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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Dziesiêcioro Przykazañ Bo¿ych - Dekalog
3 Niedziela Wielkiego Postu – 04.03.2018.
Wj 20,1-17; Ps 19; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25.

W NUMERZE

W dzisiejszej liturgii s³owa zag³êbiamy siê w treœæ Dekalogu
(Wj 20,1-17) czyli staramy siê poznaæ
bli¿ej, a mo¿e dok³adniej sobie uzmys³owiæ, czym s¹ Przykazania Bo¿e i jak¹
odgrywaj¹ rolê w naszym ¿yciu. Kiedyœ regulowa³y one ¿ycie takiej spo³ecznoœci jaka by³ Izrael wêdruj¹cy do
Ziemi Obiecanej. Maj¹ one tak wielkie znaczenie, tak niezmienne, trwa³e,
¿e s¹ podstaw¹ ¿ycia dzisiejszych spo³eczeñstw, g³ównie ludzi wierz¹cych.
S¹ w tych Przykazaniach podane zasady moralne, które obowi¹zuj¹ w sumieniu, strzeg¹ przed nadu¿yciami,
ukazuj¹ jak zachowaæ siê w okreœlonych sytuacjach ¿yciowych. Z regu³y
maj¹ one charakter negatywny:
„Nie…”, a tak¿e zachêcaj¹cy, pobudzaj¹cy do refleksji: „Pamiêtaj…”;
„Czcij…”. Maj¹ one nie tylko wymiar
doczesny, ziemski, dotycz¹cy spraw
¿ycia bie¿¹cych dni, ale maj¹ swoje
odniesienie do wiecznoœci. Pan Jezus
w rozmowie z bogatym m³odzieñcem,
mówi doñ: „jeœli chcesz osi¹gn¹æ
¿ycie, zachowuj przykazania”
(Mt 19,17). Œw. Pawe³ w Liœcie do Rzymian t³umaczy jaki maj¹ sens i do czego mo¿na je sprowadziæ: „Albowiem
przykazania: Nie cudzo³ó¿, nie zabijaj, nie kradnij, nie po¿¹daj, i wszystkie inne – streszczaj¹ siê w tym nakazie: Mi³uj bliŸniego swego jak siebie
samego!” (13,9). Dekalog czyli Dziesiêcioro Przykazañ to taka „ustawa
zasadnicza”, konstytucja, reguluj¹ca
¿ycie spo³eczeñstwa w jego wymiarze
ziemskim i niebieskim, bo dotycz¹ca
królestwa niebieskiego i naszego
w nim miejsca. To Pan Bóg przekaza³
Moj¿eszowi te dwie kamienne tablice(Pwt 4,13; 10,4): „Pan rzek³ do Moj¿esza: „Wst¹p do Mnie na górê i pozostañ tam, a dam ci tablice kamienne,
Prawo i przykazania, które napisa³em,
aby ich pouczyæ” (Wj 24,12) – „Gdy
(Bóg) skoñczy³ rozmawiaæ z Moj¿eszem na górze Synaj, da³ mu dwie ta-

blice Œwiadectwa, tablice kamienne,
napisane palcem Bo¿ym” (Wj 31,18) –
„Moj¿esz zaœ zszed³ z góry z dwiema
tablicami Œwiadectwa w swym rêku,
a tablice by³y zapisane po obu stronach, zapisane Ne jednej i na drugiej
stronie. Tablice te by³y dzie³em Bo¿ym,
a pismo na nich by³o pismem Boga
wyrytym na tablicach” (Wj 32,15-16).
Kiedy modlimy siê tymi Przykazaniami wymieniamy je po kolei, numerycznie. Tekst Ksiêgi Wyjœcia nie posiada numerów: pierwsze, drugie,
trzecie… My je wypowiadamy dla lepszego zapamiêtania i odniesienia do
¿ycia. Dekalog rozpoczyna siê uroczystym zwrotem; pe³nym Bo¿ego
majestatu: „Ja jestem Pan, twój Bóg,
którym ciê wywiód³ z ziemi egipskiej,
z domu niewoli” (Wj 20,2). „Wywiód³”
czyli „wyprowadzi³”. W staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej zachowa³ siê nieco odmienny podzia³ . bo drugie Przykazanie brzmi: „Nie bêdziesz czyni³
¿adnej rzeŸby ani ¿adnego obrazu”
(w. 4-6). Brak jest jasno wyra¿onego
odniesienia do cudzej ¿ony. My powtarzamy: „Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego swego” (w. 17), a w podziale reprezentowanym przez niektóre Koœcio³y
jest tylko: „Nie bêdziesz po¿¹da³ domu
twojego bliŸniego. Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bliŸniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego
wo³u, ani jego os³a, ani ¿adnej rzeczy,
która nale¿y do twego bliŸniego”
(w. 17). Ten wiersz siedemnasty zosta³
podzielony na dwa przykazania, bowiem trudno dziœ mówiæ o oœle, jako
sprawie najwa¿niejszej, gdy¿ Przykazania s¹ pewnym skrótem, co nie znaczy, ¿e mo¿na kraœæ tego os³a. Dla zwyczajnej modlitwy owe Przykazania
zosta³y skrócone, ich uwaga skoncentrowana jest na sprawach najwa¿niejszych: uszanowanie cudzej ¿ony i cudzej w³asnoœci, a pojêcie w³asnoœci jest
przecie¿ bardzo szerokie. St¹d modlimy siê: „9. Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego
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swego. 10. Ani ¿adnej jego rzeczy”.
Kiedy s³yszymy przykazanie: „Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bliŸniego twego”,
to mo¿emy ³atwo siê zorientowaæ, ¿e
kap³ank¹ ogniska domowego by³a
¿ona, owa „koœæ z koœci” mê¿czyzny.
Ona utrzymywa³a dom. Problem nie
le¿y w liczbach, ale w zachowywaniu
tych Przykazañ, a to nie ma ¿adnego
wp³ywu na ich kolejnoœæ. Jeœli ktoœ jest
przywi¹zany do takiej rachuby, niech
przy tym pozostanie, bo przecie¿ tekst
Przykazañ jest bardzo szeroki.
Problemem trudniejszym mo¿e byæ
drugie Przykazanie: „Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rzeŸby ani ¿adnego obrazu”. Pan Bóg chce powiedzieæ, ¿e tylko On jest Bogiem, „Bogiem Jedynym”
(Wj 20,3; Pwt 6,4), ¿e nie ma innego
Boga. Lud tamtego okresu czasu, wierzy³ w wieloœæ bogów, czci³ ró¿ne bóstwa, by³ do nich przywi¹zany, wiêc
trudno by³o mu od razu to przyj¹æ, zrozumieæ, wiêc to by³a przestroga, aby
Pana Boga nie uto¿samiaæ z jakimiœ
obrazami, bo¿kami, którym ludzie oddaj¹ czeœæ bosk¹. Ten zakaz odnosi
siê do wpajania monoteizmu, wiary
w Jedynego Boga.
Pozwolê sobie na szczyptê historii
odnoœnie czci obrazów, rzeŸb i tym podobnych wizerunków Trójjedynego
Boga, Bogarodzicy,Anio³ów, Œwiêtych…
Tradycjê wykonywania ikon ju¿
od czasów apostolskich potwierdzaj¹ apologeci. Historyczne dowody pochodz¹ dopiero z IV i V w. (np.
Euzebiusz z Cezarei). Od V i VI w.
kult odbiera³y ikony portretowe.
Opozycjê wobec portretowego
przedstawiania Boga, Bogurodzicy,
œwiêtych, mo¿na ju¿ dostrzec w IV
wieku. Spór miêdzy zwolennikami
czci (ikonodule) a jej przeciwnikami
(ikonoklaœci), rozgorza³ na dobre za
cesarza Leona III Izauryjskiego, który nakaza³ w roku 727 zniszczyæ wizerunki Chrystusa, a wszystkie iko-
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ny usun¹æ ze œwi¹tyñ. Za panowania cesarzowej Ireny (780 – 802)
przywrócono kult œwiêtych obrazów. Dokona³o siê to na II Soborze
Nicejskim (787). Zwyciêstwo zwolenników czci œwiêtych obrazów
przypomina Œwiêto Ortodoksji, ustano- wione w 843 r. przez Koœció³
Wschodni, obchodzone w pierwsz¹
Niedzielê Wielkiego Postu.
Jakie jest uzasadnienie dla czci
œwiêtych obrazów?
Cz³owiek zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e (Rdz 1,27)
i sta³ siê ¿yw¹ ikon¹ Boga, choæ zniekszta³con¹ przez grzech pierworodny.
Do stanu pierwotnego zosta³ przywrócony przez wcielenie Syna Bo¿ego. Na
tej podstawie s¹dzono, ¿e tê prawdê
mo¿na przedstawiæ przez portretowe
ujêcie Osób Boskich, a nie – jak dotychczas – w formie symbolicznej
w postaci baranka.
Jan Damasceñski, wybitny teolog
i doktor Koœcio³a, wypracowa³ najbardziej znan¹ teologiê ikony:
- wskaza³ na œcis³¹ zale¿noœæ
miêdzy przedstawieniami a treœci¹
chrystologiczn¹;
- Chrystus jest obrazem Boga
niewidzialnego;
- wprowadzi³ rozró¿nienie pomiêdzy uwielbieniem nale¿nym Bogu,

a czci¹ oddawan¹ wizerunkom Chrystusa, Bogarodzicy i œwiêtych.
Wed³ug Teodora malarz maluje pierwowzór, ale boska istota pozostaje ukryta. Dopuszczalne jest przedstawianie
ikony Bogarodzicy, gdy¿ to dziêki Niej
mo¿na przedstawiaæ Jezusa Chrystusa, który wzi¹³ od Niej cia³o.
Ikona nie jest portretem Osoby Boskiej, ani ilustracj¹ do Pisma œw. Jest
obrazem dziêki któremu wierny prze¿ywa religijny stosunek do Boga, jest
œwiadectwem wiary Koœcio³a we wcielenie, Osobê Syna Bo¿ego oraz przebóstwienie niektórych ludzi na drodze
³aski (i. œwiêtych); z tych wzglêdów
tworzenie ikony obwarowane by³o
szczególnymi rygorami tak w zakresie
formy, jak i wzorów ikonograficznych.,
malowanie zaœ ikony (...) stanowi³o
swego rodzaju akt sakralny (np. poœwiêcenie warsztatu malarza, stan
³aski podczas pracy); (...) wypracowany zosta³ specyficzny kanon malarski
i zespó³ regu³, które œciœle obowi¹zywa³y malarza ikony – ikonografa; nie
dopuszczano jakiejkolwiek dowolnoœci ze strony malarza, artysta wykorzystywa³ tradycyjne wzory, tworzy³ kolejne wersje konkretnej ikony; wzory
regu³ wpisane by³y w tzw. przewodnik
ikonografów.
Ikona œciœle zwi¹zana z teologi¹
obecnoœci, jest miejscem promienio-

wania obecnoœci boskiej – teofani¹,
a jej celem jest ukazywanie niewidzialnej „istoty”, dlatego materialna strona zjawisk jest w ikonie nieistotna i œwiadomie redukowana;
ikona (...) akcentuje podporz¹dkowanie duchowi, (...) nie zatrzymuje
uwagi patrz¹cego na anatomicznej
cielesnoœci, lecz wskazuje na treœæ
wewnêtrzn¹, a elementem dominuj¹cym jest oblicze, w którym koncentruje siê ca³y duchowy wyraz – nienaturalnie powiêkszone oczy
i nieruchomo utkwione spojrzenie
ukierunkowane na œwiat nadzmys³owy; inne elementy twarzy równie¿
pozbawione sensualnoœci, tak¿e ciemny koloryt twarzy s³u¿y tym samym
celom; hieratyzm i frontalnoœæ pozy,
nieruchomoœæ cia³a maj¹ za zadanie
wyeliminowanie wszelkiego psychologicznego dramatyzmu1.

Konkluzja mo¿e byæ tylko jedna:
nie czcimy rzeŸb czy obrazów, choæ s¹
one dla nas czymœ drogim, ale najdro¿szym jest Osoba tam przedstawiona.
To nie do obrazu czy rzeŸby siê modlimy, ale do Osoby Jezusa, Matki Najœwiêtszej czy któregoœ ze œwiêtych.

Ks. Andrzej Skiba

Z kapelanem Wyklêtych
Czwartek, 2 tygodnia Wielkiego Postu, (01.03.2018)
(Jr 17,5-10; Ps 1; £k 16,19-31)
W dzisiejszym fragmencie wyjêtym
z Ksiêgi proroka Jeremiasza, us³yszeliœmy mocne s³owa: „Serce jest zdradliwsze ni¿ wszystko inne i niepoprawne. Któ¿ je zg³êbi? Ja, Pan, badam
serce i doœwiadczam sumienie, bym
móg³ ka¿demu oddaæ stosownie do
jego postêpowania, wed³ug owoców
jego uczynków”.
Wniosek z tych s³ów jest jasny
i prosty: za nasze uczynki, nasze
¿ycie, otrzymamy stosown¹ odp³atê, dobr¹ lub z³¹. Otrzymamy to, na
co sobie zas³u¿yliœmy. Bêdzie to zap³ata sprawiedliwa. Dla jednych bêdzie to radoœæ, zadowolenie, a dla
drugich ból, cierpienie, nies³awa. Za
nasze ¿ycie musi byæ jakaœ nagroda lub kara.

Od kilku lat, ka¿dego roku, 1 marca, wspominamy ¯o³nierzy Wyklêtych, ¯o³nierzy Niez³omnych. Kim oni
byli? Dziœ, kiedy coraz szerszej ods³aniamy kulisy historii, kiedy szeroko
otwieramy wrota prawdy, to na ich temat mo¿emy powiedzieæ bardzo du¿o.
Przez lata komunizmu przyniesionego
na bagnetach ze Wschodu, uchodzili
za bandytów, musieli siê ukrywaæ przez
lata powojenne, a to tylko dlatego, ¿e
nie mogli pogodziæ siê z wizj¹ Polski
narzuconej przez Moskwê. To oni, nie
mogli siê pogodziæ z sowietyzacj¹ Polski. Dziœ te¿ nie brakuje zwolenników
tamtych czasów. To ¯o³nierze Niez³omni walczyli o dobre imiê Polski.
„Pamiêæ o ¿o³nierzach wyklêtych
to wa¿na powinnoœæ ludzi naszych

czasów. Pamiêæ i modlitewne wspomnienie o ludziach, którzy wymarzyli
sobie prawdziwie woln¹ Polskê, walczyli o ni¹, choæ doœæ szybko zrozumieli, ¿e nie maj¹ w wymiarze militarnym wiêkszych szans, wreszcie za tê
Polskê oddali swoje ¿ycie – to po prostu najg³êbiej pojêty obowi¹zek. (…).
¯o³nierze Wyklêci to nie jakaœ grupa
zbuntowanych partyzantów, przeciwników nowych porz¹dków w powojennym kraju. To wierni ¿o³nierze Najjaœniejszej Rzeczypospolitej, którzy
czêsto od wrzeœnia 1939 r. albo ju¿ w
trakcie wojny (gdy wiek nie pozwoli³
na wczeœniejsze „powo³anie pod
broñ”) stanêli do walki na œmieræ i ¿ycie, do walki o Polskê. To ¿o³nierze,
którzy po koszmarze wojny z Niemca-
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mi nie chcieli dla Polski koszmaru bolszewickiego i udawanej, bezbo¿nej,
sowieckiej niepodleg³oœci. Ich los okaza³ siê straszny. Zabijani w nierównej
walce, mordowani w wiêzieniach, katowniach czy z wyroku haniebnej komunistycznej s¹dowej „sprawiedliwoœci”, zakopywani w „nieœwiêconej
ziemi”, w lasach, do³ach, œmietnikach,
bez kap³ana, pogrzebu, bez modlitwy,
obecnoœci najbli¿szych, ich ³ez i kwiatów – umierali opluci mianem
faszystów, bandytów i zdrajców, skazywani na œmieræ
fizyczn¹ i œmieræ w narodowej pamiêci. Przez kilkadziesi¹t lat zostali tylko
w sercach najbli¿szych.
Pañstwo polskie praktycznie siê o nich nie upomina³o. Czêœciej w opinii publicznej, ale i licznych
publikacjach powtarzano
raczej obelgi i k³amstwa”1.
Przypomnê postaæ ju¿ dobrze nam znan¹. Jednym z tych dzielnych ¿o³nierzy by³ p³k £ukasz Ciepliñski zamordowany 1 marca 1951
roku w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie. By³ to cz³owiek bezgranicznie
oddany Bogu, Koœcio³owi i OjczyŸnie.
Walczy³ o dobre imiê Polski. W jednym ze swoich grypsów pisa³: „Cieszê siê, ¿e bêdê zamordowany jako
katolik za wiarê œwiêt¹ jako Polak za
Polskê niepodleg³¹ i szczêœliw¹. Jako
cz³owiek za prawdê i sprawiedliwoœæ.
Wierzê dziœ bardziej ni¿ kiedykolwiek,
¿e idea Chrystusowa zwyciê¿y i Polska niepodleg³oœæ odzyska, a pohañbiona godnoœæ ludzka zostanie przywrócona” 2 . Takich jak £ukasz
Ciepliñski by³o wielu. Oni oddali ¿ycie
za Polskê, a w powojennej Polsce nazywano ich bandytami3. Prezydent
Lech Kaczyñski ustanowi³ Dzieñ ¯o³nierzy Wyklêtych, aby przywróciæ im
dobre imiê. Prasa, w tym katolicka i patriotyczna, przypomina ich sylwetki.
Kreœli ich zas³ugi, pisz¹c: „Zachowali
siê jak trzeba”4. Dziœ mo¿na œpiewaæ
pieœni konspiracyjne, których wczeœniej nie moglibyœmy us³yszeæ, jak
choæby ta: „O, czeœæ wam, Panowie
z Lublina”. Pieœñ ta ma osiem zwrotek, a jedna z nich mówi:
„Gdy gin¹³ za wolnoœæ kwiat
naszej m³odzie¿y,
Akowcy siê w lasach trzymali,

To wyœcie najlepszych Ojczyzny
¿o³nierzy
Zdrajcami narodu nazwali”5.
Dla ludzi Lasu, partyzantów, wojna nie skoñczy³a siê z dniem 8 maja
1945 roku. Leœni partyzanci walczyli
dalej o Polskê, „woln¹, niepodleg³¹,
wierz¹c¹ w Boga i oddan¹ Maryi. Mieli
przewa¿nie po dwadzieœcia parê lat.
Zginêli z r¹k sowieckich i ubeckich ka-

tów. Choæ od momentu tej okrutnej
zbrodni minê³o ju¿ ponad 70 lat, nadal
nie wiemy, gdzie spoczywaj¹ ich
szcz¹tki”6. Mo¿emy czytaæ takie has³a: „Ka¿dego dnia powinniœmy staraæ siê budowaæ tak¹ Polskê, o jakiej
marzyli ¿o³nierze antykomunistycznego podziemia: siln¹, suwerenn¹, niezale¿n¹, dumn¹”, bo „ci, którzy mordowali, bardzo skutecznie zacierali
œlady po tym, co czynili”. Widniej¹
obeliski, krzy¿e, odprawiane s¹ Msze
œwiête za Ojczyznê, za poleg³ych, spoœród których wielu nie ma grobu. Czytam na jednej p³ycie nagrobnej wystawionej przez Narodowe Si³y Zbrojne:
„Królowo Polski z twarz¹
pociêt¹ szablami
do Ciebie wznosimy czo³a
schylone bólu ciê¿arem
latami idziemy noc¹ ¿o³nierze
tragicznej sprawy
krzy¿e, krzy¿e za nami – ¿a³obne
¿o³nierskie œlady
odsuñ nam w chwili ostatniej,
kielich goryczy bolesny
krwawy, gehennê samotnej
œmierci – trucizn¹ zdrady
chylimy g³owy przed
zamordowanymi w bestialski
sposób
¯o³nierzami (NSZ) Narodowych Si³ Zbrojnych!
Mordu dokona³o UBP i NKWD

Gdziekolwiek polegliœmy,
polegliœmy za Ojczyznê
Nie mieliœmy w niej nawet
symbolicznego grobu”7
Gwoli prawdy, o któr¹ dziœ staczamy tyle potyczek historycznych, intelektualnych, potyczek na argumenty,
na fakty, walki o dobre imiê Polski,
(widocznie stale jest nam to pisane),
trzeba pamiêtaæ, ¿e spoœród ¯o³nierzy
Wyklêtych, nie wszyscy byli
czy s¹ godni upamiêtniania.
Czytam artyku³, bardzo wywa¿ony, pt. „Wyklêci bez retuszu”: „Epopeja ¿o³nierzy
wyklêtych obfitowa³a we
wspania³e epizody. Walne bitwy z bolszewikami, zasadzki, potyczki, rozbijanie wiêzieñ i ubeckich posterunków.
To nie tylko historia wielkiego bohaterstwa, lecz tak¿e
wielkiej ludzkiej tragedii.
Opowieœæ o wyklêtych nie
ma bowiem happy endu.
W starciu z potêg¹ sowieckiego kolosa byli bez szans.
Mimo swojego heroizmu i poœwiêcenia wyklêci byli skazani na
klêskê. Tropieni, œcigani, osaczeni.
Gdy dostawali siê w ³apska ubeckich oprawców, byli bici i mordowani. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mo¿emy
byæ z ich walki dumni. Próbom deprecjonowania ca³ego powojennego podziemia – podejmowanym
przez œrodowiska postkomunistyczne – nale¿y siê przeciwstawiaæ.
Nie oznacza to jednak, ¿e nale¿y
popadaæ w drug¹ skrajnoœæ i udawaæ,
¿e wszyscy ¿o³nierze wyklêci byli anio³ami. Niestety, niektórych z nich nie
ominê³a wojenna demoralizacja. Ludzie
ci dopuœcili siê czynów, których nie
da siê usprawiedliwiæ walk¹ o niepodleg³y byt pañstwa polskiego.
Có¿ dziœ zrobiæ z takimi przypadkami? Na pewno nie powinno siê ich
zamiataæ pod dywan w imiê „piêknej
legendy”. Nie jesteœmy przecie¿ bolszewikami, ¿eby cenzurowaæ w³asn¹
historiê. Taka ona by³a i jej nie zmienimy. Nale¿y wiêc o tych sprawach po
prostu pisaæ prawdê. I o nich otwarcie dyskutowaæ. Epopeja ¿o³nierzy
niez³omnych by³a bowiem tak piêkna,
¿e obroni siê bez pudru i szminek”8.
Tadeusz P³u¿añski, pisze: „Nie powinniœmy wpisywaæ siê w retorykê
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zbrodniczej komunistycznej propagandy, która za wszelk¹ cenê chcia³a
zdeprecjonowaæ niez³omnych”. Niech
to wystarczy za dalszy komentarz.
26 lutego 218 roku, Teatr Telewizji
pokaza³ nam historiê Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza, ps. „Zagoñczyk”. Ogl¹da³em
jedn¹ ze scen przes³uchania, bicia, l¿enia, wrzasków, poni¿ania Inki. Zachowywa³a spokój. Nikogo nie wyda³a,
nikogo nie zdradzi³a z leœnych partyzantów, których ubecy nazywaj¹ bandytami. Patrzy³em na aktorów odgrywaj¹cych ubeków, a tak¿e na
komunistycznych sêdziów odgrywaj¹cych parodiê s¹dów. Co mo¿na by³o
zobaczyæ? Nerwowe ruchy œledczych,
papieros za papierosem, a wobec nich
INKA – milcz¹ca; tylko czasem powie
jakieœ s³owo, aby nikogo nie wydaæ,
nikogo nie zdradziæ. Cela wiêzienna:
na œcianie znaczy krzy¿ i napis INKA.
Mimo ró¿nego rodzaju sztuczek, obiecanek, nagabywañ, wrzasków i przekleñstw ubeków INKA milczy, nie chce
zostaæ Judaszem.
Inna scena: Bierut, kat polskich
patriotów, których stale nazywano
„bandytami”, nad Ba³tykiem wytycza
miejsce na restauracjê. Adwokat podsuwa INCE proœbê o u³askawienie. Nie
podpisa³a, bo tam by³o du¿o nieprawdy. W tym¿e teatrze pada opinia wypowiedziana przez dziennikarza: nikt
z ówczesnych katów nie zosta³ ukarany, ale byli wynagradzani, odznaczani
za to, ¿e zamordowali tysi¹ce ludzi.
Œledczy, prokurator, przychodz¹
po INKÊ i ZAGOÑCZYKA. W celi
œmierci przygotowane pêtle na szyjê.
Przychodzi ksi¹dz. INKA siê spowiada. Ubecy chodz¹ zdenerwowani,
mo¿e odzywaj¹ siê u nich resztki zak³amanego sumienia? INKA prosi ksiêdza, aby zawiadomi³ siostrê o tym, co
siê sta³o. Stoi pobita, posiniaczona,
oczekuje na egzekucjê. Nie zdradzi³a
nikogo; nie pomog³y ani groŸby, ani
proœby, ani bestialskie jej traktowanie.
Nieugiêta dziewczyna.
Scena prowadzenia na miejsce stracenia. Pluton egzekucyjny. Reporterka rozmawia z zastêpc¹ naczelnika wiêzienia. Opowiada szczegó³owo.
Wrzask. Ks. daje skazañcom krzy¿ do
uca³owania; s³ychaæ wrzaski, przekleñstwa, bo sumienie pewnie siê odezwa³o (jeœli jeszcze mieli jego resztki).
Odczytywanie wyroku œmierci. INKA

krzyczy: „Niech ¿yje Polska! Niech ¿yje
£upaszko!” – „Powiedz babci, ¿e zachowa³am siê jak trzeba”. Rozstrzelanie.
Zostali potraktowani jak zdrajcy polskiego Narodu, a to byli bohaterowie. Czy
dziœ wszyscy uwa¿aj¹ ich za bohaterów?
W tym¿e teatrze jest pokazana
tak¿e „Regina”, która donios³a na „Zagoñczyka”, która zdradzi³a. Posz³a na
wspó³pracê z UB. Donios³a na Selmanowicza, a ten tak¿e zosta³ stracony. Teraz mia³a odwagê, aby przyjœæ
i namawiaæ INKÊ, do zdrady. Zginêli
razem: 28 sierpnia 1946 roku! Uroczysty pogrzeb INKI i ZAGOÑCZYKA
odby³ siê 28 sierpnia 2016 roku na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku; 70 lat po œmiertelnych strza³ach
plutonu egzekucyjnego.
Na zakoñczenie wspomnê
o ks. kapelanie ¯o³nierzy Wyklêtych
– Niez³omnych ks. W³adys³awie Gurgaczu, któremu sumienie nie pozwala³o pogodziæ siê z komunistyczna rzeczywistoœci¹. „Nie by³ typowym
¿o³nierzem; choæ nosi³ mundur i ukrywa³ siê w lasach, nie u¿ywa³ broni.
Ratowa³ zb³¹kane dusze, prowadzi³
ludzi do Boga, by³ powiernikiem i ojcem dla m³odych ch³opców, którzy
musieli siê staæ mê¿czyznami”. Dziœ
film zosta³ o nim nakrêcony9.
By³y czasy, kiedy ludzie z imieniem
Chrystusa szli na œmieræ mêczeñsk¹
i to nie tylko w czasach pierwszych
wieków chrzeœcijañstwa. Przyk³adem
mo¿e byæ £ukasz Ciepliñski, mo¿e byæ
b³. ks. Jerzy Popie³uszko, którzy zabiegali o dobre imiê Polaka i chrzeœcijanina. Pp³k £ukasz Ciepliñski nie chcia³
splamiæ honoru ¿o³nierza polskiego
i honoru katolika, jego dobrego imienia, b³. ks. Jerzy nie chcia³ splamiæ dobrego imienia chrzeœcijanina, katolickiego kap³ana. O dobre imiê trzeba
walczyæ, dok³adaæ wielu starañ. Byli
wielcy ludzie, którzy potrafili przebaczyæ swoim oprawcom, katom, jak
uczyni³a to pani Marianna, matka
ks. Jerzego, przebaczaj¹c mordercom
swojego syna. Z serca przebaczy³ Jan
Pawe³ II swojemu zamachowcowi na
¿ycie. Ich imiona na trwa³e zapisane
s¹ w historii.
Czy jestem chrzeœcijaninem i godnie reprezentujê Chrystusa? Czy nie jestem chrzeœcijaninem „byle jakim?” Nie
wystarcza sama nazwa, ale za ni¹ ma iœæ
¿ycie, zachowywanie przykazañ Bo¿ych
i koœcielnych: „Nie ten, który Mi mówi:

„Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego….”. Kto mieni siê byæ chrzeœcijaninem, stara siê kierowaæ w ¿yciu
zasadami Chrystusa, ewangelicznym
stylem ¿ycia. Usi³uje swoje ¿ycie budowaæ na trwa³ym fundamencie, na „skale” Bo¿ych przykazañ: „Ka¿dego, kto
tych s³ów moich s³ucha i wype³nia je,
mo¿na porównaæ z cz³owiekiem roztropnym, który dom swój zbudowa³ na skale. Spad³ deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i uderzy³y w ten dom. On
jednak nie run¹³, bo na skale by³ utwierdzony” (Mt 7,24 n).
Co jest t¹ ska³¹? Ewangelia nauka
Koœcio³a, wiernoœæ tradycji. „B³ogos³awiony, kto zaufa³ Panu” – powtarzaliœmy s³owa Psalmu responsoryjnego. Niech nasz udzia³ w tej Mszy
œwiêtej bêdzie ho³dem wdziêcznoœci
i pamiêci¹ modlitewn¹ w intencji tych,
którzy za woln¹ Ojczyznê ¿ycie swoje
oddali, to co mieli najwartoœciowsze.
Ks. Andrzej Skiba
1

J. Kotowski, G³os ¿o³nierzy wyklêtych, w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela, 8-9 lutego 2014 r., s. M 10.
2
D. Walusiak, Za Boga i Ojczyznê,
w: w Sieci Historii, nr 3, marzec 2014,
s. 20.
3
Oddali ¿ycie za Polskê. Nazwali ich
bandytami, Z prezydentem Ostro³êki
Januszem Kotowskim o projekcie
Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych rozmawia Piotr Dmitowicz, w: w Sieci, j.w.,
s. 26-27.
4
Tytu³ taki widnieje na pierwszej, tytu³owej stronie „Niedzieli”, nr 8, z dnia
25 II 2018.
5
Tam¿e, s. 27.
6
£. Krzysztofka, Œl¹ski Katyñ, w: Niedziela, j.w., s. 42.
7
Tam¿e, s. 44.
8
P. Zychowicz, Epopeja niez³omnych,
w: Historia Do Rzeczy, nr 3, marzec
2018, s. 3 oraz 6-11; L. ¯ebrowski, Historyczny spór o zbrodnie w Dubinkach i Zaleszanach; . O. £atyszonek,
Polsce nic dobrego to nie przynios³o,
w: tam¿e, s. 12-13; M. Rosolak, Rozbicie wiêzienia w Kielcach, w: tam¿e,
s. 14-18 oraz inne artyku³y; P. Zychowicz, Wyklêci miêdzy czerni¹ a biel¹,
w: Do Rzeczy, nr 9, 26 lutego – 4 marca
2018, s. 60-62; T. P³u¿añski, Nie niszczmy zwyciêstwa, w: tam¿e, s. 63-65.
9
GURGACZ Kapelan Wyklêtych,
w: Delectio, katalog nr 20 (1/2018), s. 76.
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Pamiêæ, która trwa:
wyzwania na drodze do kap³añstwa w ujêciu
ks. abp. Ignacego Tokarczuka
c. d.
4. Wspó³praca z laikatem
i otwarcie siê na problemy wiernych
Powo³anie kap³añskie nie jest dane
tylko dla w³asnej satysfakcji, znalezienia w³asnej drogi ¿ycia, ale jest s³u¿b¹
na rzecz drugiego cz³owieka; jest
s³u¿b¹ na drodze wiod¹cej do zbawienia, a tym samym wielce odpowiedzialn¹. S³u¿yæ Koœcio³owi, to nie byæ
urzêdnikiem, który siedzi przy biurku
w okreœlonych godzinach, ale jest pracownikiem w Winnicy Pañskiej,
w Owczarni Chrystusowej, byæ odpowiedzialnym za ³askê powo³ania, która zaprasza do wyjœcia na wspó³czesne areopagi, aby ukazywaæ wielkoœæ
Pana Boga, Jego wspania³oœæ i prowadziæ go drogami Koœcio³a. Biskup
przemyski nieraz podkreœla³, gdzie jest
w³aœciwe miejsce dla kap³ana: wœród
ludzi1. Ju¿ na samym pocz¹tku swego
kazania zaznaczy³: „W mojej pracy
duszpasterskiej w diecezji d¹¿y³em
konsekwentnie do tego, aby ca³e duszpasterstwo w diecezji opiera³o siê na
œcis³ej wspó³pracy z laikatem, by nie
tylko dominowa³o nad laikatem. Aby
w drodze wzajemnego oddzia³ywania
wzrasta³o poczucie odpowiedzialnoœci
za Koœció³ i stopieñ œwiadomoœci religijnej Polaków. Innymi s³owy celem
naszej wspó³pracy by³o takie zjednoczenie naszych diecezjan by naprawdê czuli siê Koœcio³em Chrystusowym.
To by³ i jest w moim pojêciu idea³ pracy duszpasterskiej, który mo¿na osi¹gn¹æ dziêki ofiarnej i konsekwentnej
pracy. (…) Trzeba przede wszystkim
odnieœæ siê do ludzi œwieckich z pe³nym zaufaniem. Zdobywaæ zaufanie
i wzbudzaæ zaufanie – to niezwykle u³atwia wspó³pracê w ka¿dej dziedzinie
¿ycia, a tak bardzo jest potrzebne w naszej kap³añskiej misji”.
Te zobowi¹zania wymagaj¹ od nas,
kap³anów, ¿yciowego maksymalizmu,
a naszym Mistrzem winien byæ tylko
Jezus Chrystus, do którego ka¿dy z kap³anów musi siê zbli¿aæ i naœladowaæ
Go. To wynika z ³aski powo³ania. Biskup zatroskany o duchowoœæ ka-

p³añsk¹, w swoim stylu, w punktach,
okreœla kap³añskie zobowi¹zania wynikaj¹ce z powo³ania:
a) „czystoœæ intencji w naszej
pracy kap³añskiej i w naszym powo³aniu, a wiêc w praktycznej postawie
naszej musi byæ postrzegany prymat
chwa³y Bo¿ej i dobra ludzi,
b) jawnoœæ ekonomii koœcielnej na
ka¿dym poziomie wspólnot koœcielnych,
c) takt i kulturê bycia wobec
wszystkich ludzi,
d) umiejêtnoœæ wykorzeniania
grzechów z ¿ycia publicznego, tj. ¿ycia
spo³eczno – politycznego, przy zachowaniu dystansu wobec jakiegokolwiek ugrupowania politycznego,
e) d¹¿enie przez siebie samego do
œwiêtoœci, niepoprzestawanie na tzw.
legalnej przeciêtnoœci,
f) w³asny rozwój intelektualno –
kulturalny,
g) myœlenie zgodne z wiar¹ Koœcio³a powszechnego w g³êbokiej
³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym i Episkopatem, oparte na wiernoœci prawdzie
ewangelicznej,
h) zdrow¹ postawê ekumeniczn¹,
i) pomoc laikatowi w zdobywaniu podstawowej wiedzy teologiczno
– religijnej i w formowaniu ich ¿ycia
duchowego”.
Z pewnoœci¹ ten program ¿ycia i pos³ugi kap³añskiej nie uleg³ po dziœ dzieñ
jakimœ rewolucyjnym przeobra¿eniom, ale
w dalszym ci¹gu mo¿e by³ przedmiotem
medytacji ka¿dego z kap³anów.
5. Naród, Ojczyzna, patriotyzm
w nauczaniu pasterskim
Jest to temat bardzo szeroki, rozleg³y w nauczaniu pasterskim Ksiêdza
Arcybiskupa. Nie ba³ siê nigdy poruszaæ spraw tak bardzo istotnych dla ¿ycia
spo³ecznego, religijnego, spraw bardzo
trudnych, co przysparza³o mu wielu
przykroœci za strony w³adzy komunistycznej. Przecie¿ stale by³ inwigilowany, nagrywany, opisywany jako wróg
w³adzy ludowej. Jednak mimo wielu pogró¿ek by³ kaznodziej¹ niez³omnym, pe³nym werwy, energii, przekonania do
tego, co g³osi³. By³ szczerym patriot¹
w najlepszym tego s³owa znaczeniu.

Wiele razy pochyla³ siê nad pojêciem narodu, aby stwierdziæ, ¿e „naród jest wspólnot¹, jednoœci¹ duchow¹, z³¹czon¹ wiêzi¹ uczuæ,
œwiadomoœci, prze¿yæ historycznych
i woli trwania w jednoœci. W pojêciu
tym mieœci siê wiêc wspólnota kultury, wspólnota jêzyka oraz pochodzenia. Pojêcie narodu uto¿samia siê bardzo czêsto z pojêciem ojczyzny, ale
wielu autorów ma zastrze¿enia co do
takiego uto¿samiania, bo pojêcie ojczyzny jest bardziej zwi¹zane z terytorium, natomiast okreœlenie „naród”
podkreœla bardziej aspekt wspólnoty
duchowej. Warto jednak na to rozró¿nienie zwróciæ uwagê”2.
Naród porównuje do wielkiej,
wspania³ej orkiestry symfonicznej,
gdzie ka¿dy ma swój instrument i we
w³aœciwym czasie go u¿ywa. Mamy
obowi¹zek kochaæ naród, ceniæ jego
dokonania, osi¹gniêcia, przywi¹zanie,
czyli okazaæ siê patriot¹. Opisuje na
czym ma polegaæ prawdziwy patriotyzm: „po pierwsze – prawdziwy patriotyzm ka¿e swój naród i wszystkie
jego wartoœci kochaæ, ale równoczeœnie szanowaæ wszystkie wartoœci innych narodów; po drugie – prawdziwy patriotyzm nie jest postaw¹
zamkniêt¹, ale postaw¹ otwart¹: chce
swój naród prawdziwie wzbogaciæ. (…)
Dlatego prawdziwy patriotyzm nigdy
nie doprowadzi do palenia ksi¹¿ek
w obcym jêzyku, do niszczenia zabytków obcej kultury – bo swoje kocha,
a obce szanuje jako wartoœci, z których skorzystaæ mog¹ wszyscy”3.
Negatywnie ocenia³ nacjonalizm i szowinizm jako postawy skrajne, nie maj¹ce nic wspólnego z patriotyzmem.
Mówi³ o wolnoœci i suwerennoœci narodu, o wolnoœci „od” i wolnoœci „do”.
Wolnoœæ „od” jest groŸna, bo lansuje
tezê samowoli, wolnoœæ pojêt¹ pokrêtnie, wolnoœæ bez uznawanych zasad,
bez przykazañ, bez Dekalogu, bez zasad nauki Chrystusowej, wolnoœæ,
która prowadzi na manowce ¿ycia. Jest
to ¿ycie bez zahamowañ, dziœ powiedzielibyœmy „¿ycie na luzie”. Wolnoœæ
„do” jest d¹¿eniem cz³owieka do osi¹gniêcia najwy¿szych celów swojego
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¿ycia przez zachowanie
i uznanie jego prawide³.
Jest to wolnoœæ od
wszelkich rodzajów zniewolenia wewnêtrznego
czy moralnego.
Dobrem narodu jest
troska o rozwój kultury
i zachowanie dorobku ca³ego narodu, tego wszystkiego, co w ci¹gu wieków
zosta³o wypracowane
i pieczo³owicie zachowane. ¯yj¹cy wspó³czeœnie
musz¹ te¿ coœ do³o¿yæ do
dotychczasowego dorobku kultury.
Wartoœci¹ narodu
jest ziemia, nasze miejsce na okreœlonym terenie, gdzie mo¿na ¿yæ,
mieszkaæ i rozwijaæ siê.
Ziemia to tak¿e warsztat przygotowany dla rolnika, aby wywarza³ produkty rolne. Rolnik przywi¹zuje siê do ziemi, nie jest jak urzêdnik zmieniaj¹cy
pracê, ale rolnik zakorzenia siê, „wrasta” w ziemiê, ona jest dla niego czymœ
wielkim i drogim. Z pracy rolnika po
czêœci utrzymuje siê ca³y naród. Arcybiskup apelowa³ te¿ o solidnoœæ
w pracy, rzetelnoœæ w tym, co siê robi.
Wiele miejsca poœwiêci³ zagadnieniu
„Koœció³ a polityka”, t³umacz¹c, co rozumie pod tymi okreœleniami. To jednak wymaga³oby odrêbnego potraktowania, co nie mieœci siê w ramach
niniejszego wyk³adu.
Patriotyzm, naród i ojczyzna, to
czêste tematy podnoszone przez naszego œp. ks. abp. Ignacego Tokarczuka. Zagadnieniom tym poœwiêci³
wkrótce po objêciu stolicy biskupiej
rozwa¿anie, kiedy Polska prze¿ywa³a
Millenium Chrztu Polski4. Pyta³: „Jaki¿
to potop zalewa wspó³czeœnie Polskê?”5, ukazywa³ „pierwiastki religijne w polskiej kulturze”6, rozwa¿a³ co
stanowi „duszê narodu polskiego”7.
Wskazywa³, jak donios³¹ rolê w dziejach ojczystych odgrywa³ Stefan kardyna³ Wyszyñski, prymas Polski8,
a sam przysz³oœæ narodu upatrywa³
„w uzdrowieniu sumieñ”9. Apelowa³
o m¹droœæ, gdy¿ naród jej potrzebuje,
aby wytyczaæ drogi rozwoju w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia. M¹droœæ – uczy³ – to
nie to samo co wiedza i wykszta³cenie. M¹droœæ to pion moralny, to wiernoœæ prawdzie, wiernoœæ jej podsta-

wowym zasadom moralnym10. Ocenia – 4 stycznia 1992 roku – ¿e zmiany w naszej ojczyŸnie s¹ podobne
do wyprowadzenia Izraelitów z egipskiej niewoli11.
Zakoñczenie
Pragnê przywo³aæ na pamiêæ jedn¹
z kilku wypowiedzi Jana Paw³a II, któr¹
wyg³osi³ pod adresem Ksiêdza Arcybiskupa, w tym jedn¹ podczas pobytu
w naszej diecezji, z okazji beatyfikacji
b³. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
przemyskiego, w czasie kazania w Rzeszowie w dniu 2czerwca 1991 roku:
„Czcigodny Biskupie Ignacy, Drogi Bracie w apostolskim pos³ugiwaniu!
Wiem dobrze, i wszyscy to wiedz¹
w Polsce (a tak¿e poza jej granicami),
¿e odk¹d obj¹³eœ pasterzowanie tego
Koœcio³a, ca³a Twoja ¿arliwa dzia³alnoœæ skupi³a siê na owym „domu”, który uczeñ Chrystusa ma budowaæ na
skale. Prawdziwie „gorliwoœæ” domu
Bo¿ego Ciê po¿era³a. Nie szczêdzi³eœ
¿adnych trudów, nie zna³eœ przeszkód,
gdy chodzi³o o mno¿enie miejsc kultu
i ognisk ¿ycia Bo¿ego na rozleg³ym terenie Twej diecezji. Wiedzia³eœ, ¿e „Koœció³ widzialny” – dom parafialnej rodziny – jest œwiadectwem i zarazem
wezwaniem do budowania ¿ycia ludzkiego na tej skale, któr¹ jest Chrystus.
Sam mia³em mo¿liwoœæ podziwiaæ
z bliska Tw¹ biskupi¹ dzia³alnoœæ.
Nieraz zreszt¹ by³em tu zapraszany
z Krakowa, jak choæby przy poœwiêceniu monumentalnej œwi¹tyni w Stalowej Woli. (…)

Drogi Biskupie
Ignacy! Na przestrzeni lat Twego
pos³ugiwania sta³eœ siê wobec Koœcio³a i spo³eczeñstwa walcz¹cego
o swe suwerenne
prawa rzecznikiem,
œwiadkiem i autorytetem. Ufam, ¿e i teraz – w nowej sytuacji – to Twoje
œwiadectwo jest
nieodzowne”.
Myœlê, ¿e warto siêgaæ do spuœcizny pasterskiej
ks. abp. Ignacego
Tokarczuka, aby
uczyæ siê stawiania Pana Boga na
pierwszym miejscu, umi³owania Koœcio³a i Ludu Bo¿ego. Niech bêdzie
wzorem wielkiej gorliwoœci w s³u¿bie Bo¿ej, niech uczy jak wychodziæ
naprzeciw nowym wyzwaniom stosownie do zmieniaj¹cego siê czasu.

Ks. Andrzej Skiba

1

Abp Ignacy Tokarczuk, Z Bogiem
wœród ludzi, w: Z przemyskiej „twierdzy”, czêœæ 1, dz. cyt., s. 223-226.
2
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Kazania pod specjalnym nadzorem, dz.
cyt., s. 39.
3
Tam¿e, s. 41.
4
Abp Ignacy Tokarczuk, Mile
nijne „Te Deum”, w: Kazania pasterskie 1966 – 1992, s. 233-234;
5
Tam¿e, s. 234-239.
6
Tam¿e, s. 239-243.
7
Tam¿e, s. 243 – 247.
8
Prymas Wyszyñski w s³u¿bie Koœcio³a i narodu, w: tam¿e, s. 247-249.
9
Przysz³oœæ narodu w uzdrowieniu
sumieñ, w: tam¿e, s. 249-254.
10
M¹droœæ fundamentem pomyœlnoœci Ojczyzny, w: tam¿e, s. 255-261.
11
Bóg wyprowadzi³ nas z domu niewoli”, w: tam¿e, s. 262-265.
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DEKALOG
W 3. Niedzielê Wielkiego Postu,
w roku B, Koœció³ œwiêty zachêca nas
do refleksji nad swoim ¿yciem w oparciu o Dekalog, czyli Dziesiêæ Przykazañ Bo¿ych. Jan Pawe³ II w Koszalinie, w czasie IV Pielgrzymki do
Ojczyzny, t³umaczy³ czym jest DAKALOG. To:
- dziedzictwo Starego Przymierza
przyjête przez Chrystusa;
- naczelny fundament Nowego
Przymierza;
- fundament pochodz¹cy od Boga;
- s³u¿y dobru cz³owieka.
Koñczy³ apelem: „St¹d … proszê
was, wszyscy moi rodacy, synowie
i córki wspólnej Ojczyzny, abyœcie nie
pozwolili rozbiæ tego naczynia, które
zawiera Bo¿¹ prawdê i Bo¿e prawo.
Proszê, abyœcie nie pozwolili go zniszczyæ. Abyœcie nigdy nie zapominali:
„Jam jest Pan Bóg twój, którym ciê
wywiód³ z ziemi egipskiej – z domu
niewoli. Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede Mn¹”.
W czasie tych rozwa¿añ spróbujemy prze³o¿yæ to, co mówi³ Jan Pawe³
II, na nasz codzienny jêzyk, konkretne ¿ycie. Chcemy przez to nawi¹zaæ
œciœlejszy kontakt z Bogiem, „skleiæ”
to co popêka³o, o¿ywiæ swój stosunek do Najwy¿szego Boga.
I. „Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede Mn¹”.
W dzisiejszym fragmencie z Ksiêgi Wyjœcia us³yszeliœmy s³owa: „Nie
bêdziesz mia³ cudzych bogów obok
Mnie”, a Jezus bêd¹c kuszonym mówi:
„Panu, Bogu twojemu, k³aniaæ siê bêdziesz i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz”
(Mt 4,10).
Bóg jest Stwórc¹ ca³ego wszechœwiata. On powo³a³ sw¹ moc¹ wszystko do istnienia. Cz³owiek zdolny jest
poznaæ Boga z otaczaj¹cego go œwiata: „Bo z wielkoœci i piêkna stworzeñ
poznaje siê przez podobieñstwo ich
Stwórcê” (Mdr 10.5).
Kasprowicz pisa³:
„Ta jedna licha drzewina,
Nie trzeba dêbów tysiêcy.
Szeptem siê ku mnie przegina:
Jest Bóg! - Czego ci wiêcej”.
To rodzi podziw dla Stwórcy,
uwielbienie i dziêkczynienie: „Czego
chcesz od nas, Panie, za Twe hojne
dary?” – pyta³ Jan Kochanowski.
W Apokalipsie starcy stoj¹cy
przed tronem Najwy¿szego, wyznaj¹:

„Godzien jesteœ, Panie i Bo¿e
nasz,
odebraæ chwa³ê i czeœæ, i moc,
boœ Ty stworzy³ wszystko,
a dziêki Twej woli istnia³o
i zosta³o stworzone”
(Ap 4,11).
Ksiêga Powtórzonego Prawa podkreœla z naciskiem: „S³uchaj, Izraelu,
Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga
twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej
duszy swojej, ze wszystkich swych si³.
Niech pozostan¹ w twym sercu te s³owa, które ja ci dziœ nakazujê. Wpoisz
je twoim synom, bêdziesz o nich mówi³
przebywaj¹c w domu, w czasie podró¿y, k³ad¹c siê spaæ i wstaj¹c ze
snu”. (6, 4-7).
Religie staro¿ytnego
Wschodu wyznawa³y wielobóstwo. Oddawano
czêœæ wielu bogom,
choæ przeczuwano istnienie jakiegoœ jednego, naczelnego. Tak
by³o w Babilonii, w
Grecji i Rzymie…
Pierwsze przykazanie podkreœla,
¿e jest tylko jeden
Bóg. Zakazuje ono
czciæ innych bogów, tak w postaci
zwierz¹t, ptaków, jak i drzew, si³ przyrody, demonów czy kultu przodków.
Zobowi¹zuje do przestrzegania zasad
czystoœci wiary. Jakie powinno byæ
nasze odniesienie do Pana Boga?
Winno siê przejawiaæ poprzez:
a) Czeœæ Bo¿¹ zewnêtrzn¹;
b) Czeœæ Bo¿¹ wewnêtrzn¹.
Ad a
- Klêkanie, sk³adanie r¹k, obchodzenie œwi¹t i uroczystoœci; œwi¹tynie i o³tarze, pieœni, hymny religijne,
pielgrzymki, modlitwy…
- wznoszenie r¹k, aby uczciæ wyci¹gniête rêce Chrystusa na krzy¿u;
- postawa oranta w katakumbach
rzymskich;
- sk³adanie r¹k, zwyczaj germañski, wasal sk³ada³ rêce przed swoim
panem;
- padanie na twarz, to zwyczaj staro¿ytny; Mêdrcy ze Wschodu „upadli
na twarz i oddali Mu pok³on” (Mt 2,11);
- unikaæ formalistyki: „Ten lud czci
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mt 15,8).

Ad b
- Bóg chce, abyœmy oddawali Mu
czeœæ z wewnêtrznego przekonania.
Œw. Pawe³ pisze: „Bêdê siê modli³ duchem, ale bêdê siê te¿ modli³ i umys³em; bêdê œpiewa³ duchem, bêdê te¿
œpiewa³ i umys³em” (1 Kor 14,15).
W zewnêtrznej postawie winno odbijaæ siê nasze wnêtrze, nasz szacunek
do Boga, Chrystusa. St¹d wa¿ne jest
¿egnanie siê, zdjêcie czapki, przyklêkniêcie, pochwalenie Pan Boga. Przys³owie mówi: „Jeœli serce siê nie modli, na pró¿no jêzyk pracuje”. Nasze
odniesienie do Pana Boga wyra¿a siê
tak¿e w liturgii. LITURGIA – leiton ergon – to czynnoœæ publiczna. Przez

znaki zewnêtrzne, sakramentalne, dzia³a moc Ducha Œwiêtego. Przez nie wielbimy majestat Bo¿y. Jakie zadanie do
spe³nienia ma liturgia i co ona wyra¿a?
LITURGIA – uœwiêca cz³owieka,
- Wzywa do nawrócenia;
- przyczynia siê do uwielbienia
Boga;
- zapala do mi³oœci Chrystusa;
- w liturgii Bóg przemawia do swojego ludu;
- Chrystus nadal g³osi Ewangeliê;
- lud odpowiada œpiewem i modlitw¹;
- poprzez znaki widzialne ods³ania
Bo¿e tajemnice. Szczególne miejsce w
liturgii zajmuje Msza œwiêta, Eucharystia – „³amanie chleba” – odtworzenie
i uobecnienie krwawej ofiary krzy¿owej w sposób bezkrwawy.
W jaki sposób oddajemy czeœæ
Bogu?
Przez Ofiarê – wszelki dar widzialny z³o¿ony Bogu, aby okazaæ swoj¹
zale¿noœæ od Boga i tym samym wyraziæ wdziêcznoœæ za ka¿dy dar, ka¿dy
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przejaw dobra. Najdoskonalsz¹ Ofiar¹
Jest Eucharystia.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego2 naucza:
2099 Jest rzecz¹ s³uszn¹ sk³adaæ Bogu ofiary na znak uwielbienia i dziêkczynienia, przeb³agania i komunii z Nim:
„Prawdziw¹ ofiar¹ jest... ka¿de
dzie³o, które przyczynia siê do
po³¹czenia nas œwiêt¹ komuni¹ z
Bogiem, dziêki któremu mo¿emy
staæ siê naprawdê szczêœliwi”.
2100 Ofiara zewnêtrzna, by by³a
prawdziwa, powinna byæ wyrazem
ofiary duchowej: „Moj¹ ofiar¹...
duch skruszony...” (Ps 51, 19). Prorocy Starego Przymierza czêsto piêtnowali ofiary sk³adane bez zaanga¿owania wewnêtrznego lub nie
maj¹ce zwi¹zku z mi³oœci¹ bliŸniego..
Jezus przypomina s³owa proroka
Ozeasza: „Chcê raczej mi³osierdzia
ni¿ ofiary” (Mt 9, 13; 12, 7) Jedyn¹
doskona³¹ ofiar¹ jest ta, któr¹ Chrystus z³o¿y³ na krzy¿u w ca³kowitym
oddaniu siê mi³oœci Ojca i dla naszego zbawienia. £¹cz¹c siê z Jego
ofiar¹, mo¿emy nasze ¿ycie uczyniæ
ofiar¹ dla Boga.
Modlitwa – wszystkie ludy, najbardziej prymitywne, znaj¹ modlitwy.
Œwiadcz¹ o tym kamienne napisy, rysunki, papirusy, pergaminy. Znane s¹
pieœni, hymny…
Do modlitwy zachêca³ sam Pan
Jezus: „Wy zatem tak siê módlcie: Ojcze nasz” (Mt 6,9). „Powiedzia³ im te¿
przypowieœæ o tym, ¿e zawsze powinni siê modliæ i nie ustawaæ” (£k 18,1).
Znane modlitwy to brewiarz, ró¿aniec,
adoracje, litanie…
KKK naucza:
2098 Akty wiary, nadziei i mi³oœci, które nakazuje pierwsze przykazanie, wyra¿aj¹ siê w modlitwie.
Wzniesienie ducha do Boga jest
wyrazem naszej adoracji Boga:
w modlitwie uwielbienia i dziêkczynienia, modlitwie wstawienniczej
i modlitwie b³agalnej. Modlitwa
jest niezbêdnym warunkiem pos³uszeñstwa przykazaniom Bo¿ym.
„Zawsze... (trzeba) siê modliæ i nie
ustawaæ” (£k 18,1).
Œluby i przysiêgi uroczyste
– to rodzaj uznania nad sob¹
Pana Boga. To przywo³ywanie
Go na Œwiadka, wyraz zale¿noœci od Niego. Przysiêgamy
w donios³ych chwilach swojego
¿ycia: ma³¿eñstwo, kap³añstwo,
œluby zakonne…

KKK naucza:
2101 W wielu sytuacjach chrzeœcijanin jest wzywany do sk³adania
przyrzeczeñ Bogu. Zawieraj¹ je
chrzest, bierzmowanie, ma³¿eñstwo
i œwiêcenia. Chrzeœcijanin kieruj¹c
siê pobo¿noœci¹, mo¿e przyrzec
Bogu okreœlony czyn, modlitwê, ja³mu¿nê, pielgrzymkê itd. Wiernoœæ
przyrzeczeniom z³o¿onym Bogu jest
przejawem szacunku nale¿nego Boskiemu Majestatowi i mi³oœci wobec
wiernego Boga.
2102 Œlub, to jest œwiadom¹ i dobrowoln¹ obietnic¹ uczynion¹ Bogu,
maj¹c¹ za przedmiot dobro mo¿liwe
i lepsze, nale¿y wype³niæ z pobudek
cnoty religijnoœci”. Œlub jest aktem
pobo¿noœci, w którym chrzeœcijanin
poœwiêca siebie samego Bogu lub
obiecuje Mu dobry czyn. Wype³niaj¹c œluby, oddaje siê wiêc Bogu to, co
zosta³o Mu przyrzeczone i konsekrowane. Dzieje Apostolskie ukazuj¹ nam
œw. Paw³a zatroskanego o wype³nienie œlubów, które z³o¿y³.
2103 Koœció³ uznaje wzorcz¹ wartoœæ œlubów praktykowania rad ewangelicznych :
W pewnych przypadkach Koœció³
mo¿e dla s³usznych przyczyn zwolniæ
ze œlubów i przyrzeczeñ .
Miejsca œwiête: cmentarze – czeœæ
dla zmar³ych i wiara w ¿ycie pozagrobowe. Szacunek dla miejsca œwiêtego:
„Zdejm obuwie, bo ziemia na której
stoisz jest œwiêta”. Pan Jezus powypêdza³ handlarzy z dziedziñca œwi¹tyni (J 2,13-25). Uczy nas szacunku do
miejsc œwiêtych, do koœcio³ów.
Przedmioty liturgiczne: o³tarze,
naczynia liturgiczne, ksiêgi liturgiczne,
obrazy, feretrony, figury, krzy¿… Im nale¿y siê g³êboki szacunek, bo one ods³aniaj¹ nam i uobecniaj¹ œwiêtoœæ Boga.
Czasy œwiête: Adwent, Wielki
Post! Rok liturgiczny. Przygotowanie Paschy, Zmartwychwstania, Zes³anie Ducha Œwiêtego… Bóg jest
Panem czasu!
Jakie s¹ najbardziej jaskrawe grzechy przeciwko czci Bo¿ej?
Formalizm religijny: „Zachowujê
post dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co nabywam”
(£k 18,12). To taki œwiêtoszek, ¿aba w
kropielnicy, który tylko zewnêtrznie oddaje czeœæ Bogu. Wyrazem tego mo¿e
byæ satyra bp. Ignacego Krasickiego:

„Dewotce s³u¿ebnica w czymsiœ
przewini³a
W³aœnie wtenczas, kiedy
pacierze swoje koñczy³a.
Mówi¹c „odpuœæ nam nasze
winy”, bi³a bez litoœci.
Zachowaj Panie, Bo¿e, od takiej
pobo¿noœci”.
Ba³wochwalstwo – oddawanie czci
Bo¿ej stworzeniom: ubóstwianie w³adców, idoli m³odzie¿owych, k³anianie siê
ró¿nym bo¿kom: Œwiatowid, kult cia³
astralnych, drzew, roœlin, ptaków, zwierz¹t, a tak¿e kult cia³a, pieni¹dza, seksu…
Ba³wochwalstwo jest grzechem
ciê¿kim, bo „nie ma na œwiecie ani ¿adnych bo¿ków, ani ¿adnego boga, prócz
Boga jedynego” (1 Kor 8,4).
Koœció³ w swoim Katechizmie naucza:
2112 Pierwsze przykazanie potêpia
politeizm. Domaga siê od cz³owieka,
by nie wierzy³ w innych bogów poza
Bogiem i nie oddawa³ czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo
Œwiête nieustannie przypomina o odrzuceniu „bo¿ków ze srebra i z³ota, uczynionych rêkami ludzkimi”, które „maj¹
usta, ale nie mówi¹; oczy maj¹, ale nie
widz¹...” Te czcze bo¿ki czyni¹ cz³owieka pustym: „Do nich s¹ podobni ci, którzy je robi¹, i ka¿dy, który im ufa”
(Ps 115, 4-5. 8). Bóg natomiast jest „Bogiem ¿ywym” (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.),
który daje ¿ycie i dzia³a w historii.
2113 Ba³wochwalstwo nie dotyczy tylko fa³szywych kultów pogañskich. Pozostaje sta³¹ pokus¹ wiary.
Polega na ubóstwianiu tego, co nie
jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy,
gdy cz³owiek czci i wielbi stworzenie
zamiast Boga, bez wzglêdu na to, czy
chodzi o innych bogów czy o demony (na przyk³ad satanizm), o w³adzê,
przyjemnoœæ, rasê, przodków, pañstwo, pieni¹dze itd. „Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie” - mówi Jezus
(Mt 6, 24). Wielu mêczenników ponios³o œmieræ za to, ¿e nie oddawa³o czci
„Bestii” , odmawiaj¹c nawet udawania kultu. Ba³wochwalstwo odrzuca
jedyne panowanie Boga; jest nie do
pogodzenia z Bosk¹ komuni¹.
Zabobony, to przes¹dy, noszenie talizmanów, które maj¹ przynosiæ szczêœcie.
Podobnie jak i kuku³ka, sroka, podkowa,
s³oni¹tko, kominiarz… Sprowadzaj¹ podobno nieszczêœcia: trzynastka, a szczególnie przypadaj¹ca w pi¹tek, kracz¹ca
wrona, wyj¹cy pies, podanie rêki w progu, wstanie lew¹ nog¹, kot przebiegaj¹cy drogê… Do tego zaliczyæ mo¿na znachorstwo: zaklêcia, magia…
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KKK naucza o zabobonach:
2111 Zabobon jest wypaczeniem
postawy religijnej oraz praktyk, jakie
ona nak³ada. Mo¿e on tak¿e dotyczyæ
kultu, który oddajemy prawdziwemu
Bogu, na przyk³ad, gdy przypisuje siê
jakieœ magiczne znaczenie pewnym
praktykom, nawet uprawnionym lub
koniecznym. Popaœæ w zabobon oznacza wi¹zaæ skutecznoœæ modlitw
lub znaków sakramentalnych jedynie
z ich wymiarem materialnym, z pominiêciem dyspozycji wewnêtrznych,
jakich one wymagaj¹.
Wró¿by: astrologia, wró¿enie z cia³
niebieskich, uk³adu planet czy gwiazd.
S³oñce to dobroczynnoœæ, saturn –
smutek, ksiê¿yc – melancholiê albo
deszcz; Mars – zapa³ albo posuchê;
Merkury – niesta³oœæ… wró¿enie z
lotu ptaków, ich œpiewu, zachowanie
siê zwierz¹t domowych, z roœlin, z d³oni, z kart…

ga za sob¹ praktyki wró¿biarskie lub
magiczne. Dlatego Koœció³ upomina
wiernych, by wystrzegali siê ich. Uciekanie siê do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania z³ych mocy,
ani wykorzystywania ³atwowiernoœci
drugiego cz³owieka.

Przed wró¿biarstwem i magi¹
przestrzega nas Koœció³:

Satanizm. Szerzy siê kult szatana;
dzia³aj¹ sataniœci. Trzeba zadaæ pytanie: co jest przyczyn¹ tego, ¿e m³odzi
ludzie anga¿uj¹ siê w satanizm? Jest
ich kilka, ale dadz¹ siê one sprowadziæ do nastêpuj¹cych:
Ciekawoœæ. M³ody cz³owiek, dla
którego otaczaj¹ca go rzeczywistoœæ
jest jak¹œ tajemnic¹ czy zagadk¹, chce
poznaæ jej g³êbiê i znaczenie. Chce zaspokoiæ ciekawoœæ, wiêc siêga po „Bibliê Szatana” czy sataniczne rytua³y.
Mo¿e to czyniæ dla zwyk³ej ciekawoœci
czy zabawy, bez przewidywania skutków tej niebezpiecznej ciekawoœci.
Ciekawoœæ prowadzi do zaanga¿owania, do powtarzania, utrwalenia.
W tej grupie mieszcz¹ siê m³odzi ludzie, którzy doznali bolesnych prze¿yæ, którzy czuli siê niekochani, niechciani, odtr¹ceni. Jest to rodzaj
ucieczki w œwiat fantazji, ucieczka
w œwiat narkotyków, wzorowanie siê
na kimœ znacz¹cym, który m³odemu
cz³owiekowi mo¿e zaimponowaæ. Jest
to szukanie ró¿nych doznañ.
Do satanicznego zaanga¿owania
prowadz¹ rodzinne tradycje. Mówi
siê o tzw. satanizmie pokoleniowym.
Tu ju¿ dzieciom podaje siê narkotyki i wprowadza w œwiat rytua³ów.
Wszystko jest owiane mg³¹ tajemniczoœci, g³êboko skrywan¹ przed kimœ
niewtajemniczonym. Tu ju¿ uczestniczy siê w rytualnych morderstwach niemowl¹t!
Czwarta droga: „Sataniœci obiecuj¹
nastolatkom nieograniczon¹ iloœæ narkotyków, mocy, seksu, bogactwa
i uznania. Skupiaj¹ siê na m³odzie¿y
maj¹cej problemy emocjonalne lub

2115 Bóg mo¿e objawiæ przysz³oœæ
swoim prorokom lub innym œwiêtym.
Jednak w³aœciwa postawa chrzeœcijañska polega na ufnym powierzeniu siê
Opatrznoœci w tym, co dotyczy przysz³oœci, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawoœci w tym wzglêdzie.
Nieprzewidywanie mo¿e stanowiæ
brak odpowiedzialnoœci.
2116 Nale¿y odrzuciæ wszystkie
formy wró¿biarstwa: odwo³ywanie siê
do Szatana lub demonów, przywo³ywanie zmar³ych lub inne praktyki maj¹ce rzekomo ods³aniaæ przysz³oœæ .
Korzystanie z horoskopów, astrologia,
chiromancja, wyjaœnianie przepowiedni i wró¿b, zjawiska jasnowidztwa,
pos³ugiwanie siê medium s¹ przejawami chêci panowania nad czasem, nad
histori¹ i wreszcie nad ludŸmi, a jednoczeœnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te s¹
sprzeczne ze czci¹ i szacunkiem - po³¹czonym z mi³uj¹c¹ bojaŸni¹ - które
nale¿¹ siê jedynie Bogu.
2117 Wszystkie praktyki magii
lub czarów, przez które d¹¿y siê do
pozyskania tajemnych si³, by pos³ugiwaæ siê nimi i osi¹gaæ nadnaturaln¹
w³adzê nad bliŸnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - s¹ w powa¿nej sprzecznoœci z cnot¹ religijnoœci.
Praktyki te nale¿y potêpiæ tym bardziej
wtedy, gdy towarzyszy im intencja
zaszkodzenia drugiemu cz³owiekowi
lub uciekanie siê do interwencji demonów. Jest równie¿ naganne noszenie amuletów. Spirytyzm czêsto poci¹-

Spirytyzm. Wywo³ywanie duchów, rozmowa z nimi, uprawianie
magii jest piêtnowane przez Pismo
Œwiête: „Nie znajdzie siê poœród ciebie nikt, kto by przeprowadza³ przez
ogieñ swego syna lub córkê, uprawia³
wró¿by, gus³a, przepowiednie i czary;
nikt, kto by uprawia³ zaklêcia, pyta³
duchów i widma, zwraca³ siê do umar³ych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana
ka¿dy, kto to czyni. Z powodu tych
obrzydliwoœci wypêdza ich Pan, Bóg
twój, sprzed twego oblicza”
(Pwt 18,10-12).

pochodz¹cej ze Ÿle funkcjonuj¹cych
rodzin. Ich g³ównym celem s¹ ch³opcy i dziewczêta, którzy maj¹ kompleksy ni¿szoœci i nie rozumiej¹ wartoœci
religijnych i moralnych. M³odzie¿ ta
jest przyci¹gana obietnic¹ wspólnoty. Ci, którzy ³owi¹ ludzi do kultu, namawiaj¹ m³odzie¿ w szko³ach, parkach,
koœcio³ach, klubach Dungeons and
Dragons oraz na koncertach heavy
metal. Nie opowiadaj¹ przy tym, ¿e s¹
satanistami”3. Odbywaj¹ siê tu przyjêcia, na których podaje siê bezp³atne
narkotyki i uprawia seks. Wszystko
przy dŸwiêkach muzyki metalowej jest
filmowane, aby w razie czego szanta¿owaæ ofiarê kompromituj¹cymi zdjêciami. Muzyka ta niczym narkotyk
wci¹ga w trans, oddzia³uje na podœwiadomoœæ. Bywa, ¿e tu m³odzi ludzie czuj¹ siê zauwa¿eni, dowartoœciowani, s¹dz¹c, ¿e s¹ komuœ potrzebni,
kto móg³by ich pokochaæ i zrozumieæ.
W ten rodzaj satanizmu wci¹gani s¹
ludzie, którzy w ¿yciu doznali wiele
upokorzeñ, zranieñ i osamotnienia. S¹
gotowi zrobiæ wszystko, aby byæ kimœ
zauwa¿onym, ¿eby przynale¿eæ do jakiejœ grupy.
Przyczyn¹ chyba najwa¿niejsz¹
jest brak wiary, jej zrozumienia
i uk³adania swojego ¿ycia wed³ug
nauki Koœcio³a.
Wyzwoliæ siê z satanizmu jest ciê¿ko, gdy¿ sataniœci zapowiadaj¹ zemstê
nawet na najbli¿szej rodzinie. Stosuj¹
przy tym najró¿norodniejsze szanta¿e
czy pogró¿ki. Przynale¿noœæ do grupy jest g³êboko skrywana i mówienie
o rytua³ach, praktykach, jest przez nich
surowo karane. Ks. Jeffrey J. Steffon
radzi rodzicom: „By przeciwstawiæ siê
zwodniczym sid³om kultu satanicznego, rodzice powinni staraæ siê byæ stale otwarci w stosunku do swoich dojrzewaj¹cych dzieci I pozwalaæ im na
swobodne wypowiadanie siê. Powinni im zapewniæ pe³n¹ mi³oœci atmosferê chrzeœcijañskiego domu i byæ czujni na wszelkie oznaki wci¹gania siê
w okultyzm”4. Z tych rad trzeba korzystaæ, bo problem ten narasta. To
nie jest fantazyjna przestroga czy rada.
Sataniœci w sposób szczególny
upodobali sobie dzieci, maj¹c na celu
ich deprawacjê. Jest to g³êboka krzywda wyrz¹dzana dzieciom. Dzieje siê to
przez obrzydliwe, brutalne i ohydne
rytua³y, o których w tym miejscu lepiej zamilczeæ. Œlady po tego rodzaju
praktykach s¹ skrzêtnie skrywane, zacierane, utrzymywane w najg³êbszej
tajemnicy, bardzo trudne do udowodnienia, gdy¿ wszystko jest palone
i niszczone przez zespo³y „oczyszcza-
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j¹ce teren”. Pozosta³oœci rytualne przenosz¹ z miejsca na miejsce, aby niczego nie udowodniæ.
Sataniœci maj¹ swoje „przykazania”, ca³kowity sprzeciw wobec tego
co Bo¿e, religijne, maj¹ swoje zespo³y
muzyczne, „czarne msze”, ubiór, znaki
rozpoznawcze (666).
Grzechy wprost przeciwko czci
Bo¿ej.
Obojêtnoœæ religijna, na co mog¹
siê sk³adaæ: dobrobyt, bogactwo, biznes, urz¹dzenie siê, szumne „cz³owiek
sukcesu”, s³awa, a to niekiedy wi¹¿e
siê z duchowym nieporz¹dkiem moralnym, co odci¹ga od Pana Boga, ucieczka w œwiat iluzji, zaœlepienia, co powoduje oddalenie od Pana Boga. Od Pana
Boga oddala ca³kowite ¿ycie „na luzie”,
owe „tañce, hulanki, swawole…”.
Bezbo¿noœæ: KKK naucza:
2118 Pierwsze przykazanie Bo¿e
potêpia grzechy bezbo¿noœci, do których nale¿¹ przede wszystkim: kuszenie Boga w s³owach i czynach, œwiêtokradztwo i symonia.
2119 Kuszenie Boga polega na
wystawianiu na próbê - w s³owach lub
w uczynkach - Jego dobroci i wszechmocy. W³aœnie w ten sposób Szatan
chcia³, by Jezus rzuci³ siê ze Œwi¹tyni
i aby przez to zmusi³ Boga do dzia³ania. Jezus przeciwstawia Mu s³owa
Boga: „Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego” (Pwt 6,16). Takie wystawianie Boga na próbê rani
szacunek i zaufanie jakie nale¿¹ siê naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zw¹tpienie dotycz¹ce Jego mi³oœci,
opatrznoœci i mocy..
2121 Symonia jest okreœlana jako
nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistoœci duchowych. Czarnoksiê¿nikowi Szymonowi, chc¹cemu nabyæ
w³adzê duchow¹, której dzia³anie widzia³ w Aposto³ach, Piotr odpowiada:
„Niech pieni¹dze twoje przepadn¹ razem z tob¹. . . gdy¿ s¹dzi³eœ, ¿e dar
Bo¿y mo¿na nabyæ za pieni¹dze”
(Dz 8, 20). Post¹pi³ wiêc zgodnie ze
s³owami Jezusa: „Darmo otrzymaliœcie,
darmo dawajcie!” (Mt 10, 8). Nie mo¿na przyw³aszczaæ sobie dóbr duchowych i traktowaæ ich jak w³aœciciel lub
pan, poniewa¿ maj¹ one swoje Ÿród³o
w Bogu. Mo¿na otrzymaæ je darmowo
jedynie od Boga.
Ateizm: ca³kowite odrzucenie wiary w Boga. Koœció³ katolicki nieraz
wypowiada³ siê doœæ obszernie na temat ateizmu. Tu warto przytoczyæ tylko skrót katechizmowy:
2124 Pojêcie „ateizm” obejmuje
bardzo zró¿nicowane zjawiska. Czêsto
spotykan¹ postaci¹ ateizmu jest ma-

terializm praktyczny, który ogranicza
potrzeby i ambicje cz³owieka do przestrzeni i czasu. Humanizm ateistyczny b³êdnie uwa¿a, ¿e cz³owiek jest
„sam sobie celem, sam jedynym
sprawc¹ i demiurgiem swojej w³asnej
historii”. Inna postaæ wspó³czesnego ateizmu oczekuje wyzwolenia cz³owieka na drodze wyzwolenia gospodarczego i spo³ecznego, któremu jak twierdzi – „religia z natury swej
stoi na przeszkodzie, gdy¿ budz¹c
nadziejê cz³owieka na przysz³e, z³udne ¿ycie, odstrêcza go od budowy
pañstwa ziemskiego”.
2125 Ateizm, odrzucaj¹c lub neguj¹c istnienie Boga, jest grzechem
przeciw cnocie religijnoœci.. Odpowiedzialnoœæ za to przewinienie mo¿e
znacznie zmniejszyæ intencja i okolicznoœci. W powstawaniu i rozpowszechnianiu siê ateizmu „niema³y udzia³
mog¹ mieæ wierz¹cy, o ile skutkiem
zaniedbañ w wychowaniu religijnym
albo fa³szywego przedstawiania nauki
wiary, albo te¿ braków w ich w³asnym
¿yciu religijnym, moralnym i spo³ecznym, powiedzieæ o nich trzeba, ¿e raczej przes³aniaj¹, ani¿eli pokazuj¹ prawdziwe oblicze Boga i religii”.
2126 Czêsto ateizm opiera siê na
b³êdnej koncepcji autonomii ludzkiej,
która posuwa siê a¿ do odrzucania jakiejkolwiek zale¿noœci od Boga. W rzeczywistoœci „uznanie Boga bynajmniej nie sprzeciwia siê godnoœci
cz³owieka, skoro godnoœæ ta na samym
Bogu siê zasadza i w Nim siê doskonali”.. Koœció³ wie, „¿e to, co on wieœci, idzie po linii najtajniejszych pragnieñ serca ludzkiego”.
BluŸnierstwa: lekcewa¿¹ce, pogardliwe wyra¿ania siê o Panu Bogu,
Koœciele, Krzy¿u, œwiêtych…
Œwiêtokradztwo:Natematœwiêtokradztwa ws³uchajmy siê w g³os Koœcio³a:
2120 Œwiêtokradztwo polega na
profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynnoœci liturgicznych, jak równie¿ osób,
rzeczy i miejsc poœwiêconych Bogu.
Œwiêtokradztwo jest grzechem ciê¿kim,
zw³aszcza je¿eli jest pope³nione przeciw Eucharystii, poniewa¿ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Cia³o samego Chrystusa.
To pierwsze spojrzenie ma swoje
odniesienie do Pana Boga. Stale trzeba pytaæ: jakiego jestem ducha
(por. £k 9,55). Czy jest w nas Duch
Bo¿y, który jest otwarty na Jego sprawy? Czy jest w nas Duch mi³oœci
Boga? Módlmy siê codziennie dziesiêciorgiem przykazañ Bo¿ych, bo

przecie¿ to nasza droga wiod¹ca ku
niekoñcz¹cemu siê szczêœciu, ku pe³nej radoœci.
Pierwsze przykazanie ukazuje nam,
¿e poza Jedynym Bogiem nie ma nikogo innego. Dziœ cz³owiek chcia³by Pana
Boga nie tylko zastêpowaæ, ale Nim
byæ. Znane s¹ zasady ideologii gender, w tym zasady queer – samooznaczenia. Polega ona na dokonywaniu
suwerennych wyborów: „Mam wybór.
Jestem dumny i anga¿ujê siê w ten
wybór. Nie zgadzam siê, ¿eby ktoœ inny
lub spo³eczeñstwo mówi³o mi, kim jestem. Nie otrzymujê mojego bytu i mojego ¿ycia od kogokolwiek innego ni¿
ja sam. Ja sam decydujê, kim jestem.
Spo³eczeñstwo musi siê zgodziæ na mój
wybór i dostosowaæ do moich zmian
orientacji. Jestem panem œwiata”5.
W tej¿e teorii chodzi g³ównie o dowolne zmienianie swojej p³ci, nawet wielokrotnie w ci¹gu swojego ¿ycia. To
nie jest tylko piêknie brzmi¹ca teoria
zmierzaj¹ca do równoœci czy wyrównania szans miêdzy mê¿czyznami a kobietami. Jest to podstêp dla mniej
uœwiadomionych.

Ks. Andrzej Skiba

1

A. Frejlich, Ikona, w: Encyklopedia Katolicka, KUL, Lublin 1997, k. 8
nn.; por. J. Forest, Modlitwa z ikonami, Homini, Bydgoszcz 1999, s. 25 –
58. S¹ tu podane: Krótka historia ikon;
W³aœciwoœci ikony; Tworzenie ikony;
Modlitwa Ikonografa; Zasady malarza ikon; Kolor w ikonografii; J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, Pax,
Warszawa 1984; L. Uspienski, Teologia Ikony, W Drodze, Poznañ 1993; Co
to jest prawos³awie?, Znak Kraków
1993, nr 453.
2
Odt¹d: KKK
3
J.J. Steffon, Satanizm jako ucieczka
w absurd, Wydawnictwo WAM. Ksiê¿a Jezuici, Kraków 1994, s. 115.
4
Tam¿e, s. 116.
5
M. A. Peeters, Gender – œwiatowa
norma polityczna i kulturowa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, s. 72 n.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 9 (755) 4 marca 2018 r.

12

Sakrament bierzmowania 2018
Karl Rahner, jezuita:
„Duch Œwiêty jest naszym wspomo¿ycielem w modlitwie. Gdy siê nu¿ymy, On nie ustaje nigdy. Gdy nas
ogarnia przemo¿ne zniechêcenie, On
trwa w nas radoœci¹ zawsze œwie¿ego poranka. Gdy ze s³owami modlitwy walczy w nas ukryta beznadziej-

noœæ, On modli siê w nas samym sob¹:
niezachwian¹ pewnoœci¹ wiekuistego Boga. Gdy wspomaga nas Duch,
modlitwa staje siê fragmentem melodii, któr¹ rozœpiewane jest niebo, dymem kadzid³a wstêpuj¹cym na o³tarz
Boga Trójjedynego. To, ¿e modli siê
w nas Duch Boga, jest najœwiêtsz¹

LISTA OSÓB DO BIERZMOWANIA –
SANOK FARA
Lp. Imiê i Nazwisko
1 Bieniek Natalia
2 Brejta Izabela
3 Buk³ad Natalia
4 Bury Urszula
5 Czopor Natalia
6 Dymnicka Karina
7 Gawron Patrycja
8 Jaklik Paulina
9 Królicka Karolina
10 Krzysztyñska Amelia
11 Kus Martyna
12 Matu³a Jagoda
13 Miazga Anna
14 Niemczyk Jeanette
15 Niemiec Angelika
16 Radwañska Wiktoria
17 Setnik Livia
18 Tomczewska Patrycja
19 Wojtanowicz Gabriela

Imiê do Bierzmowania
Anastazja
Maria Magdalena
Marianna
Katarzyna
Amelia
Pelagia
Aleksandra
Barbara
Anna
Jadwiga
Paulina
Emilia
Magdalena
£ucja
£ucja
Kinga
Klara
Rita
Anastazja

porêk¹ naszej modlitwy, jej godnoœci¹ najzaszczytniejsz¹. Duch Boga
modli siê w nas, gdy tylko w³¹czamy
siê w Jego modlitwê”.
Tê modlitwê znakomitego teologa
niemieckiego dedykujê m³odzie¿y, która w niedzielê, 25 lutego 2018 roku,
przyjê³a sakrament bierzmowania.

LISTA OSÓB DO BIERZMOWANIA –
FRANCISZKANIE
Lp. Imiê i Nazwisko
1 Liliana ¯ywicka
2 Katarzyna Mas³owska
3 Aleksandra Lenart
4 Sylwia Szuba
5 Julia Przybysz
6 Ilona Symo³on
7 Diana Smag³o
8 Kacper Florko
9 Patrycja Mazur
10 Patrycja Starego
11 Wiktoria Uryæ
12 Dominika Mogialny
13 Agnieszka Widota
14 Julia Mêkarska
15 Tobiasz Wilk
16 Norbert Wójtowicz
17 Jagoda Czerwiñska
18 Zuzanna Daszyk
19 Anna Milcznowska
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Imiê do Bierzmowania
Karolina
Karolina
Kinga
Faustyna
Agnieszka
Oliwia
Anastazja
Jan
Magdalena
Anna
Bernadeta
Barbara
Agnieszka
Marcelina
Jan
Wojciech
Laura
Emilia
Aniela

13
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Wójcik Patrycja
Zdziebko Karolina
Zendak Justyna
Adamski Piotr
Bartkowski Karol
Bobko Micha³
Bu³dak Karol
D¹browski Mi³osz
Dêbski Jakub
Indyk Przemys³aw
Jaworski Marcin
Dubiel Kamil
Karasiewicz Arkadiusz
Kijowski Krzysztof
Koczera Mateusz
Kozio³ Przemys³aw
Kucaba Jakub
Matuszek Jakub
Mleczko Micha³
Najdecki Kacper
P³ocica Mateusz
Sachajdak Maciej
Szechyñski Filip
Szymd Mi³osz
Zmarz Mi³osz
Nowak Krystian

Maria
Antonia
£ucja
Alojzy
Jerzy
Mateusz
Franciszek
Franciszek
Andrzej
Franciszek
Piotr
Pawe³
Hubert
Jan
£ukasz
Pawe³
£ukasz
Mateusz
Jan Pawe³
Hadrian
Hubert
Stanis³aw
Edward
Antoni
Krzysztof
Maciej

Szafarz. Ks. bp Stanis³aw Jamrozek
Przygotowywa³: ks. Pawe³ Mendyk
Parafia pw. Przemienienia Pañskiego
Sanok – Fara – 26 luty 2018 r

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Daria Milczanowska
Weronika Mermer
Jakub Mandzelowski
Bart³omiej Galej
Jakub £agodziæ
Mateusz Kwaœniewicz
Brunon Daszyk
Natalia Redman
Martyna Bia³ow¹s
Weronika Wójcik
Sandra Krê¿el
Aleksandra Kot
Aleksandra W³adyka
Kinga Frankiewicz
Kamil Gierla
Zuzanna Grzybowska
Kamila Borowy
Kornelia Borowy
Sara Czech
Wiktoria D¹browska
Magdalena Kowalczyk
Karolin G³adysz
Izabela Jarosz
Wiktoria Buczek
Cyprian Wêgrzyn
Wiktoria Husak
£ukasz Królicki
Mateusz Ignaszczak
Kacper Adamski
Micha³ Bakuta
Adrian Frankiewicz
Kamil Rybczak

Faustyna
Karolina
Antoni
Augustyn
Piotr
Franciszek
Andrzej
Weronika
Filippa
Knga
Rita
Maria
Wiktoria
Maria Magdalena
Maciej
Weronika
Filomena
Joanna
Rita
Karolina
Michalina
Klara
Cecylia
Rita
Karol
Filomena
Micha³
Andrzej
Barnaba
Piotr
Maksymilian
Piotr

Szafarz. Ks. bp Stanis³aw Jamrozek
Przygotowywa³: br. Piotr Piejko (OFM Conv.)
Parafia pw. Przemienienia Pañskiego
Sanok – Fara – 26 luty 2018 r
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„B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹...”
Ks. Zygmunt Gorazdowski – Œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
Cierpienie, ból, smutek s¹ niejako
wpisane w ludzk¹ egzystencjê.
W smutku – krzyku istnienia – przychodzimy na œwiat, a gdy go opusz-

czamy, towarzyszy nam czêsto smutek tych, którzy szli wraz z nami przez
¿ycie. mówi¹c o b³ogos³awionym smutku, mia³ zapewne Chrystus na myœli
tych wszystkich, którzy prze¿ywaj¹ go
w sposób pozytywny i twórczy i przez
swój smutek „dope³niaj¹ braki udrêk
Chrystusa” (Kol 1,24). Patrz¹c na
¿ycie ks. Zygmunta Gorazdowskiego, nietrudno zauwa¿yæ, jak
prze¿ywane przez niego cierpienia czyni³y go coraz wra¿liwszym
i otwar³y na Boga i bliŸnich. Ju¿
od wczesnego dzieciñstwa naznaczony by³ znamieniem krzy¿a. W biografiach i utrwalonej tradycji rodzinnej znajdujemy
wzmiankê o cudownym ocaleniu
Zygmunta z rzezi galicyjskiej, kiedy to niañka w mroŸny zimowy
wieczór ukry³a dziecko pod ko³em m³yñskim. Od tego momentu Zygmunt zapad³ na chorobê
p³uc, która towarzyszy³a mu przez ca³e
¿ycie. Tak¿e w dzieciñstwie i wczesnej m³odoœci dane mu by³o zetkn¹æ
siê se œmierci¹ piêciorga rodzeñstwa.
Œmieræ bliskich mu osób wycisnê³a
niew¹tpliwie piêtno na jego ¿yciu
i by³a szczególn¹ szko³¹ chrzeœcijañskiego dojrzewania.
Wpojony mu przez rodziców patriotyzm, g³êboka troska o losy Ojczyzny spowodowa³a, ¿e jako m³ody gimnazjalista wzi¹³ udzia³ w powstaniu
styczniowym w 1863 r. „Kto zna gehennê mêczeñstwa tej drobnej szlachetnej garstki, kto zna nêdzê, na jak¹
nara¿eni byli powstañcy, (…) kto przerobi³ tê ca³¹ gehennê duszy polskiej,
ten pojmie i zrozumie, ile wycierpia³a

ta szlachetna duszyczka”. M³ody Zygmunt okupi³ udzia³ w powstaniu silnym krwotokiem, ale mimo to dotrwa³
wraz z innymi do smutnego koñca powstañczych walk. Henryk
Orwid, w artykule „Ksi¹dz
dziadów” zamieszczonym
w „Gazecie Codziennej”
z 1909 r., tak charakteryzuje duchowy stan m³odego
powstañca: „Wróci³ z rozdartym sercem, niejedn¹
³zê roni¹c z powodu niespe³nionych marzeñ, bo
dusza jego pragnê³a widzieæ wszystko dooko³a
siebie szczêœliwe”.
Po zdaniu matury powzi¹³ Zygmunt decyzjê
o podjêciu studiów prawniczych we Lwowie. Jednak¿e jego nauka na tym kierunku trwa³a zaledwie
rok, gdy¿ us³yszawszy w swym sercu
g³os powo³ania do stanu kap³añskiego, przeniós³ siê w 1865 r. do seminarium. „Tutaj poczu³em powo³anie do
stanu duchownego” - powie sam o so-

bie. Seminaryjne lata by³y dla kleryka
Zygmunta piêknym czasem dorastania
do Chrystusowego kap³añstwa, ale te¿
okresem zmagañ z chorob¹ p³uc i serca. Jednak¿e cierpienia te wykorzysta³
alumn Zygmunt jako ogromn¹ szansê.
Wspominaj¹c swojego brata, jego siostra Maria stwierdzi³a, ¿e przez ca³e
¿ycie zwyk³ mówiæ: „Bogu dziêkujê za
chorobê, jak¹ na mnie dopuœci³ w mej
m³odoœci, bo gdyby nie ta choroba,
nie by³bym ksiêdzem i nigdy bym nie
by³ zadowolony, rozmin¹wszy siê
z moim powo³aniem”. Zachowane opinie mówi¹ o jego dojrza³ej postawie
podczas studiów seminaryjnych:
„W seminarium by³ otwarty naprawdê
przede wszystkim Bo¿¹. (…) ¯ycie

duchowe prowadzi³ bardzo g³êbokie
(…). Jego gorliwoœæ jako kleryka przejawia³a siê w zwyk³ej codziennoœci branej na serio i prze¿ywanej g³êboko, bez
szukania nadzwyczajnoœci”.
Wprowadzony od wczesnego dzieciñstwa w misterium cierpienia, zrozumia³ szybko kleryk Zygmunt s³owa
Chrystusa: „Kto chce pójœæ za Mn¹,
niech siê zaprze samego siebie, niech
weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje”. Zaakceptowa³ cierpienie, gdy¿
zrozumia³, ¿e jest ono czêœci¹ s³u¿by
Chrystusowi, drog¹ moralnej wielkoœci. Jego cierpienie wzmog³o siê, gdy
z powodu gwa³townego nasilenia choroby p³uc wstrzymano mu œwiêcenia
kap³añskie na czas nieokreœlony. By³a
to istotnie bardzo wa¿na próba wiary.
Znaj¹cy osobiœcie przysz³ego œwiêtego kap³ana, œwiadek tak opisuje jego
stan duchowy: „Odmówienie œwiêceñ
kap³añskich by³o dla Zygmunta ciosem bardzo bolesnym, cierpia³ moralnie i fizycznie, lecz nie traci³ ufnoœci
w Panu Bogu”. W³aœnie w tym czasie
wzmo¿onego cierpienia moralnego i fizycznego, Zygmunt zda³ siê
ca³kowicie na Boga i opowiedzia³ siê za Nim definitywnie.
To poddanie woli Bo¿ej by³o
dla niego wewnêtrzn¹ si³¹
i Ÿród³em nadziei. Wiara w Boga, który z mi³oœci¹ krzy¿uj¹c¹ wkracza w ludzkie ¿ycie,
pomog³a mu zrozumieæ, ¿ê doœwiadczone przez niego cierpienie jest wezwaniem do nawrócenia bêd¹cego ca³kowitym obumarciem ziarna pszenicznego, aby mog³o przynieœæ plon obfity (por. J 12,24).
Zrozumia³ je jako zaproszenie
do ¿ycia z Chrystusem, naznaczonego ci¹g³¹ walk¹, zmaganiem siê, ¿e
pierwszorzêdnym celem kap³ana jest
troska o to, „aby owce mia³y ¿ycie
i mia³y je w obfitoœci” (J 10,20). Zachowana z tego okresu modlitwa zawiera obietnicê dan¹ Bogu, ¿e jako
kap³an ca³e swe ¿ycie poœwiêci „dla
dobra bliŸnich”. Mówi¹c o dobru bliŸnich, mia³ na myœli ich zbawienie.
Po œwiêceniach kap³añskich, od
samego pocz¹tku swej pos³ugi kap³añskiej skoncentrowany by³ na ludziach
cierpi¹cych, gdy¿ bêd¹c ca³e ¿ycie
uczestnikiem krzy¿a Zbawiciela, móg³
przyjœæ z wyj¹tkowo skuteczn¹ pomoc¹ ich potrzebom zarówno fizycznym, jak i duchowym. M. Rechowicz,
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komentuj¹c ogromne zaanga¿owanie
ks. Zygmunta dla dobra cierpi¹cych,
pisze: „Jego w³asna choroba by³a powodem, ¿e spojrzenie w odmêt cierpienia mobilizowa³o w nim zasoby
energii, która elektryzuj¹c wspó³pracuj¹ce z nim otoczenie, bez kapita³ów,
bez subwencji sfer oficjalnych stworzy³a szereg kosztownych i niezwykle
po¿ytecznych instytucji”. Kolejne lata
jego pos³ugi kap³añskiej na poszczególnych placówkach wskazuj¹, ¿e cierpienie, jak nieod³¹czny przyjaciel, stale mu towarzyszy³o. Cierpliwie znosi³
niedogodne warunki mieszkaniowe,
przenosiny z placówki na placówkê,
niebezpieczeñstwo zachorowania,
a nawet zagro¿enie utraty ¿ycia przez
kontakt z ciê¿ko chorymi. „M³ody kap³an, nie myœl¹c o w³asnym bezpieczeñstwie, w duchu obranej mi³oœci
pochyla³ siê nad cierpi¹cymi i zmar³y-

mi” - powiedzia³ jeden ze œwiadków
jego ¿ycia. Niejednokrotnie towarzyszy³o mu te¿ poczucie osamotnienia
i niezrozumienia, co jest tak¿e konsekwencj¹ ca³kowitego pójœcia za Chrystusem. Jednak¿e w chwilach tych
duchowych zmagañ, by byæ jak Jezus
i wytrwaæ z Nim pod krzy¿em, móg³
powtarzaæ za œw. Paw³em: „Zewsz¹d
znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy siê zw¹tpieniu; ¿yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy
przeœladowanie, lecz nie czujemy siê
osamotnieni, obalaj¹ nas na ziemiê,
lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie
w ciele naszym konanie Jezusa, aby
¿ycie Jezusa objawi³o siê w naszym
ciele” (2Kor 4,8-11). Rozumia³ sens
cierpienia na tyle, ¿e nie tylko umia³
przyjmowaæ to cierpienie, które przychodzi³o wprost od Boga czy poprzez
ludzi, ale i sam dobrowolnie podejmowa³ umartwienia ze wzglêdu na Królestwo Bo¿e.
Ks. Zygmunt doœwiadczony cierpieniem „jak z³oto w tyglu” (Mdr 3,6),
rozumia³, ¿e jest ono nieodzowne
w pójœciu za Chrystusem i ¿e z Nim
zespolone, ma wymiar odkupieñczy.
St¹d te¿, gdziekolwiek przebywa³, nie
szuka³ ³atwego ¿ycia i taniej radoœci.
Nie znaczy to, ¿e by³ cierpiêtnikiem,

wprost przeciwnie. Nigdy nie ubolewa³ nad swym trudnym losem. Doznawanie udrêki w Chrystusie wyzwoli³o
go z zamkniêcia, w jakie móg³by popaœæ cz³owiek ma³ostkowy, i otworzy³o na ró¿ne biedy i ludzkie braki. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e ks. Zygmunt
nosi³ w swym sercu smutek cierpi¹cej
ludzkoœci, z któr¹ spotyka³ siê niemal¿e
ka¿dego dnia. Widok nêdzy moralnej
i materialnej oraz niesprawiedliwoœci
spo³ecznej wstrz¹sa³ nim g³êboko, ale
nie poprzestawa³ na tym choæby najbardziej dog³êbnym wzruszeniu. Podejmuj¹c liczne inicjatywy osobiste i wspólnotowe, dzia³a³ aby smutek rozmaitych
niedostatków przeobra¿aæ w radoœæ
i nieœæ j¹ ludziom. Nierzadko zapewne
widzia³ radosne oczy dzieci i ich matek,
którym zapewni³ godziw¹ egzystencjê,
oczy starców i chorych znajduj¹cych
w³aœciw¹ opiekê w szpitalach, oczy
¿ebraków i bezrobotnych, którzy dostali dziêki niemu pracê, wdziêczne oczy
m³odzie¿y znajduj¹cej u niego opiekê
duchow¹ i warunki do nauki.
Pragn¹c „przed³u¿yæ” swój charyzmat s³u¿by cierpi¹cemu cz³owiekowi,
za³o¿y³ ks. Gorazdowski zgromadzenie
zakonne Sióstr Mi³osierdzia Œwiêtego
Józefa. W liœcie pisanym z sanatorium
w Ice w 1895 r. wyzna³ siostrom: „Có¿
móg³bym wa¿niejszego spe³niæ na
œwiecie, jak to, abym za ³ask¹ Bo¿¹ stara³ siê o zabezpieczenie Was i Waszego Zgromadzenia i rozszerzenie siê
jego ku chwale Pana Boga, a ku po¿ytkowi cierpi¹cej ludzkoœci? To uwa¿am
jako cel ¿ycia mego na ziemi i o tym
chcê, abyœcie by³y przekonane”.
Ksi¹dz Zygmunt prze¿ywa³ swoje cierpienie i smutek zawsze z Chrystusem, dlatego jego ¿ycie przynios³o plon obfity. Œw. Jan Pawe³ II
powiedzia³ kiedyœ do chorych znamienne s³owa: „S¹dz¹c po ludzku, je-

steœcie s³abi, chorzy, lecz jesteœcie
tak¿e bardzo potê¿ni, jak potê¿ny jest
Jezus Chrystus Ukrzy¿owany”.
Gdybyœmy zapytali, sk¹d ks. Zygmunt czerpa³ si³ê do przerastania samego siebie w cierpieniu i do uto¿samiania siê z Chrystusem Ukrzy¿owanym, znaleŸlibyœmy jedn¹ odpowiedŸ: „z g³êbokiego ¿ycia modlitw¹
i jednocz¹cej wiêzi z Boskim Zbawicielem”. Ks. Zygmunt by³ cz³owiekiem
g³êbokiej modlitwy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³e jego ¿ycie by³o jedn¹
wielk¹ modlitw¹. Nie by³o tam chwil
zmarnowanych. Œwiadkowie wspominaj¹, ¿e „mówi¹c o Bogu czy o niebie,
czyni³ to z dzieciêc¹ prostot¹ i radoœci¹, która oddawa³a nie tylko treœæ
s³ów, ale i sam ton, którym je wypowiada³”. Zachêcaj¹c innych do czerpania z bogactwa modlitwy, mówi³:
„Modlitwa jest kluczem do skarbnicy
³ask Bo¿ych, wiêc otwieraj j¹ nim czêsto, abyœ otrzyma³ to wszystko, co ci
potrzebne do szczêœcia doczesnego
i wiecznego (Katechizm, s.115).
We wspomnieniach naocznych
œwiadków zachowa³ siê obraz Ojca
Zygmunta czy to klêcz¹cego w kaplicy, czy to modl¹cego siê na korytarzu
lub te¿ w ogrodzie z ró¿añcem w rêku.
Widziano go modl¹cego siê czêsto
przed Najœwiêtszym Sakramentem albo
rozwa¿aj¹cego Mêkê Pañsk¹. W licznych wskazaniach dotycz¹cych modlitwy pisa³ m³odym: „Pana Boga wielbiæ i duszê swoj¹ zbawiæ wiecznie –
oto jedyny cel tego ¿ycia ziemskiego.
Abyœ jedno i drugie osi¹gn¹³, musisz
siê modliæ. Dlatego nie opuszczaj nigdy modlitwy porannej ani wieczornej – ka¿dy dzieñ bez modlitwy jest
dla ciebie stracony na wieki, jest dniem
bezbo¿nym, staraj siê wiêc wzrastaæ
w pobo¿noœci – podnoœ twoj¹ duszê,
zwracaj twoj¹ myœl do Stwórcy czêsto, osobliwie wœród pracy i w samotnoœci. Gdy tak myœl¹ pobo¿n¹ przemawiasz do Pana Boga, On, jako Ojciec
kochaj¹cy, odpowie ci przez sumienie
napomnieniem lub dobrym natchnieniem” (Rady i przestrogi, s.7).Patrz¹c
na ¿ycie ks. Zygmunta w œwietle drugiego b³ogos³awieñstwa, mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ tu na ziemi doznawa³
pocieszenia i radoœci, a teraz, jak ufamy, bêd¹c w królestwie œwiêtych i b³ogos³awionych, doznaje jej w pe³ni.
Halina Martowicz
Literatura:
o. Witold Kawecki, s. Klaudia Kawecka: „W drodze na Górê B³ogos³awieñstw”.
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ECHO na trzy g³osy
Przez kolejne dwa wieczory chwa³y u sanockich franciszkanów
wiosn¹ ub. roku mo¿na by³o pos³uchaæ osób z zupe³nie jakby „innej
bajki”: ma³¿eñstwa filozofów i dziennikarzy Ma³gorzaty i Tomasza Terlikowskich oraz by³ego narkomana
Andrzeja „Koguta” Sowy.

³apaæ bardzo dobry kontakt. Tomasz
przyzna³, ¿e uwielbianie Boga rzeczywiœcie w ka¿dej sytuacji ¿yciowej,
zw³aszcza trudnej, nie jest ³atwe, ale
przynosi nieoczekiwane skutki.

- Za co mam Bogu dziêkowaæ? pyta³ Tomasz retorycznie. - Za wszystko. Za to, ¿e On mnie stworzy³, bo
mog³o mnie nie byæ. Przede wszystkim za ¿onê czy mê¿a, za rodziców. Nie

Tomasz Terlikowski to znany publicysta, pisarz i dzia³acz, w latach
2014-2017 redaktor naczelny Telewizji
Republika, obecnie dyrektor programowy tej stacji. Bywa nazywany, trochê z³oœliwie, katolickim talibem. Jego
¿ona jest osob¹ mniej rozpoznawaln¹
z racji tego, ¿e zrezygnowa³a z pracy
zawodowej (by³a dziennikark¹ radiow¹) i zajmuje siê wychowywaniem
piêciorga dzieci. Sanok odwiedzili po
raz pierwszy, choæ bywaj¹ czêsto
w niedalekiej Kalwarii Pac³awskiej.
Ma³¿eñski duet
3 czerwca by³a okazja, aby zobaczyæ i pos³uchaæ ich razem, od strony
prywatnej, gdy mówili o porannym poœpiechu przed wyjœciem do szko³y
i przedszkola, podró¿y samochodem
z córk¹, która ma chorobê lokomocyjn¹, problemach z nastolatkiem, który wkurza rodziców buntem lub beztrosk¹. Znakomicie siê uzupe³niaj¹,
jedno dopowiada w¹tek rozpoczêty
przez drugie, jakby mieli scenariusz
rozpisany na dwa g³osy. Nie ma przy
tym w¹tpliwoœci, ¿e jest to œwiadectwo spontaniczne, pe³ne ¿ycia i humoru, choæ zarazem ca³kowicie serio.
Opowiadali o tym, jak znaleŸli wspólnie, jako ma³¿eñstwo i rodzina, swoje
miejsce we Wspólnocie Emmanuel i jak
zwi¹zane z tym codzienne uwielbienie
zmienia ich ¿ycie.
Pierwszy ich kontakt z modlitw¹
i œpiewami uwielbienia by³ doœæ burzliwy. Ma³gorzata opowiada³a:
- Mia³am ochotê wstaæ, kopn¹æ
krzes³o, przy³o¿yæ komuœ. Rozpiera³a
mnie taka agresja, ¿e mówi³am: „Tomasz, zabierz mnie st¹d. Przyprowadzi³eœ mnie do jakiegoœ domu wariatów”. Mia³am poczucie, ¿e to
absolutnie nie jest moja bajka.
Stopniowo jednak prze³amywali
ten opór, zw³aszcza dziêki poznanym
we wspólnocie - jak mówi¹ - „ca³kiem
fajnym” ludziom, z którymi zaczêli

Ma³gorzata i Tomasz Terlikowscy opowiadali o swoim ma³¿eñstwie,
dzieciach, wspólnocie i mocy uwielbienia w codziennoœci.
- Mieliœmy odczucie, ¿e to jest takie obciachowe: rêce wznosiæ, skakaæ,
tañczyæ - wspomina³. - To nie dla nas.
Zaczêli jednak tak robiæ i odkryli,
¿e ma to g³êboki sens.
- W³¹czy³y siê w to nasze dzieci, razem z najm³odsz¹ 3,5-latk¹,
która nieraz podœpiewuje sobie
w przedszkolu te pieœni - opowiada³a Ma³gorzata.

jest to takie ³atwe. Jak siê prosi nieraz
facetów: powiedz coœ dobrego o swojej ¿onie (a z badañ wynika, ¿e mê¿czyŸni zazwyczaj lubi¹ swoje po³owice i nie zamieniliby ich na inne), to
mówi¹: „Eeee... W porz¹dku babka
jest”. No to, facet, wznieœ rêce i pomyœl, za co chcesz konkretnie podziêkowaæ: za to, ¿e jest fantastyczn¹
mam¹, ¿e tworzy wspania³y dom...
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Wymieniaj i uwielbiaj Boga. Za to, co
siê dzisiaj wydarzy³o dobrego i z³ego.
Goœæ opowiada³ te¿ o modlitwie,
która odmienia ca³y dzieñ. Jeœli wydaje
siê, ¿e nie ma na to absolutnie czasu, to
trzeba wzi¹æ swój kalendarz i zobaczyæ,
ile czasu traci siê na rzeczy nieistotne:
ogl¹danie telewizji, przegl¹danie Facebooka, na Instagram, Tweetera.
- Nie ukrywam, ¿e mam problem z t¹
medytacj¹ mojego mê¿a wobec porannego poœpiechu w domu - przyznaje
Ma³gorzata. - Ale czyta³am kiedyœ rozmowê dwóch 40-letnich facetów, w której pad³o wa¿ne dla mnie zdanie: Ten
czas jest mê¿czyŸnie potrzebny, ale nie
tylko dla niego samego. Modl¹c siê,
robi to tak¿e dla swojej rodziny. Powierza w tym czasie swoj¹ ¿onê i swoje dzieci Bogu. To najlepsze, co mo¿e
dla nich zrobiæ.
Tomasz Terlikowski przytacza s³owa piosenki z telewizyjnej bajki: „Bob
Budowniczy zawsze da radê!”
- My jesteœmy trochê jak Bob Budowniczy - mówi. - Chcemy byæ takimi samymi chrzeœcijanami: za³o¿ymy
kask i zawsze damy radê. A uwielbienie pokazuje, ¿e nie jesteœmy Bobem
Budowniczym i nie poradzimy sobie
sami, nawet ze swoim ¿yciem, nie mówi¹c ju¿ o ¿yciu innych. Puszczam kierownicê i mówiê: nie dajê sobie rady,
ale Ty, Panie, dasz radê.
- Dzisiejsze œwiadectwo tego ma³¿eñstwa jest bardzo buduj¹ce - mówi
54 letni Feliks. - W ¿yciu rodzinnym,
w tym „kieracie rodzinnym” znaleŸli
jakoœ swoj¹ drogê z Panem Bogiem,
z dzieæmi i wspólnot¹. To jest wyzwanie totalne. Dla mnie szczególnie wa¿ne by³o stwierdzenie, ¿e wspólnota nie
mo¿e dzieliæ ma³¿eñstwa. Nie wchodz¹
w ni¹ osobno, tylko albo razem, albo
w ogóle. Pierwszy raz to s³ysza³em.
Jeœli natomiast chodzi o „Echo” - gdy
tylko ludzie wielbi¹ Boga, zawsze jest
dobry czas i miejsce, aby siê do³¹czyæ.
Jest to czas b³ogos³awiony dla mnie
osobiœcie i myœlê, ¿e dla ka¿dego, kto
tu przyjdzie.
Ocalony æpunk
Zupe³nie inne, wstrz¹saj¹ce
œwiadectwo swojego ¿ycia przedstawi³ 29 kwietnia Andrzej „Kogut”
Sowa. Zrobi³ to w sposób tak ekspresyjny, bezpoœredni i dowcipny,
¿e natychmiast zjedna³ sobie m³odzie¿ obecn¹ w koœciele.

Przez 11 lat liczy³y siê dla niego
tylko narkotyki.
Dla nich okrada³
i oszukiwa³ rodzinê, przyjació³ i ludzi, którzy chcieli
mu pomóc. Gra³
w kapeli punkowej
Maria Nefeli.
W 1990 r. odnieœli
sukces na festiwalu w Jarocinie. Mia³
wtedy kolegów,
dziewczyny, podziw. Jak mówi³,
impreza to by³o
jego drugie imiê.
Zaprzepaœci³ szanse na karierê muzyczn¹, poniewa¿ z
czasem zaczê³o liczyæ siê ju¿ tylko
æpanie. Zapomina³
o próbach, przychodzi³ na nie „na
haju” i kumple wyrzucili go z zespo³u.
Nie mia³ gdzie
- Zosta³em ocalony. Nie bojê siê o tym mówiæ mieszkaæ, spa³
twierdzi Andrzej Sowa, by³y narkoman.
w wagonie kolejowym i w piwnicach. Mia³ wszawicê i ro- przesta³ odczuwaæ dotkliwy g³ód narpowicê od nieleczonej rany na nodze. kotyczny. To by³ dopiero pocz¹tek
¯ebra³, sprzedawa³ to, co uda³o mu siê nawrócenia i powrotu do godnego
ukraœæ, dorywczo zajmowa³ siê dilerk¹. ¿ycia. Obecnie jest ¿onaty i ma troje
Gdy napad³ staruszkê, aby zdobyæ pie- dzieci. Na ok³adce swojej ksi¹¿ki „Ocani¹dze, i zostawi³ j¹ nieprzytomn¹ lony. Æpunk w koœciele” napisa³: „Nie
w œniegu, zrozumia³, ¿e pêk³a w nim czujê ju¿ g³odu. Czujê wielk¹ moc”.
- Wieczory „Echo” bardzo nam siê
ostatnia niæ cz³owieczeñstwa i ¿e dla
narkotyków jest w stanie zrobiæ wszyst- podobaj¹ - mówi¹ dwie gimnazjalistki
z 2 klasy: Ania i Daria Milczanowskie,
ko: ukraœæ, pobiæ, a nawet zabiæ.
- Strasznie do³uj¹cy by³ dla mnie ten bliŸniaczki (choæ niepodobne). - Œwiamoment, bo nie doœæ, ¿e æpa³em, to jesz- dectwo osób, które tu s³yszymy, za
ka¿dym razem ma inn¹ formê. S¹ to
cze poczu³em siê jak œcierwo - mówi³.
Pewnego razu po przebudzeniu zo- wyk³ady i zwyk³e rozmowy. Na wiêkbaczy³ na swojej gnij¹cej nodze szczu- szoœci te¿ mo¿emy siê poœmiaæ. Cudowne historie, które naprawdê zmiera, który patrzy³ mu prosto w oczy.
- Zrozumia³em wtedy, ¿e jestem tru- ni³y ¿ycie tych ludzi. Przez ca³y miesi¹c
pem - „Kogut” p³aka³, wykrzykuj¹c to czekamy, ¿eby tu przyjœæ. To jest dla
w Sanoku. - Jeszcze ¿yjê, ale ju¿ je- nas jakby odnowa duchowa. Mo¿emy doœwiadczyæ ³aski Boga.
stem trupem.
Dziêki znajomej trafi³ w 1993 r. na
rekolekcje ewangelizacyjne do „jezusków” i „oszo³omów”, jak wtedy okreAgnieszka Szczepañska
œla³ wspólnotê charyzmatyczn¹. SpoFot. Facebook Echo /
tka³ siê tu z ca³kowit¹, bezinteresown¹
Klara Ostrowska
akceptacj¹, której nie móg³ zrozumieæ.
By³o to dla niego coœ zupe³nie noweTekst ukaza³ siê w numerze
go. Prze³omem okaza³a siê spowiedŸ
23/2017 Korso Gazety Sanockiej.
i modlitwa wstawiennicza, po której
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„Sprawiedliwy” i „grzesznik” w œwi¹tyni. /£k 18,9-14/
9 „Powiedzia³ te¿ do niektórych,
co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi gardzili, tê przypowieœæ:
10 „Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz
a drugi celnik. 11 Faryzeusz stan¹³ i tak
w duszy siê modli³: „Bo¿e, dziêkujê Ci,
¿e nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
oszuœci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten
celnik. 12 Zachowujê post dwa razy
w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze
wszystkiego, co nabywam”. 13 Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³
nawet oczu wznieœæ ku niebu, lecz bi³
siê w piersi i mówi³: „Bo¿e, miej litoœæ
dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam:
14 Ten odszed³ do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto
siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto
siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony.”
KONTEKST
Przypowieœæ o faryzeuszu i celniku stoi w œcis³ym w zwi¹zku z poprzedni¹ perykop¹ o modlitwie nieustaj¹cej
(18,1-8). £¹czy je temat modlitwy
i sprawiedliwoœci. Zarówno wdowa
jak i celnik s¹ bezbronni i jedynym ich
„argumentem” jest pokorne, uparte
wo³anie o pomoc. Modlitwa taka osi¹-

ga skutek: Bóg bierze w obronê swoich wybranych, którzy nieustannie
wo³aj¹ do niego.
LECTIO
9 „Powiedzia³ te¿ do niektórych,
co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi gardzili, tê przypowieœæ:
Przypowieœæ ta kierowana jest
do tych, którzy uwa¿aj¹ siê za sprawiedliwych. Jezus, nie zamierza potêpiæ tych którzy gardz¹ innymi, którzy jawnie grzesz¹, a siebie uwa¿aj¹
za sprawiedliwych, bo wype³niaj¹
Bo¿e przykazania.
10 „Dwóch ludzi przysz³o do
œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz a drugi celnik.
Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, aby siê modliæ – faryzeusz i celnik.
To wskazuje, ¿e bêdzie chodzi³o o porównanie dwóch postaw. Któraœ z postaci zostanie postawiona za przyk³ad
pozytywny, inna za negatywny. Ten
wers wskazuje, ¿e na postaæ pozytywn¹ z natury bardziej nadaje siê faryzeusz. Jest sprawiedliwy, zachowuje posty, daje dziesiêcinê
z wszystkiego co nabywa. Czy cz³owieka o takiej postawie mo¿na nazwaæ

niesprawiedliwym? Celnik to ucieleœnienie ¿ycia w grzechu, o którym
zgodnie z prawd¹ wspomina faryzeusz. Zdzierca dorabiaj¹cy siê na kradzie¿y, uciskaj¹cy swych rodaków,
wspó³pracownik rzymskiego okupanta. Czy taki cz³owiek jest sprawiedliwy? Tak po ludzku nie. Nikt z nas nie
powie, ¿e faryzeusz jest niesprawiedliwy, a celnik sprawiedliwy.
11 Faryzeusz stan¹³ i tak w duszy
siê modli³: „Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuœci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik.
Jest to ¿ydowska modlitwa, zapisana w Talmudzie: Bo¿e, dziêki Ci, ¿e
umieœci³eœ mnie poœród tych, co mieszkaj¹ w domu M¹droœci, a nie we
wszystkich innych pomieszczeniach.
Ja wstajê wczeœnie rano, aby studiowaæ Torê, oni – by zajmowaæ siê sprawami bez znaczenia... Jest to podziêkowanie Bogu, za pomoc w byciu
sprawiedliwym. To dziêki wype³nianiu
Bo¿ych przykazañ, faryzeusz nie jest
zdzierc¹, oszustem, cudzo³o¿nikiem
czy celnikiem. Jest to szczera modlitwa faryzeusza. Ale na koñcu pojawia
siê dysonans.
12 Zachowujê post dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze
wszystkiego, co nabywam”.
W dalszej czêœci faryzeusz
wylicza to, co czyni dobrego
i zgodnego z przykazaniami. Post
po³¹czony z ¿arliw¹ modlitw¹
jest wyrazem ukorzenia cz³owieka przed Bogiem. Post to wyraz
zawierzenia Bogu i b³agania
o pomoc. Faryzeusz praktykowa³ post dwa razy w tygodniu.
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Prawo wymaga³o tego od wiernych
tylko raz do roku, w dzieñ Przeb³agania. Zatem by³ to wyraz wielkiego oddania Bogu i pokory wobec
Niego. Dziesiêcina to dar
z w³asnych dochodów, przeznaczony na kult œwi¹tynny
oraz na pomoc ubogim. Faryzeusz z przypowieœci jest
zatem autentycznym sprawiedliwym Starego Testamentu, który s³u¿y Bogu ca³ym swoim ¿yciem, zgodnie
z przepisami Prawa, z podziwu godn¹ gorliwoœci¹. Dysonansem jest tylko zwrot: „jak
ten celnik”. To wskazuje na
jakiœ bark w modlitwie faryzeusza. To nie tylko dziêkowanie Bogu za bycie pobo¿nym, ale
i wywy¿szanie siê nad innych, mniej
pobo¿nych. To wskazuje na pychê,
która koncentruje faryzeusza na sobie samym i pogardza innymi. Zwracaj¹c siê do Boga, faryzeusz wchodzi
w relacjê z Bogiem, ale nadal podziwia
samego siebie i w³asn¹ doskona³oœæ. Podziwia³ swoj¹ doskona³oœæ
i gardzi³ grzesznikami.
13 Natomiast celnik sta³ z daleka
i nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi i mówi³: „Bo¿e,
miej litoœæ dla mnie, grzesznika!”
Modlitwa celnika jest inna. Celnik
wie, ¿e jest grzesznikiem i s³abym cz³owiekiem. Wie, ¿e nie staæ go na tak
wielk¹ pobo¿noœæ jak faryzeusza. Modli siê zatem ca³ym sob¹: sercem, umys³em i cia³em, ¿arliwie i intensywnie.
„Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika”. Nie porównuje siê do innych
grzeszników, ale wprost zanosi swoj¹
grzesznoœæ do Boga. Wydaje siê, i¿ to
jest najg³êbsze poznanie siebie i swojej s³aboœci. Nie ma tu t³umaczenia, ¿e
to ktoœ sk³oni³ go do grzechu, czy uleg³
czyjejœ namowie. Ale mówi wprost,
moja wina, moja wina – oto wyraz
g³êbokiej pokory i wiary w pomoc i mi³oœæ Boga.
14 Powiadam wam: Ten odszed³
do domu usprawiedliwiony, nie tam-

ten. Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a,
bêdzie wywy¿szony”.

Jezus nie odrzuca modlitwy faryzeusza, lecz wskazuje na ró¿nicê, w jakim stopniu obaj osi¹gaj¹ usprawiedliwienie przed Bogiem. Obaj modl¹cy
siê doznali ³aski, ale w ró¿nym stopniu. Grzesznicy op³akuj¹cy swe grzechy, s¹ bli¿si serca Boga. Zaœ patrz¹c
na nich po ludzku wydaj¹ siê staæ z daleka i w przekonaniu innych, nie maj¹
prawa stawaæ przed Bogiem. Jednak¿e, nie mo¿na wyci¹gaæ z tej przypowieœci wniosku, ¿e pobo¿ne akty faryzeusza – jak modlitwa, post
i ja³mu¿na – s¹ niepotrzebne. S¹ one
rzeczywiœcie stylem ¿ycia prawdziwych przyjació³ Boga. Ale przestrzeganie ich bez gorliwoœci i mi³oœci Boga,
mo¿e prowadziæ do pychy. Wchodz¹c
w relacje z Bogiem nie mo¿emy porównywaæ siê do innych. A szczególnie
do jawno-grzesz¹cych. Przed Bogiem
nie mo¿emy umniejszaæ swoich grzechów, grzechami innych.
MEDITATIO
Ta przypowieœæ objawia oblicze
sprawiedliwoœci Boga, która jest inna
ni¿ sprawiedliwoœæ ludzka. Sprawiedliwoœæ Bo¿a podnosi cz³owieka z jego
upodlenia, rehabilituje go i pozwala
cz³owiekowi spojrzeæ znowu na siebie
z szacunkiem! Bóg Sêdzia sprawiedliwy bierze cz³owieka w obronê przed

nim samym, chroni przed potêpieniem
ze strony innych, lub przed samopotêpieniem, i otwiera przed nim now¹
przestrzeñ wolnoœci i nadziei: idŸ, a odt¹d ju¿ nie
grzesz! (J 5,14; 8,11). Bóg
ocala ludzi zniszczonych
i zdeptanych, upomina siê
o wszystkich pokrzywdzonych. Sprawiedliwoœæ po
ludzku zapomina o tym. Jezus domaga siê, by chrzeœcijanin ³¹czy³ w ca³oœæ obie
„drogi sprawiedliwoœci”.
Nie s¹ one sobie przeciwstawne, lecz komplementarne. Bowiem w ¿yciu chrzeœcijanin powinien zarówno
wyznawaæ swoj¹ grzesznoœæ przed Bogiem, ale i unikaæ czynienia z³a i krzywdzenia innych. By
czyniæ dobro wokó³ siebie potrzebna
jest pomoc Boga, ale i w³asne dzia³anie poprzez praktykowanie gorliwoœci. Tego brakowa³o celnikowi. Czyni¹c dobro, trzeba jednak strzec siê
przed porównaniem siebie do innych,
czy oczekiwaniem wdziêcznoœci za
dobre uczynki.
CONTEMPLATIO ETACTIO
Jakie dobro uda³o mi siê ostatnio
spe³niæ wobec drugich? Czy u Ÿród³a
moich dobrych czynów stoi Bóg i Jego dar ³aski. Czy jest we mnie dziêkczynienie za dobro, które Bóg przez
mnie rozsia³ w œwiecie. Czy przygnieciony w³asnym grzechem otrzyma³em
³askê, która postawi³a mnie na nogi,
odbudowa³a moj¹ godnoœæ i przywróci³a relacjê z Bogiem. Czy widzê, ¿e im
bardziej dostrzegam swoj¹ grzesznoœæ,
tym wiêcej doznajê ³aski. Im wiêcej
naszej nêdzy, tym mi³oœæ Boga bardziej
pochyla siê nad nami.
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3 Niedziela Wielkiego Postu – 04.03.2018.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Na godzinê 17:00 zapraszamy na
Gorzkie ¯ale, na rozwa¿anie Mêki
Pañskiej. Jest to pierwsza niedziela
miesi¹ca, dlatego po nabo¿eñstwie
zmiana tajemnic ró¿añcowych.
2. W pi¹tek zapraszamy na nabo¿eñstwa Drogi krzy¿owej: godz.: 8:00;
17:15 oraz po Mszy œwiêtej wieczornej.
3. W najbli¿sz¹ œrodê nie bêdzie wystawienia Najœwiêtszego Sakramentu,
bo parafia nasza zosta³a wyznaczona
na nabo¿eñstwo „24 godziny dla
Pana”. Jest o tym mowa w „Niedzieli
Przemyskiej”, któr¹ mo¿na nabyæ i dok³adnie przeczytaæ. „24 godziny dla
Pana”, to inicjatywa papie¿a Franciszka, który chce, aby w ka¿dej wyzna-

czonej przez biskupa parafii odbywa³y siê ca³odobowe adoracje Najœwiêtszego Sakramentu. W naszym koœciele
takie adoracje odbêd¹ siê w pi¹tek
9 marca i w sobotê 10 marca. Wtedy
to bêdzie te¿ mo¿liwoœæ spowiedzi
œwiêtej. Spowiadaæ bêdziemy do pó³nocy, tak 9 jak i 10 marca. Bêdzie to
taka „noc konfesjona³ów”, któr¹ urz¹dza siê w du¿ych miastach. U nas takiej potrzeby jeszcze nie ma.
4. We czwartek modliæ siê bêdziemy w intencji kobiet. Zapraszamy
wszystkie Panie, szczególnie na
Mszê œwiêt¹ wieczorn¹.
5. Przypominamy, ¿e w dniach: od 9
do 11 marca 2018 roku w Miejscu Pia-

stowym odbêd¹ siê Rekolekcje TrzeŸwoœciowe. W zakrystii mo¿na otrzymaæ specjalne zaproszenie.
6. Dzisiejsza sk³adka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne
w Przemyœlu. Za ofiary ze swej
strony dziêkujemy.
7. Zapraszamy tak¿e do lektury
prasy katolickiej. Jest w niej wiele
aktualnych spraw, które mog¹ przyczyniæ siê do o¿ywienia naszej wiary, jak równie¿ poszerzyæ wiedzê
odnoœnie spraw Koœcio³a czy chrzeœcijañskiej moralnoœci. Mo¿na nabyæ tygodniki „Goœcia Niedzielnego”, „Niedzielê”, czy nasz¹ gazetkê
„Góra Przemienienia”.

INTENCJE MSZALNE
05.03 - 12.03.2018
05.03.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Kazimierz Wielgos
7.00 + Maria Piecuch – int. od koklegów i kole¿anek z pracy
7.30 1. + Stanis³aw GaŸdzik
2. + Longina Œwidrak
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Maria, + W³adys³aw
3. + Józef
06.03.2018 WTOREK
6.30 + Kazimierz Wielgos
7.00 + Maria Piecuch – int. od koklegów i kole¿anek z pracy
7.30 + Jadwiga Kozio³
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Karol
3. O B³ogos³awieñstwo Bo¿e dla kap³anów i sióstr z ró¿y œw. Teresy
07.03.2018 ŒRODA
6.30 + Jadwiga
7.00 + Maria Piecuch – int. od koklegów i kole¿anek z pracy
7.30 + Maria w 11 rocz. œmierci + Józef w 27 rocz. œmierci
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Franciszka (f) i + Janina

3. + Ewa Ryniak w 4 rocz. œmierci –
int. od kole¿anek i kolegów ze Szko³y Podstawowej
08.03.2018 CZWARTEK
6.30 + Nag³owski Andrzej, + Maria
Kuc, + Emil Kuc, + Hieronim Domagalski, + Zofia Domagalska – int. od
córki Anny, Zyty i Ewy
7.00 + Maria Piecuch – int. od koklegów i kole¿anek z pracy
7.30 + Benedykt Gajewski
18.00 1. + Helena (greg.)
2. B³agalna o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
i potrzebne ³aski dla Józefy (f)
w 87 rocznicê urodzin
3. + Andrzej Wojdy³a
09.03.2018 PI¥TEK
6.30 + Jan Mielnik w 33 rocz. œmierci
7.00 + Maria Piecuch – int. od s¹siadów z ul. Zamenhoffa i Broniewskiego
7.30 + Józefa (f), + Antoni i + Zbigniew
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Wies³aw Osêkowski
3. + Daniel Wojtaszak – int. od Rena-

ty i Zdzis³awa Michalczyk z rodzin¹
10.03.2018 SOBOTA
6.30 + Daniel Wojtaszak – int.
od w³aœcicieli i pracowników
apteki Farmacja w D¹browie
Tarnowskiej
7.00 + Maria Piecuch – int. od rodziny Piszczyñskich
7.30 + Benedykt Gajewski
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Julian Bryt w 10 rocz. œmierci
3. + Krystyna Horna – int. od pracowników Osiedlowego Domu Kultury
Puchatek i Gagatek
11.03.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Karol Pokorski w 22 rocz.
œmierci
9.30 + Maria Kopczyk, + Tadeusz
Kopczyk
11.00 Za ++ rodziców: + Jan, + Maria
i + Franciszka (f), + W³adys³aw (f),
+ Paulina, + Maria
12.30 + Helena (greg.)
16.00 + Gizela i + Stanis³aw Josz
18.00 + Danuta Kujawa
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