otych.
Szczegó³y mo¿na uzyskaæ w kancela-

Intencje mszalne
26.02 - 04.03.2018 r.

7.30 1. + Maria Piecuch – int. od s¹siadów
2. O zdrowie dla Andrzeja
18.00 1. + Agata Wdowiak (greg.)
2. + Danuta Kujawa
3. + Marek Sitek i + Andrzej Malec
01.03.2018 CZWARTEK
6.30 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Anny w dniu urodzin
7.00 + Krystyna Dulêba
7.30 + Jerzy Adamczak
18.00 1. + Helena ( Pierwsza Msza Œw.
gregoriañska)
2. + Agata Wdowiak (greg.)
3. + El¿bieta
4. W int. Ojczyzny i ¯o³nierzy Wyklêtych
02.03.2018 PI¥TEK
6.30 + Helena (greg.)
7.00 1. Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
2. + Zofia Gacek w 13 rocz. œmierci
7.30 + Izabela, + Józefa (f) Filipczak
(2 rocz. œmierci)
18.00 1. + Agata Wdowiak (ostatnia
Msza Œw. gregoriañska)

rii parafialnej.
8. Zachêcamy do zakupienia ciekawych ksi¹¿eczek pod ogólnym tytu³em
„Wszystko o…”. I tak: Wszystko o roku
liturgicznym; Wszystko o Eucharystii,
Wszystko o Wielkanocy, Wszystko
o Aposto³ach Jezusa Chrystusa. Cena
jednego egzemplarza – 4 z³ote.
Og³oszenia pozaparafialne:
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 8 w Sanoku przy ul. Jana III Sobieskiego 5
w Sanoku informuje, ¿e zapisy uczniów
z obwodu szko³y do klas pierwszych,
czwartych i siódmych na rok szkolny
2018/2019 trwaj¹ od pierwszego do piêtnastego marca 2018 r., natomiast wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane bêd¹ od 19 do 28 marca 2018 r.
Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 8
w Sanoku przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku zaprasza rodziców
i uczniów szkó³ podstawowych i klas
zerowych na Dni Otwarte w dniach 28
lutego i 1 marca 2018 r., od godziny
16.30 do 18.30.
Pod jedn¹ i pod drug¹ informacj¹ podpisany jest p. dyrektor mgr Robert Zoszak.

2. + Ks. Józef
03.03.2018 SOBOTA
6.30 + Helena (greg.)
7.00 + Krystyna Dulêba
7.30 + Maria Piecuch – int. od s¹siadów
18.00 1. W 44 rocz. urodzin dla Edwarda z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
i potrzebne ³aski
2. + Zofia (1 rocz.. œmierci) i + Jan
(8 rocz. œmierci) Ziembiccy
3. + Kazimiera w 30 rocz. œmierci oraz
+ Anna i + Tadeusz
04.03.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla Rafa³a
9.30 + Helena (greg.)
11.00 + Maria, + Józefa (f) i + Franciszek Sabatowie
12.30 + Kazimierz i + Waleria
16.00 Dziêkczynna w 14 rocz. urodzin
Tomasza z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e i dary Ducha Œwiêtego
18.00 + Roman (20 rocz. œmierci)
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