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Stwórz, o mój Bo¿e,
we mnie serce czyste
(Ps 51(50).
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Ksi¹dz dziekan Andrzej Skiba
honorowym obywatelem Sanoka
Sanok ma kolejnych honorowych
obywateli. Jednym z nich jest ksi¹dz
Andrzej Skiba. Ich kandydatury zg³osi³ burmistrz Tadeusz Pióro.

W NUMERZE

W uzasadnieniu nominacji dla ks.
Andrzeja Skiby, proboszcza parafii
p.w. Przemienienia Pañskiego czytamy:
Zas³ugi dla parafii i dekanatu:
- budowa koœcio³a w Stró¿ach Ma³ych,
odnowienie polichromii i o³tarzy oraz
wiêŸby dachowej w koœciele farnym,
- organizacja zbiórek w parafii dla osób
potrzebuj¹cych,
- krzewienie pamiêci œwiêtego Zygmunta Gorazdowskiego, pomoc przy
budowie pomnika œwiêtego.
Inne:
- sta³a pomoc schronisku im. œwiêtego Brata Alberta w Sanoku,
- wspó³praca z placówkami opieki zdrowotnej w Sanoku,
- wspó³organizacje wigilii bo¿onarodzeniowej na Rynku, 50-lecia klubu

hokejowego w Sanoku, festiwali im.
Adama Didura, Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Sanoku, kilku edycji Miêdzynarodowego Forum Pianistycznego,
- organizacja festiwali piosenki religijnej w Sanoku,
ods³ona miejsc pamiêci,
- przynale¿noœæ do rady Muzeum Budownictwa Ludowego.
- kszta³towanie moralne sanoczan poprzez swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹,
- chêæ niesienie pomocy osobom biednym, schorowanym.
“Pokorny cz³owiek, w którym piêknie
ukaza³o siê Chrystusowe kap³añskie
powo³anie” - tymi s³owami koñczy siê
wniosek burmistrza Tadeusza Pióro.
Tomasz Majdosz
Nieco zmieniona wersja tekstu,
który zosta³ opublikowany w numerze 8/2018 Korso Gazety Sanockiej
z 22 lutego 2018 r.
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Stwórz, o mój Bo¿e, we mnie serce czyste
(Ps 51(50).
Psalm, który przed II czytaniem
zosta³ odœpiewany, zalicza siê do „najs³ynniejszej modlitwy pokutnej” 1.
Czas rekolekcji, czas Wielkiego Postu,
to wielkie wo³anie o ducha pokuty,
o nawrócenie. Psalm ten wyra¿a taka
wolê, która prowadzi do uznania swego grzechu i jego wyznania przed Bogiem. Psalm ten wszed³ do liturgii pokutnej i pogrzebowej, sta³ siê
natchnieniem dla malarzy, rzeŸbiarzy,
pisarzy, poetów, teologów, którzy niejako z obowi¹zku nawi¹zuj¹ do niego.
Jest on tak wa¿ny, bo zawiera refleksjê nad grzechem, nad ludzk¹ s³aboœci¹. On przygotowuje nas do g³êbszego zrozumienia przypowieœci Pana
Jezusa o mi³osierdziu, jak choæby przypowieœæ o synu marnotrawnym czy
inne przypowieœci. Bywa³o i tak,
¿e w koœcio³ach, kaplicach, na œcianach wypisywano po ³acinie Cor mundur, crea in me, Deus – „Bo¿e, stwórz
we mnie serce czyste”. Ten Psalm towarzyszy³ wielu skruszonym grzesznikom. By³ odbiciem rozdartego sumienia, oskar¿eniem przeciwko wszelkiej
ob³udzie i postawie faryzejskiej.
Do tego Psalmu odwo³ywali siê najwybitniejsi kompozytorzy. W jednym
z hymnów modlimy siê:
„Ludzkoœæ jako taka zna grzech.
Ja, twój s³uga, stale grzeszy³em we

wszystkim. Zbli¿y³em siê do ciebie,
ale znów dopuœci³em siê nieprawoœci.
Bez wytchnienia mówi³em k³amstwa;
z ³atwoœci¹ uwalnia³em siê od moich
grzechów, ale znów mówi³em rzeczy
niegodziwe. Ty wiesz o tym wszystkim”. Psalm ten bywa tak¿e nazywany „oceanem Bo¿ej mi³oœci”, w który
trzeba koniecznie wejœæ i za¿yæ oczyszczaj¹cej k¹pieli duchowej. To Psalm,
który wyra¿a pojêcie grzechu i przebaczenia. On otwiera nasze oczy na
œwiadomoœæ grzechu. Jest to bardziej
wa¿ne i aktualne, bo dziœ obserwujemy zatratê poczucia grzechu. Najpierw:
uznaæ swoje grzechy - ¿a³owaæ za nie
– wyrzuciæ je ze swojego sumienia –
postanowiæ nie grzeszyæ wiêcej! To
jest nawrócenie! Jak trudno nieraz
przyznaæ siê do grzechu, jak trudno
powiedzieæ: ZGRZESZY£EM!
Jest takie opowiadanie o Beduinie.
„Pewien Beduin zapyta³ wielkiego mistrza: „O pos³añcu Bo¿y, kto bêdzie
przewodniczy³ zdawaniu rachunku
przez stworzenia?” Na co tamten: „Bóg
b³ogos³awiony i wywy¿szony”. Wtedy Beduin: „On osobiœcie?” „Tak” –
odpowiedzia³ prorok, „Dlaczego, Beduinie, siê zaœmia³eœ?” On na to: „Kiedy Wielkoduszny s¹dzi, przebacza,
a kiedy reguluje rachunek, jest pob³a¿liwy. Prorok tak to skomentowa³: „Be-

duin powiedzia³ prawdê. Nikt nie jest
bardziej szczodrobliwy ni¿ Bóg, On
jest najbardziej hojny z hojnych”.
Grzech i Bo¿e mi³osierdzie, które nie
zna granic przemawiaj¹ prze ten Psalm.
Psalm ten zrodzi³ po cudzo³óstwie
króla Dawida z Batszeb¹. Grzech zawsze jest zdrad¹. Dawid jednak uzna³
swój grzech, nie minimalizowa³ go,
¿e nic siê nie sta³o. On, namiestnik
pañstwa, król, dopuszcza siê zdrady,
któr¹ wypomina mu prorok Natan.
Nawet siê nie broni, ale ze skruch¹
uznaje swój grzech. Okaza³ swoje wra¿liwe sumienie i pos³uszeñstwo prorokowi, a w konsekwencji Bogu. Grzech
poczyna siê w myœlach, w pragnieniach, w sercu, tam jest siedlisko grzechu: zamys³.
A co us³yszeliœmy w pierwszym
dzisiejszym czytaniu (Jr 31,31-34)?
Mówi pan Bóg: „Umieszczê swe prawo w g³êbi ich jestestwa i wypiszê na
ich sercu. (…) Wszyscy bowiem od
najmniejszego do najwiêkszego poznaj¹ Mnie, mówi Pan, poniewa¿ odpuszczê im wystêpki, a o grzechach
nie bêdê ju¿ wspomina³” – Powia³o
mi³osierdziem, pojawi³ siê zwiastun
wiosny mi³osierdzia. Tu zawiera siê
prawda o potrzebie duchowego odrodzenia.
Przez ten Psalm przemawia Bo¿e
mi³osierdzie i ludzka skrucha. Bóg przebacza, a cz³owiek siê odradza. Komentatorzy biblijni widz¹ w tym Psalmie
mroczny obszar grzechu, czyli wystêpek. Nieraz ta mroczna strona grzechu
ma ró¿ne imiona. Jawi siê jako wystêpek, wina, bunt. Wtedy cz³owiek potrzebuje oczyszczenia, ale sam musi
zrobiæ pierwszy krok: uznaæ swój
grzech, wystêpek, bunt! Musi uznaæ
swoj¹ niegodziwoœæ. Uznaæ i wyznaæ,
bo tylko wtedy Bóg „wymazuje” ten
grzech. Psalmista modli siê: „Zmi³uj siê
nade mn¹, Bo¿e, w ³askawoœci swojej,
w ogromie swej litoœci zg³adŸ moj¹
nieprawoœæ. Obmyj mnie zupe³nie z
mojej winy i oczyœæ mnie z grzechu
mojego”. Cz³owiek Ÿle siê czuje, kiedy
jest brudny. Potrzebuje siê umyæ, wyk¹paæ, aby poczuæ siê œwie¿o, czysto.
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Tak powinno byæ w sprawach duszy.
Dawid wo³a:
„Stwórz, o Bo¿e, we mnie serce
czyste i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi œwiêtego ducha swego”.
My zabiegamy o czystoœæ duszy,
aby jak najgodniej przygotowaæ siê
Œwi¹t Wielkanocnych, abyœmy
z wielk¹ radoœci¹ mogli prze¿ywaæ te
wielkie tajemnice wiary. Ka¿de uczestnictwo we Mszy œwiêtej to taka zachêta do pozbywania siê grzechów,
wyzbywania siê tego, co jest w nas
grzeszne, a mówiæ jêzykiem Pisma
Œwiêtego, mamy zwlekaæ z siebie „starego cz³owieka”, a przyoblec siê
w nowego. Te porównania s¹ wielce
pouczaj¹ce, mocno przemawiaj¹ce.
„Stary cz³owiek” w tym ujêciu, to cz³owiek ¿yj¹cy w grzechach, czasem mo¿e
nawet zaskorupia³y.
Wyzbyæ siê grzechu. Tu nie chodzi tylko o jednorazowa spowiedŸ,
ale o sta³e nastawienie wewnêtrzne,
aby ¿yæ w przyjaŸni z Bogiem, unikaj¹c tego, co tê przyjaŸñ rani czy rozrywa. W liturgii Koœcio³a czêsto s³yszymy: „Nawracajcie siê”. „Nawracaæ siê”
to przemieniaæ swoje serce i umys³, to
odwracanie siê od grzechu, a sk³anianie ku dobru. Œw. Augustyn grzech
okreœli³ jako „awersjê”, czyli odwrócenie siê od Boga. Pokuta bêdzie zwróceniem siê ku Bogu. Cz³owiek, bywa
tak, lubi chodziæ swoimi drogami, odwrócony od Boga, pokuta bêdzie zwróceniem siê ku Bogu. Tak, jak nieraz
patrzymy w lustro, aby zobaczyæ siebie, mo¿e coœ poprawiæ, tak podobnie
trzeba spojrzeæ w lustro swoje duszy,
do swojego wnêtrza, w sumienie. Spotkanie z Chrystusem, to jakby spotkanie z promieniami Rentgena, które ukazuj¹ ca³e nasze wnêtrze, zdrowie lub
chorobê duszy. Bywa, ¿e cz³owiek nie
zawsze chce wiedzieæ o stanie swojego zdrowia, tak nie chce wiedzieæ
o swoich s³aboœciach. Niejednokrotnie wystêpuje u nas lêk przed odkryciem prawdy o sobie. Tak jak cia³o, nasz
organizm trzeba leczyæ, tak samo leczyæ trzeba nasz¹ duszê. Ty lêkaj¹cym
siê kontaktu z Boskim Lekarzem, trzeba przypomnieæ s³owa: „Odwagi! Nie
bójcie siê! Ja jestem”.
Modli siê poeta:
„Chocia¿ wiem, ¿em nie godzien
i grzechu pe³en,

Chocia¿ wiem, ¿e s³aby jestem
i pe³en w¹tpliwoœci,
Chocia¿ wiem, ¿e kiedyœ mo¿e jutro, znowu upadnê mo¿e na dno samego siebie…
Proszê Ciê jednak, Ojcze mój,
O mi³oœæ – bunt przeciwko samemu sobie…” (Andrzej Szyja).
Na arenie naszej Ojczyzny ogl¹damy nieraz ró¿ne manifestacje, kontestacje, przejawy buntu, niezadowolenia. Jednak bardziej trzeba
kontestowaæ, buntowaæ siê przeciwko z³u, które tkwi w ka¿dym z nas, walczyæ z tym, co w nas jest z³e, niegodne
cz³owieka. Ka¿dy powinien buntowaæ
siê przeciwko z³u, ró¿nego rodzaju
wewnêtrznym, duchowym zniewoleniom, aby siê przemieniaæ na lepsze.
Buntowaæ siê, ale przeciwko z³ym,
pokrêtnym drogom naszego ¿ycia,
przeciwko z³ym przyzwyczajeniom,
przeciwko grzesznym trendom lansowanym przez dzisiejszy œwiat, które
odci¹gaj¹ od Pana Boga. Trzeba zadaæ œmieræ grzechowi, aby zmartwychwstaæ do nowego ¿ycia, do ¿ycia
z Bogiem. Trzeba wo³aæ: „Stwórz,
o mój Bo¿e, we nie serce czyste”. Spowiedzi nie odk³adaæ na czas bli¿ej nieokreœlony, na przys³owiowe „póŸniej”,
bo mo¿e byæ za póŸno. Na spotkanie
z Bogiem trzeba byæ zawsze przygotowanym, bo „nie wiemy ani dnia, ani
godziny”, kiedy Pan Bóg po nas przyjdzie. Trzeba przygl¹dn¹æ siê swoim

przyzwyczajeniom, grzechom, s³aboœciom, obyczajom, mo¿e duchowemu
lenistwu, oziêb³oœci, bylejakoœci,
wszelkiego rodzaju z³u.
Ze spowiedzi trzeba korzystaæ i to
mo¿liwie czêsto, o wiele czêœciej jak
raz w roku. Raz w roku, to tylko takie
minimum. Dziœ ju¿ nie powinno byæ
takich oporów jak w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa, kiedy niektóre
grzechy ciê¿kie wyznawano publicznie. Zawsze istnia³a jednak spowiedŸ
indywidualna, choæ pokuta by³a publiczna i d³ugotrwa³a. Pan Jezus mówi:
„nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale Ÿle
siê maj¹cy”.
Na spowiedzi trzeba szczerze
wyznaæ grzechy, choæby by³y najciê¿sze. Nie wolno jednak wpadaæ w czarn¹
rozpacz w³aœciwa Judaszowi. Trzeba
zawierzyæ Chrystusowej mi³oœci mi³osiernej i ci¹gle liczyæ na przebaczenie.
Po spowiedzi – ¿al za grzechy - mocne postanowienie poprawy. Mocne!
Ks. Andrzej Skiba

1

Myœli zawarte w tym rozwa¿aniu pochodziæ bêd¹ z opracowania: G. Ravasi, Psalmy, czêœæ 2, Wydawnictwo
SALWATOR, Kraków 2007, s. 363455,
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„Jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym”
REKOLEKCJE – parafialne; 18 marca 2018 - pocz¹tek
Tegorocznym has³em, które ma
nam przyœwiecaæ, s¹ s³owa: „Jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym”
(por. Dz 2,4). W Wielkim Poœcie stale
s³yszymy wo³anie o nawrócenie. Liturgia s³owa nasycona jest tym wo³aniem, a jednoczeœnie ukazywaniem
Bo¿ego mi³osierdzia, które najpe³niej
objawi siê w Krzy¿u, na którym Jezus
dokona dzie³a zbawienia, a potem zmartwychwstanie, wst¹pi do nieba i zeœle
swojego Ducha. Rekolekcje dobrze
prze¿yte, to taka duchowa rewolucja.
J. S³owacki Ducha Œwiêtego nazwa³
„Wiecznym Rewolucjonist¹”, bo to
przy Jego pomocy mo¿na siê zmieniæ,
wyrzuciæ z³o uczynków. Duch Œwiêty
to taki Bo¿y Wiatr, który o¿ywia, odm³adza, usuwa to, co stoi na przeszkodzie do Boga. Czêsto œpiewamy na
rozpoczêcie rekolekcji: „O Stworzycielu, Duchu przyjdŸ… Niech w drodze
za przewodem Twym, miniemy z³o, co
kusi nas…”.
Modlimy siê tak¿e: „Duchu Œwiêty, który oœwiecasz serca i umys³y
nasze…”, prosz¹c o oœwiecenie, gruntowne poznanie swego wnêtrza. Rekolekcje wtedy s¹ dobre, gdy nast¹pi
poruszenie sumieñ, to moja duchowa
rewolucja. To nie jest tylko burzenie
zasta³ych skamielin, ale budowanie
„dziœ” na „wczoraj”.
Grzech, z³o, jest pora¿k¹. Jan Pawe³
II, którego 40-t¹ rocznicê jego wyboru na Stolice Piotrow¹ prze¿ywamy w
tym roku, nawi¹za³ kiedyœ podczas
pielgrzymki do Polski do zwyciêstwa
króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem (1683). Mówi³: „Cz³owiek jest powo³any do odnoszenia
zwyciêstwa w Jezusie Chrystusie. Jest
to zwyciêstwo nad grzechem, nad „starym cz³owiekiem”, który tkwi g³êboko
w ka¿dym z nas…. Cz³owiek powo³any jest do do zwyciêstwa nad sob¹.
Do zwyciêstwa nad tym, co krêpuje
nasz¹ woln¹ wolê i czyni ja poddan¹
z³u. Zwyciêstwo takie oznacza ¿ycie
w prawdzie, prawoœæ sumienia, mi³oœæ
bliŸniego, zdolnoœæ przebaczania, rozwój duchowy naszego cz³owieczeñstwa”.
Bywa, ¿e interesujemy siê prawie
wszystkim na wszystkim siê znamy, a

u wielu sprawy sumienia le¿¹ od³ogiem. Sobieski zadepeszowa³ do papie¿a takimi s³owami: „Venimus, vidimus, Deus vicit” – „Przybyliœmy,
zobaczyliœmy, Bóg zwyciê¿y³”. Z Bo¿¹
pomoc¹ mo¿na wszystkiego dokonaæ,
a g³ównie zaprowadziæ ³ad w swojej
duszy, wyprostowaæ drogi i œcie¿ki
naszego ¿ycia. To trudny program, a
czasem nawet bolesny, bo wyrywanie
chwastów grzechów nieraz mo¿e mocno zaboleæ. Budowniczym naszego
chrzeœcijañstwa, naszej duchowoœci,
jest Duch Œwiêty. Rekolekcjonista jest
tylko nieudolnym pomocnikiem.
Cz³owiek ci¹gle czegoœ szuka, bo
jest takim duchem niespokojnym. Chodzi po omacku, gdy¿ nie chce korzystaæ ze Œwiat³a Ducha Œwiêtego. Jak
donios³¹ rolê mog³oby spe³niæ s³owo
Bo¿e, gdybyœmy go s³uchali. Trzeba
na nowo odkryæ wartoœæ s³owa Bo¿ego, Dobrzej Nowiny o zbawieniu, a
potem poddaæ siê Dzia³aniu Ducha
Œwiêtego i odkryæ Ewangeliê dla siebie.
Znany nam ks. Antoniewicz, autor choæby tej pieœni wielkopostnej
„W krzy¿u cierpienie…”, s³owo Bo¿e
porównuje do sztabki z³ota, z której
mo¿na wyrobiæ wiele precjozów. Podobnie winno byæ w ¿yciu cz³owieka,
aby z ka¿dego s³owa Dobrej Nowiny
mo¿na by³o wyczytaæ dla siebie radê,
naukê, napomnienie, uspokojenie,
wyciszenie, zachêtê do dobra i pocieszenie. Ono – to s³owo – winno wp³ywaæ dog³êbnie na nasz rozum, serce,
uczucia, wolê i dzia³aæ przemieniaj¹co.
Rekolekcje wska¿¹ nam, ¿e trzeba
skoñczyæ z tym, co kiedyœ Camus okreœli³: „Chrzeœcijañstwo dla innych, pogañstwo dla siebie”. Chrystus jest
obecny w swoim s³owie, a to nie jest
przenoœnia, ale to prawda! Tak naucza
Sobór Watykañski II, ca³a nauka Koœcio³a wypowiadana przez Nauczycielski Urz¹d Koœcio³a, papie¿y, teologów… Tyle razy s³yszymy: „Oto s³owo
Bo¿e”; „Oto s³owo Pañskie”. S³owo
Bo¿e ods³ania i wskazuje jak nawi¹zywaæ kontakt z Jezusem, Jego Ewangeli¹, jak przek³adaæ j¹ na ¿ycie. S³owu
Bo¿emu trzeba okazaæ pos³uszeñstwo,

wiarê i zaufanie. S³owo Bo¿e trzeba
pokochaæ. Ono pokazuje nam niezmierzon¹ mi³oœæ Boga do cz³owieka: mi³oœæ mi³osiern¹ otwieraj¹c¹ swoje wielkie serce dla grzesznika.
Jak wygl¹da sprawa czytania Pisma Œwiêtego? Niech ka¿dy sobie
odpowie! Tu, w czasie rekolekcji,
mamy spotkaæ siê z Bogiem. Jeden z
myœlicieli pisze: „Myœmy przenigdy nie
pojmowali tego, co poj¹æ by nale¿a³o…”. Na czym to my siê nie znamy?
Trzeba byæ dobrym fachowcem w
swojej dziedzinie, ale na ile tematów
zupe³nie nam obcych zabieramy g³os
w sposób definitywny, nie budz¹cy
w¹tpliwoœci ani sprzeciwu: polityka,
gospodarka, partie, S³u¿ba zdrowia,
stosunki miêdzynarodowe, Holokaust… A czy ka¿dy z nas umie „Wierzê w Boga Ojca Wszechmog¹cego?”
Czy ka¿dy codziennie odmawia tê
modlitwê? W XIX wieku, zwanym pozytywistycznym, wydawa³o siê cz³owiekowi , ¿e pozna wszystkie tajemnice; a tu nic z tego! Min¹³ wiek XX i
nadal wiele nie wiemy. W dalszym ci¹gu ¿yjemy w œwiecie tajemnic. Nadal
aktualne s¹ s³owa, ¿e „cz³owiek ³aknie
Boga”. Nawet genialny rozwój wiedzy we wszystkich dziedzinach ¿ycia,
nie zast¹pi cz³owiekowi Pana Boga.
Boga nie mo¿na okreœliæ jak sumy k¹tów trójk¹ta. Bóg jest Tajemnic¹ Niezg³êbion¹! Mo¿emy pytaæ: „Powiedz
mi, Kim jesteœ?” – „JESTEM, KTÓRY JESTEM!” (Wj 3,14). On jest EMMANUELEM – BOGIEM Z NAMI!
Zdumieni Uczniowie po uciszeniu burzy na Jeziorze pytali: „Kim¿e ON jest,
¿e nawet wichry i jezioro s¹ Mu pos³uszne?”
Trzeba zapytaæ samego – samej
siebie: Jaki obraz Boga noszê w swoim umyœle i sercu? Czy jest wierny Prawzorowi? On musi siê stawaæ coraz
bardziej wierniejszym.
„Bóg jest Mi³oœci¹”. Objawi³ siê w
Jezusie Chrystusie, który „przeszed³
przez ziemiê czyni¹c wszystkim dobrze”. Kocha³. Tê nasz¹, kruch¹ planetê, ziemiê, dotkn¹³ swoimi stopami:
Bóg – Cz³owiek. A my mamy iœæ Jego
œladami. Trudna sprawa.
Cz³owiek zosta³ stworzony na ob-
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raz i podobieñstwo Bo¿e. Z natury
swej jest istot¹ religijn¹. Stary rybak z
powieœci E. Hemingwaya mówi: „Cz³owiek bardziej potrzebuje Boga ni¿ chleba i wody”. Odczuwa g³ód Boga. Max
Scheler wypowiedzia³ kiedy takie zdanie: „Cz³owiek wierzy w Boga, albo w
bo¿ki. Ale wierzyæ musi”.
Jak by³o w historii? Wierzono w
cz³owieka, materiê, naród, klasê, partiê, s³awê, seks, pieni¹dze, narkotyki,
alkohol, hazard… Pawe³ Aposto³ bola³:
„I zamienili chwa³ê Boga niezniszczalnego na podobieñstwo i obraz œmiertelnego cz³owieka”. Znamy kult jednostki, przywódcy…
Chrzeœcijanin nie mo¿e prze¿ywaæ
kompleksów, ¿e jest cz³owiekiem wierz¹cym. Kompleks mo¿e byæ jedynie
na tym punkcie, ¿e wci¹¿ jeszcze za
ma³o jest chrzeœcijaninem, ¿e wiary nie
zawsze traktuje na serio. Byæ chrzeœcijaninem – to zaszczyt!
Aby dost¹piæ takiego zaszczytu,
to trzeba uwierzyæ czyli zawierzyæ do
koñca prawdom przekazanym nam
prze Pismo Œwiête. Wiara to nie tylko
przyjêcie doktryny, ale akceptacja
Osoby, Boga objawionego w Jezusie

Chrystusie. To przyjêcie Jego Osoby
ca³ym ¿yciem. Jest zawierzeniem Ojcu,
na którego mi³oœæ i wiernoœæ zawsze
mo¿na liczyæ.
Wiara zak³ada nadziejê. To czêsto
towar deficytowy. Przychodzi ¯yd do
rabina i prosi: „Rabbi, pomódl siê do
Najwy¿szego o deszcz”. Na to Rabbi:
„Ja siê pomodlê, ale ty musisz ufaæ!”
Rabbi, ja ufam Najwy¿szemu” – odpowiada petent. „Nieprawda – mówi
zdecydowanie duchowny – bo gdybyœ ufa³, to ty byæ przyszed³ ju¿ z parasolem!”
Wiara jest pos³uszeñstwem Bogu
i Jego woli. Pos³uszeñstwo wymaga
od cz³owieka najwiêcej: ¿ycia wed³ug
Dziesiêciu Przykazañ, wed³ug Dwóch
Przykazañ Mi³oœci, jednym s³owem:
¿ycia wed³ug Ewangelii. Œw. Jakub
mówi do nas jakby z lekkim uœmieszkiem: „Jaki z tego po¿ytek, bracia moi,
skoro ktoœ bêdzie utrzymywa³, ¿e wierzy, a nie bêdzie spe³nia³ uczynków?
Czy [sama] wiara mo¿e go zbawiæ? (…)
Tak te¿ i wiara, jeœli nie by³aby po³¹czona z uczynkami, martwa jest sama
w sobie” (Jk 2,14.17).
Wierzyæ – to byæ pos³usznym

Bogu. Pe³ni¹ wiary chrzeœcijañskiej
jest mi³oœæ, która wymaga ducha ofiary: „Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J 3,16).
W pos³uszeñstwie nie chodzi o strach
przed grzechem ciê¿kim, czy w dalszej
konsekwencji przed piek³em. Realizujemy moralnoœæ typu „nie…”. Brak
nam niejednokrotnie nastawienia pozytywnego, bo brak nam mi³oœci.
Mamy w swoim ¿yciu „rezerwaty”, „tereny chronione”, gdzie Chrystus nie
ma wstêpu. Rz¹dz¹ tam w³asne prawa! No¿e to byæ: seks, w³asnoœæ spo³eczne, polityka, ¿ycie narzeczeñskie
a potem ma³¿eñskie… Czy Chrystus
ma wejœcie do wszystkich zakamarków
Twojej duszy, Twojego sumienia? J.
Liebert napisa³ kiedyœ: „Jak krzak skarla³y, ja³owiec ciemny, jest moja wiara”.
A jak Ty sam, sama, okreœli³byœ, okreœli³abyœ swoj¹ wiarê? Najproœciej, trzeba wo³aæ: „Panie, przymnó¿ mi wiary”.
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Nasze parafialne rekolekcje
(dla pog³êbienia treœci)
5 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B:
Jr 31,31-34; Ps. 51(50); Hbr 5,7-9; J 12,20-33.
„Umieszczê swe prawo w g³êbi ich
jestestwa i wypiszê na ich sercu” ;
„Stwórz, o mój Bo¿e, we mnie serce
czyste”; „… nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co wycierpia³. A gdy
wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹
zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go s³uchaj¹”; „Nadesz³a godzina, aby zosta³ uwielbiony Syn Cz³owieczy”.
To myœli przewodnie, które bêd¹
nam towarzyszy³y, które weŸmiemy
pod rozwagê. Rozwa¿my po kolei te
cztery punkty.
1. „Umieszczê swe prawo w g³êbi ich jestestwa i wypiszê na ich sercu”.
Nikt z nas nie w¹tpi, ¿e potrzebne
jest prawo, które reguluje nasze odniesienie do rzeczywistoœci jakiej
przychodzi nam ¿yæ i pracowaæ. Prawo reguluje nasze odniesienie do wielu dziedzin naszego ¿ycia. Prawo musi
jasno ukazywaæ jak zachowaæ siê
w danej sytuacji, jakimi zasadami siê
kierowaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel
naszego ¿ycia. Trzeba powiedzieæ,
¿e niekiedy prawo nas ogranicza, ale
ono musi byæ, aby ¿ycie sta³o siê znoœniejsze, bardziej uporz¹dkowane i

odpowiedzialne.
Obok prawa ustanawianego przez
parlamenty oraz w³adze lokalne, jak
samorz¹dy, gminy, powiaty, województwa, czy w³adze œwieckie czy koœcielne, istniej¹ prawa Bo¿e, które mo¿emy
nazwaæ jako prawid³a naszego moralnego postêpowania. Te prawa maj¹
szczególny walor. One ukazuj¹ nam
drogê do nieba, do rzeczywistoœci
ponadczasowych. W Starym Testamencie to Prawo by³o wypisane na
kamiennych tablicach. By³ to i jest
DEKALOG. Mimo jasnoœci ich okreœleñ zdarza³y siê odstêpstwa, bunt,
niezadowolenie, pretensje do Pana
Boga i Moj¿esza. Cz³owiek jest odwiecznym buntownikiem, rzadko kiedy zadowolonym z jakiegokolwiek
ustawodawstwa.
Prawo wypisane tylko nawet na
tak trwa³ym materiale jak kamienne tablice, by³o jednak ma³o skuteczne.
Naród wybrany odchodzi³ od zasad
tam zakreœlonych. Pan Bóg obiecuje
im i nam nowe prawo, które nie bêdzie
wypisane na kamiennych tablicach,
ale „na sercu”. Bêdzie ono tak jasne,
¿e nawet cz³owiek niepiœmienny, ma³o
zorientowany w ró¿nego rodzaju przepisach, potrafi ³atwo rozró¿niæ co jest

dobre, a co jest z³e. Zostanie zawarta
g³êboka wiêŸ z Bogiem wypisana
w sumieniu ka¿dego cz³owieka. Cz³owiek jakby intuicyjnie szuka³ Boga,
wyczuwa³ co jest dobre, a co jest z³e.
To bêdzie pe³nienie woli Bo¿ej, która
zawiera siê w przykazaniach Bo¿ych,
w Dekalogu. Pan Bóg da ka¿demu
mo¿liwoœæ Jego poznawania i odczytywania Bo¿ych zamiarów. Czy staramy siê poznawaæ Pana Boga i Jego
œwiêt¹ wolê? Panu Bogu zale¿y
na naszym zbawieniu, na wiecznym
szczêœciu.
2. „Stwórz, o mój Bo¿e, we mnie
serce czyste”.
Piêkne, pe³ne pokory jest to wo³anie Psalmu 51(50), dziœ odœpiewanego. Jest to proœba cz³owieka obarczonego grzechami, które upokarzaj¹,
przygnêbiaj¹, odbieraj¹ radoœæ ¿ycia.
St¹d Psalmista wo³a:
„Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, w ³askawoœci swojej,
w ogromie swej litoœci zg³adŸ moj¹ nieprawoœæ.
Obmyj mnie zupe³nie z mojej winy
i oczyœæ mnie z grzechu mojego.
Stwórz, o Bo¿e, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi œwiêtego ducha swego.
Przywróæ mi radoœæ z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Bêdê nieprawych naucza³ dróg Twoich
I wróc¹ do Ciebie grzesznicy”.
Zaczynaj¹ siê rekolekcje. Jest to
czas wielkiego wo³ania o mi³osierdzie,
o litoœæ, o ³askawoœæ Bo¿¹, o czyste
sumienie, o wewnêtrzne wyciszenie,
u³adzenie wnêtrza sumienia. To wielkie wo³anie o pomoc, aby wyprostowaæ drogi swojego ¿ycia. To wielkie
wo³anie, które kryje w sobie pewnego
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rodzaju dramatyzm, a jednoczeœnie
nadzieja: „Nie odrzucaj mnie… przywróæ mi radoœæ z twojego zbawienia”.
Temu s³u¿¹ rekolekcje.
Popatrzmy jeszcze g³êbiej na nasze serca, tak od strony Pisma Œwiêtego. Serce jest siedliskiem uczuæ. Mo¿e
byæ „serce dobre” (Pwt 28,47, „serce
wzburzone” (Jr 4,19) nape³nione
bólem, „serce spokojne” (Prz 14,30)
„serce m¹dre i rozs¹dne” (1 Krl 3,12),
ale równoczeœnie sk³onne do urojeñ
(Jr 14,14), a „serce z³ych ma³o co warte” (Prz 10,20). Bywa serce zdradliwe
i niepoprawne: „Serce jest zdradliwsze ni¿ wszystko inne i niepoprawne
– któ¿ je zg³êbi?” (Jr 17,9). To Pan Bóg
obdarza ludzkie serca m¹droœci¹
(Wj 36,2), a tak¿e wymaga, aby kochaæ
Go „z ca³ego swego serca”. To w sercu maj¹ pozostaæ s³owa Bo¿ych wymagañ (Pwt 6,5 n), aby s³u¿yæ Mu „ca³ym (…) sercem” (Joz 22,5). S¹ te¿
apele: „s³u¿cie Mu w prawdzie z ca³ego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyœwiadczy³” (1 Sm 12,24). Tu jest podana motywacja, dlaczego trzeba s³u¿yæ
Panu Bogu. Zapowiadaj¹c zaœ nowe
przymierze Pan Bóg zapowiada: „Dam
im jedno serce i jedn¹ zasadê postêpowania, by siê Mnie zawsze bali dla
swego dobra i swych potomków. (…)
Nape³niê ich serce moj¹ bojaŸni¹,
by siê ju¿ nie odwracali ode Mnie”
(Jr 32,39 n). Prawo Bo¿e trzeba wzi¹æ
sobie do serca (Iz 51,7). S¹ serca wierne, ale te¿ s¹ serca bezbo¿ne, zatwardzia³e, dalekie od Pana Boga: „Poniewa¿ ten lud zbli¿a siê do Mnie tylko
w s³owach, i s³awi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala
ode Mnie, poniewa¿ czeœæ jego jest
dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem” (Iz 29,13). Z tego mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e s¹ serce wierne Bogu z pozoru, bez wewnêtrznego
zaanga¿owania, duchowego ognia,
który zapala do Jego mi³oœci.
W sercu dokonuje siê nawrócenie
do Pana Boga: „Stwórz, o Bo¿e,
we mnie serce czyste” (Ps 51,12),
bo Pan Bóg nie gardzi sercem pokornym i skruszonym (w. 19). Warunkiem
przebaczenia jest pokuta, st¹d prorok
Joel wo³a: „… wyrocznia Pana: Nawróæcie siê do Mnie ca³ym swym serce, przez post i p³acz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie
szaty!” (Jl 2,12 n).
G³êbia ludzkiego jestestwa ukazywana jest te¿ przez okreœlenie „nerki”.

„które w sensie metaforycznym stanowi¹ miejsce najg³êbszych emocji,
poruszeñ sumienia oraz motywów dzia³ania, czêsto ukrytych przed samym
cz³owiekiem, st¹d tylko Bóg bada,
przenika serce i nerki”1.
Oto niektóre teksty:
„Niechaj ustanie nieprawoœæ wystêpnych, a sprawiedliwego umocnij,
Bo¿e sprawiedliwy, Ty, co przenikasz
serca i nerki. Tarcz¹ jest dla mnie Bóg,
co zbawia prawych sercem” (Ps 7,10).
„Doœwiadcz mnie, Panie, wystaw mnie
na próbê, wybadaj moje nerki i serce”
(Ps 26,2). „Pan Zastêpów jest sprawiedliwym sêdzi¹, bada nerki i serce”
(Jr 12,20). „Ja, Pan, badam serce
i doœwiadczam nerki, bym móg³ ka¿demu oddaæ stosownie do jego postêpowania, wed³ug owoców jego
uczynków” (Jr 17,10). Bóg patrzy na
nerki i serce (Jr 20,12). Nerki najczêœciej s¹ uto¿samiane z sumieniem.
Swoje wielkie Serce pe³ne mi³oœci okazywa³ Jezus w czasie swojej
ziemskiej wêdrówki, ziemskiego ewangelizowania czyli g³oszenia Dobrej
Nowiny o zbawieniu. Siêgnijmy do
Ewangelii, aby ods³oniæ choæby r¹bek
Jezusowego Serca.
Zmêczony Jezus i m³ode matki, które chcia³y siê pochwaliæ swoimi
dzieæmi. Pociechy potrafi¹ „zamêczyæ”
cz³owieka swoja energi¹, pomys³ami,
¿ywio³owoœci¹. Wiedzieli o tym Aposto³owie, wiêc odnieœli siê do tego
spotkania szorstko. A Jezus? – „Pozwólcie dzieciom przychodziæ do
Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e
(…) I bra³ je w objêcia, k³ad³ na nie
rêce i b³ogos³awi³ je” (Mt 10,14.16).
Na krótko przed mêk¹, bo
w Niedzielê Palmow¹, popatrzy³ ma
miasto, œwiête Jeruzalem i … zap³aka³,
bo wiedzia³, ¿e nadejd¹ takie dni, kiedy zostanie oblê¿one przez nieprzyjació³ i okrutnie zniszczone: „Nie pozostanie w tobie kamieñ na kamieniu”.
Zgin¹ ludzie! Jezus wzrusza siê, wspó³czuje i boleje, ¿e Jego nauka nie trafia
do przekonania wielu.
Betania. Jezus goœci u przyjació³: £azarza, Marii i Marty. Dowiaduje siê, ¿e £azarz nie ¿yje. Ewangelista
zaœ notuje: „wzruszy³ siê w duchu, rozrzewni³” (J 11,33) – „Jezus zap³aka³”
(w.35). By³ to znak mi³oœci, bo tak ocenili ¯ydzi: „Oto jak go mi³owa³” (w. 36).
Widz¹c rzesze g³odnych ludzi,
mówi: „¯al Mi tego t³umu, bo ju¿ trzy

dni trwaj¹ przy Mnie, a nie maj¹ co
jeœæ. A jeœli ich puszczê zg³odnia³ych
do domu, zas³abn¹ w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka”
(Mk 8,2 n). – Jezus zatroskany o chleb,
u¿alaj¹cy siê nad g³odnymi ludŸmi
i posilaj¹cy ich. Jak dobre musia³ mieæ
serce!
Pogrzeb m³odego ch³opaka,
z Naim, który by³ jedynakiem, a matka
wdow¹: „Na jej widok Pan u¿ali³ siê
nad ni¹ i rzek³ do niej: „Nie p³acz!”
(£k 7,13). Wskrzesza zmar³ego ku przera¿eniu zebranych, a ku radoœci matki.
Cudzo³o¿nica, na któr¹ faryzeusze ju¿ podpisali wyrok œmierci przez
ukamienowanie. A Pan Jezus odzywa
siê do niej: „Nikt cie nie potêpi³?” –
„I Ja ciê nie potêpiam. – IdŸ, a od tej
chwili ju¿ nie grzesz!” (J 8,10 n). –
to przejaw mi³oœci mi³osiernej, kochaj¹cego serca.
Tu¿ przed swoj¹ œmierci¹
¿egna siê z Aposto³ami. Ile¿ w Jego
po¿egnaniu serdecznoœci, zatroskania
o przysz³oœæ, o ich los, a jednoczeœnie
zapowiedŸ: „Nie zostawiê was sierotami” (J 14,18).
Odnoœnie co do w³asnego serca, to Jezus przestrzega³: „Uwa¿ajcie
na siebie, aby wasze serca nie by³y
ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, ¿eby ten
dzieñ nie przypad³ na was znienacka”
(£k 21,34). Pawe³ Aposto³ w Listrze,
po uzdrowieniu kaleki, kiedy zebrani
chcieli jego i Barnabê og³osiæ bogami
i na ich czeœæ z³o¿yæ ofiarê, w swoim
przemówieniu wyzna³ m. in.: Pan Bóg
„zsy³a³ wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmi³ was i radoœci¹ nape³nia³
wasze serca” (Dz 14,17). Œw. Jakub
Aposto³ bardzo surowo ocenia postêpki ludzi: „¯yliœcie beztrosko na
ziemi i wœród dostatków tuczyliœcie
serca wasze” (Jk 5,5). Serce „utuczone” jest nieczu³e na potrzeby drugiego cz³owieka, nie s³ucha równie¿ g³osu Boga. Nie jest wa¿nym to, co jest
na zewn¹trz, sama powierzchownoœæ
zachowania, ale wa¿nym jest to, co
przed Bogiem jest odkryte, wnêtrze
sumienia – serca (2 Kor 5,11 n).
Serce w ujêciu nowotestamentalnym mo¿e oznaczaæ „sferê si³ duchowych, rozumu i woli, duchowego ¿ycia,
(…) wyra¿a te¿ ró¿ne aspekty relacji
do Pana Boga: wiarê i pos³uszeñstwo,
a tak¿e niewiarê i bunt przeciw Niemu;
serce jest niepos³uszne i zatwardzia³e,
przewrotne i bezrozumne; z niego po-
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chodz¹ z³e myœli i grzeszne pragnienia”2.
Serca cz³owieka nie mo¿na poznaæ
do koñca, ani zag³êbiæ siê w jego tajemnice. Dopiero uczyniæ to mo¿e sam
Pan Bóg, „który rozjaœni to, co w ciemnoœciach ukryte, i ujawni zamiary
serc” (1 Kor 4,5), bo tylko On „przenika serca” (Rz 8,27), On je bada (1 Tes
2,4). Nowy Testament przestrzega
przed zatwardzia³oœci¹, trwaniem
w grzesznym uporze: „Oto przez swoj¹
zatwardzia³oœæ i serce niesk³onne do
nawrócenia skarbisz sobie gniew na
dzieñ gniewu i objawienia siê sprawiedliwego Boga, który odda ka¿demu
wed³ug uczynków jego” (Rz 2,5 n).
Warunkiem zaœ osi¹gniêcia zbawienia
jest wiara przyjêta w sercu: „Je¿eli wiêc
ustami swoimi wyznasz, ¿e JEZUS
JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg Go wskrzesi³ z martwych
– osi¹gniesz zbawienie. Bo sercem
przyjêta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami –
do zbawienia” (Rz 10,9 n).
Jezus nie zmieni³ swojego nastawienia do cz³owieka, do ka¿dego
z nas. Swoim zatroskanym Sercem ukazuje nam drogi naszego ¿ycia, pokrzepia swoim s³owem, posila Chlebem
daj¹cym ¿ycie wieczne, jest z nami,
stale na nas czeka, stale zachêca
i zaprasza do przychodzenia do sie-

bie, ku pokrzepieniu. Có¿ nam pozostaje? OdpowiedŸ znajdziemy choæby
w tej pieœni:
„Wszystko Tobie oddaæ pragnê i dla
Ciebie tylko ¿yæ!
Chcê Ciê Jezu kochaæ wiernie, dzieckiem Twoim zawsze byæ!
Serce moje weŸ, niech Tw¹ œpiewa
czeœæ,
Serce moje, duszê moj¹, Panie Jezu,
weŸ.
Wszystko Tobie oddaæ pragnê
od najm³odszych moich lat.
Pomó¿, Jezu, by mnie nie zwiód³ pokusami swymi œwiat”
A wiêc Serce za serce. Mi³oœæ
za mi³oœæ. Mi³oœæ, jeœli ma byæ prawdziwa, musi byæ wzajemna. Gdy brak
wzajemnoœci, tam trwa niepokój, rozdwojenie, niepewnoœæ, stopniowe
oddalanie siê od siebie. W Ksiêdze
Przys³ów (23,26) znajdujemy tak¹ proœbê i przestrogê: „Synu, daj mi swe serce, dróg moich niech strzeg¹ twe
oczy”.
Chrystus umi³owa³ nas a¿ do
„szaleñstwa krzy¿a”, do zupe³nego
ogo³ocenia siê, a¿ do pozostania w
Eucharystii, która jest sam¹ Mi³oœci¹.
A my? Mo¿e œpiewamy pe³n¹ piersi¹
s³owa powy¿szej pieœni, a serca swego jednak w ca³ej pe³ni oddaæ nie chcemy. On ciêgle zaprasza nas do siebie:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy…”.

Nie stwarza ¿adnych ograniczeñ, ¿adnych barier, nie wyznacza godziny
przyjêæ, nie wyje¿d¿a na urlop,
nie wywiesza kartki z napisem: „Zaraz
wracam”. On jest zawsze do dyspozycji cz³owieka, jest gotów mu s³u¿yæ,
byæ z nim.
Có¿ mo¿emy uczyniæ ze swojej
strony? – pytajmy nadal. Daæ serce! –
to ³atwo powiedzieæ. Czasem trzeba siê
mocno potargowaæ. To ofiarowaæ Mu
ca³ego siebie, to powtórzyæ za œw. Ignacym Loyol¹: „Przyjmij, Panie, ca³¹ moj¹
wolnoœæ; przyjmij pamiêæ, rozum i ca³¹
wolê. Cokolwiek mam i posiadam, Tyœ
mi to da³. Wszystko to zwracam Tobie
i ca³kowicie poddajê panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko mi³oœæ ku Tobie
i Twoj¹ ³askê, a bêdê doœæ bogaty;
niczego wiêcej nie pragnê”.
Trzeba prosiæ o mi³oœæ, która
by³aby zdolna do czynu, a nie ogranicza³aby siê do piêknych, wzruszaj¹cych s³ów, a czasem mo¿e pustych
obietnic czy frazesów. Chodzi o mi³oœæ, która by³aby zdolna do ofiary,
bo nie ma mi³oœci bez ofiary: „Jeœli
bêdziecie zachowywaæ moje przykazania, bêdziecie trwaæ w mi³oœci mojej” (J 15,10). A wiêc, dowodem – znakiem mi³oœci z naszej strony bêdzie
zachowywanie Dekalogu i tego
wszystkiego, co wynika z Ewangelii
i z nauki Koœcio³a.
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A wiêc kochaæ Boga, to:
- wiernie zachowywaæ Jego naukê;
- wstêpowaæ w œlady Jezusa, naœladuj¹c Go;
- kochaæ drugiego cz³owieka, bo to jest
sprawdzian mi³oœci Boga.
3. „… nauczy³ siê pos³uszeñstwa
przez to, co wycierpia³. A gdy wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy
Go s³uchaj¹”.
W tych zdaniach zaznaczone s¹
dwie postawy: pos³uszeñstwo i s³uchanie. W³aœciwie te dwie postawy
³¹cz¹ siê ze sob¹. Chc¹c byæ pos³usznym, to trzeba nauczyæ siê s³uchaæ.
Pan Bóg obiecuje wieczne zbawienie
tym, którzy oka¿¹ pos³uszeñstwo Jego
przykazaniom, którzy pos³uchaj¹
i wype³ni¹ to, czego Jezus naucza³.
W dzisiejszej rzeczywistoœci widaæ, jak niektórym ciê¿ko przychodzi
to s³uchanie. Wielu ma swoist¹ filozofiê ¿ycia i nie chce s³uchaæ. Niejeden
utworzy³ dla siebie takie zasady, jakie
najbardziej mu odpowiadaj¹. Papie¿
Franciszek w katechezie na tegoroczny Wieli Post apelowa³ czy mo¿e bardzie prosi³: Wielki Post sprowadza siê
do trzech s³ów: „Zatrzymaj siê na chwilê, porzuæ rozdra¿nienia i bezsensowne bieganie, wype³niaj¹ce duszê gorycz¹ uczucia, ¿e nigdy nic nie
osi¹gamy. Zatrzymaj siê, porzuæ ten
przymus, by ¿yæ w przyspieszonym
rytmie, który rozprasza, dzieli i doprowadza do zniszczenia czasu rodzinnego, czasu przyjaŸni, czasu spêdzanego z dzieæmi, czasu dziadków, czasu
bezinteresownoœci… czasu Bo¿ego.
Zatrzymaj siê przed pustk¹ tego,
co chwilowe, przejœciowe i ulotne,
co pozbawia nas korzeni, wiêzi, wartoœci drogi i umiejêtnoœci bycia pielgrzymami. Zatrzymaj siê, aby patrzeæ
i kontemplowaæ! Spójrz na rodziny,
które dzieñ po dniu stawiaj¹ na wiarê,
by iœæ naprzód poœród wielu braków
i niedostatków, by uczyniæ ze swego
domu szko³ê mi³oœci. Spójrz i kontempluj oblicze Ukrzy¿owanej Mi³oœci,
która dzisiaj z krzy¿a niesie nadziejê
(…) Spójrz i kontempluj oblicze Chrystusa Ukrzy¿owanego. Zatrzymaj siê,
spójrz i powróæ. Powróæ do domu twojego Ojca. Powróæ bez lêku do spragnionych i wyci¹gniêtych ramion twojego Ojca, bogatego w mi³osierdzie,
który na ciebie czeka (por. Ef 2,4)!”3.
Rekolekcje, to czas wo³ania o wier-

noœæ Ewangelii, nauce Koœcio³a, Tradycji, tego wszystkiego, co Koœció³
wypracowa³ i co nie straci³o na swojej
aktualnoœci. Trzeba nam ludzi wiary,
ludzi odwa¿nych w jej wyznawaniu.
Kamil Stoch zapytany przez dziennikarza Andrzej Stanowskiego: „Przed
wejœciem tabelk¹, przed oddaniem
skoku zawsze siê Pan ¿egna znakiem
krzy¿a; niektórym to siê nawet nie
podoba… Kamil Stoch: Robiê tak zawsze od ma³ego. Nie ze strachu, tylko
z powodu wiary. swoje skoki dedykujê Bogu. Jemu zawdziêczam wszystko”. Dalej pyta dziennikarz: „Przed
wyjazdem na igrzyska do Soczi powiedzia³ Pan: jak Bóg da – bêdzie jakiœ
medal, nie – to poczekam… I dosta³em dwa z³ote medale. Pan Bóg by³
bardzo hojny”. Dziennikarz: „Wasze
konkursy s¹ najczêœciej w niedzielê.
Czy znajduje Pan czas, by pójœæ do
koœcio³a?” Pan Kamil odpowiada:
„Przyznam, ¿e niestety nie zawsze to
siê udaje. Ale do koœcio³a mo¿na iœæ
tak¿e w sobotê. Tak by³o na przyk³ad
na igrzyskach olimpijskich w Soczi:
z kolegami by³em w sobotê na Mszy
œwiêtej w wiosce olimpijskiej, odprawia³ j¹ ksi¹dz Edward Pleñ, krajowy
duszpasterz sportowców. A w niedzielê Pan Bóg da³ mi z³oty medal”4.
Dziœ Polska jest oœmieszana
za swoje chrzeœcijañstwo, za trwanie
przy Koœciele. Jeden z autorów pisze:
„Rzuci³y siê na nas sfory ze wszystkich stron, gryz¹c do krwi i ujadaj¹c.
Polska dawniej by³a, ale teraz staje siê
na powrót przedmurzem chrzeœcijañstwa. Wydaje mi siê bowiem, ¿e mimo
owych ogromnych szkód, mimo owego bolesnego k¹sania i zadawania ran,
mimo manipulacji, dezinformacji
i z³owrogiej zmasowanej propagandy,
ludzie nie dali siê jednak uœpiæ, nie stêpili do cna swej wra¿liwoœci i nie dali
zabiæ w sobie sumieñ. W³aœnie obserwujemy, jak rozpocz¹³ siê chrzeœcijañski i narodowy zryw i mam wielk¹ nadziejê, ¿e ciê¿ko bêdzie to zahamowaæ,
mimo i¿ próby te nadal s¹ usilnie podejmowane. Bardzo siê dzisiaj sprawdza to, ¿e katolicyzm nie jest dodatkiem do polskoœci, ale stanowi jej
istotê”5.
Pozostaje nam s³uchaæ g³osu
Boga; s³uchaæ i wype³niaæ; s³uchaæ
i mocno siê trzymaæ tego, co on od
nas wymaga. S£UCHAÆ!
4. „Nadesz³a godzina, aby zosta³

uwielbiony Syn Cz³owieczy”.
Rekolekcje parafialne, to taka godzina dla duszy, która nadesz³a i trzeba j¹ dobrze wykorzystaæ. Po pierwsze: trzeba przychodziæ; po drugie
trzeba siê uwa¿nie ws³uchaæ w s³owo
Bo¿e; po trzecie upaœæ na kolana
i pomodliæ siê wielbi¹c Pana, dziêkuj¹c za wszelakie dobro, przepraszaj¹c
za pope³nione grzechy i prosz¹c o wytrwanie w przyjaŸni z Bogiem.
Trzeba przyjœæ; trzeba wszystko
zostawiæ, bo sprawy duszy s¹ najwa¿niejsze, o czym przestrzega nas Pan
Jezus. Wielu z tego zaproszenia nie
skorzysta; wielu nawet nie wie, ¿e zaczê³y siê rekolekcje, bo tak mówi moje
20-letnie doœwiadczenie.
Trzeba uwa¿nie ws³uchaæ siê
w s³owo Bo¿e. Dope³nieniem tego
ws³uchiwania siê mo¿e byæ lektura Pisma Œwiêtego, prasa katolicka, d³u¿sza modlitwa: Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, Ró¿aniec, g³êbsza refleksja,
tak sam na sam z Panem Bogiem. Rekolekcje dope³niaj¹ siê w domu, w pracy, w postanowieniach.…
W koñcu trzeba upaœæ na kolana
przed Panem, oddaæ Mu pok³on. Niekiedy mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e niektórzy odzwyczaili siê od klêkania, od
sk³adania r¹k, od pobo¿nie uczynionego znaku krzy¿a. Trzeba powróciæ
do pocz¹tków, którym nale¿a³oby
nadaæ now¹ treœæ. Tak mo¿e siê staæ,
dopóki trwaæ bêdziemy w wierze i tê
wiarê stale pog³êbiaæ.
To nasze zadanie na najbli¿sze dni
rekolekcyjne.
ks. Andrzej Skiba

1

A. Kiejza, Serce, w: Encyklopedia
katolicka, TN KUL, Lublin 2013, t. 18,
k. 6.
2
Tam¿e. W cytowanym fragmencie dla
wiêkszej przejrzystoœci opuszczona
zosta³a cytacja biblijna.
3
Z nauczania papie¿a Franciszka, Zatrzymaj siê, spójrz i powróæ, w: Goœæ
Niedzielny, nr 8, z dnia 25 lutego 2018,
s. 5.
4
Kamil Stoch zwierza siê: ¿ona dodaje
mi skrzyde³ medale dosta³em od Pana
Boga, w: WPIS, nr 1, z dnia 26 stycznia 2018, s. 24.
5
J. Szewczak, Polska staje siê na powrót przedmurzem chrzeœcijañstwa,
w: WPIS, tam¿e, s. 41 n.
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DEKALOG
II. „Nie bêdziesz Bral Imienia Pana Boga twego nadaremno”
Omówienia tego przykazania
podj¹³ siê Jan Pawe³ II w Rzeszowie,
podczas pielgrzymki do Ojczyzny 2
czerwca 1991 roku. By³o to w czasie
Mszy œwiêtej beatyfikacyjnej Józefa
Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego. By³a to chyba najprostsza
wyk³adnia tego przykazania, ale jednoczeœnie bardzo dobitna:
„Œwiêci i b³ogos³awieni to chrzeœcijanie w najpe³niejszym tego s³owa
znaczeniu. Chrzeœcijanami nazywamy
siê my wszyscy, którzy jesteœmy
ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa
Pana. Ju¿ w samej tej nazwie zawarte
jest wzywanie Imienia Pañskiego. Drugie przykazanie Bo¿e powiada: „Nie
bêdziesz bra³ Imienia Pana Boga twego nadaremno”. Zatem jeœli jesteœ
chrzeœcijaninem, niech to nie bêdzie
wzywanie Imienia Pañskiego nadaremno. B¹dŸ chrzeœcijaninem naprawdê, nie tylko z nazwy, nie b¹dŸ chrzeœcijaninem byle jakim. „Nie ka¿dy,
który Mi mówi: “Panie, Panie!” (...),
lecz ten, kto spe³nia wolê mojego
Ojca”.
Spójrzmy na drugie przykazanie
Bo¿e od strony jeszcze bardziej pozytywnej: „Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi - mówi do nas Chrystus Pan - aby widzieli wasze dobre
czyny i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie” (Mt 5,16).
Oto mocny zr¹b, na którym cz³owiek roztropny wznosi dom ca³ego
swego ¿ycia. O takim domu mówi Chrystus: „Spad³ deszcz, wezbra³y potoki,
zerwa³y siê wichry i uderzy³y w ten
dom. On jednak nie run¹³, bo na skale
by³ utwierdzony” (Mt 7,25).
Jednak¿e „ska³a” - to nie tylko s³owo Bo¿e, nie tylko Dekalog czy Kazanie na górze, przykazania czy b³ogos³awieñstwa. „Ska³a” - to nade
wszystko Chrystus sam. Józef Sebastian Pelczar budowa³ dom swego
ziemskiego ¿ycia i powo³ania nade
wszystko na Chrystusie. Na Nim samym, w Nim bowiem objawi³a siê do
koñca sprawiedliwoœæ Bo¿a, o której
Aposto³ mówi, ¿e chocia¿ jest „poœwiadczona przez Prawo i Proroków”
(Rz 3,21), to jednak od tego Prawa jest
„niezale¿na” (tam¿e).

Ptaki, zwierzêta i roœliny maj¹ swoje nazwy czy imiona. Ludzie maj¹ swoje
imiona. Swoje okreœlenia maj¹ ulice,
place, wioski i miasta. Wystarczy powiedzieæ, np. Wawel, aby nasza myœl
bieg³a do królewskiego, papieskiego
miasta Krakowa, który jest narodowym panteonem. Tam p³ynie Ÿród³o
naszej narodowej kultury.
We wszystkich kulturach, u
wszystkich ludów i narodów, imiona
bóstw by³y otaczane wielkim szacunkiem i nale¿n¹ czci¹. Bywa³o, ¿e imiê
bóstwa mo¿na by³o wymówiæ tylko w
szczególnych okolicznoœciach. U
¯ydów istnia³o przykazanie wyj¹tkowe, które normowa³o sposób odnoszenia siê do Pana Boga: „Nie bêdziesz
bra³ Imienia Pana, Boga twego, nadaremno” (Wj 20,7) – tak brzmi przykazanie odmawiane w pacierzu. W t³umaczeniu biblijnym odnajdujemy myœl
jeszcze g³êbsz¹: „Nie bêdziesz wzywa³
imienia Pana, Boga twego, w b³ahych
rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozosta³ bezkarny ten, kto wzywa Jego
Imienia w b³ahych rzeczach” (Wj 20,7).
W M¹droœci Syracha czytamy: „Nie
przyzwyczajaj ust swoich do wypowiadania przysiêgi i nie przywykaj
wzywaæ imienia Œwiêtego (…) ten, co
stale przysiêga i wypowiada Imiê, nie
bêdzie wolny od grzechu” (23,9.10b).
Bóg pocz¹tkowo nie wyjawia swojego imienia. O imiê Bo¿e pyta ojciec
Samsona, ale nie otrzymuje odpowiedzi: „Dlaczego pytasz siê o moje imiê:
jest ono cudowne” (Sdz 13,18). W innym t³umaczeniu jest nazwane jako
„tajemnicze”1. Bóg objawia swoje imiê
Moj¿eszowi: „Moj¿esz zaœ rzek³ Bogu:
„Oto pójdê do Izraelitów i powiem im:
Bóg ojców naszych pos³a³ mnie do
was. Lecz gdy oni mnie zapytaj¹, jakie
jest Jego imiê, có¿ im mam powiedzieæ?” Odpowiedzia³ Bóg Moj¿eszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj
3,13 n).
Oznacza³o to, ¿e Bóg jest obecny
wœród swojego ludu. Obok tego Imienia na okreœlenie Boga u¿ywano takich okreœleñ, jak: El, Elohim, Adonai,
Sabaoth, Œwiêty, Wszechmog¹cy, Ojciec, Król, Pan… Bóg objawi³ swoje
imiê, aby Go czczono i nazywano tym

imieniem. Jest to imiê jedyne, bo przynale¿ne do Jedynego, prawdziwego
Boga: „tylko Ja istniejê. Bóg nie by³
stworzony przede Mn¹ ani po Mnie
nie bêdzie. Ja Pan, tylko Ja istniejê, a
poza Mn¹ nie ma ¿adnego zbawcy”
(Iz 43,10 n).
Wzywaæ imienia Boga, to znaczy
oddawaæ czeœæ Bogu i modliæ siê do
Niego. Chocia¿ Bóg objawi³ swoje
imiê, to jednak nie wolno Go nadu¿ywaæ, wymawiaæ „nadaremno” czy do
„b³ahych rzeczy”. „Imiê Bo¿e to sam
Bóg. Bóg uto¿samia siê do tego stopnia ze swoim w³asnym imieniem, ¿e kiedy mówi o swoim w³asnym imieniu, to
mówi o sobie samym. To Jego imiê jest
kochane (…), uwielbiane (…), uœwiêcane (…). Jest to imiê straszne (…),
wieczne (…)2.
Imiê – to sam Bóg! Kiedy cz³owiek
wypowiada imiê Boga, On tam jest!
Jest taka stara zasada Rzymian: „To
co œwiête, traktowaæ jak œwiête”. Jeœli
z szacunkiem odnosimy siê do imion
drogich nam osób, bo one okreœlaj¹
cz³owieka, to tym z wiêkszym szacunkiem nale¿y odnosiæ siê do Pana Boga.
Jeœli wymawianiu Bo¿ego imienia towarzyszy³yby szyderstwa, obelgi, kpiny, to bêdzie to nie tylko grzech ciê¿ki, ale i bluŸnierstwo. Wymawianie
imion œwiêtych w niektórych œrodowiskach sta³o siê nagminne, a nawet
ra¿¹ce.
W swoich modlitwach Koœció³
czêsto odwo³uje siê do Boga. Chwali
Boga ró¿nymi tytu³ami. Kiedyœ czêsto
powtarzano modlitwê: „Niech bêdzie
Bóg uwielbiony” – „Niech bêdzie
uwielbione œwiête Imiê Jego”. Jest
nawet Litania do Najœwiêtszego Imienia Jezus.
Œw. Pawe³ w swoich Listach imiê
Jezus wypowiada a¿ 250 razy. Zachêca nas, abyœmy do Boga zwracali siê z
poœrednictwem tego Imienia: „A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech bêdzie w imiê Pana Jezusa,
dziêkuj¹c Bogu Ojcu przez Niego”
(Kol 3,17).
U¿ywamy pozdrowieñ, w których
wybrzmiewa imiê Bo¿e: „Niech bêdzie
pochwalony Jezus Chrystus”; „W imiê
Bo¿e!”; „Zostañ (cie) z Bogiem!”.
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Zwracanie siê do Pana Boga skraca dystans. Gdy zwracamy siê do
kogoœ po imieniu, to wiemy, ¿e on tam
jest, ¿e jest nam bliski. Przez to maleje
dystans miêdzy nami, a naszym rozmówc¹, wzrasta atmosfera zaufania i
¿yczliwoœci. Do Marii Magdaleny Pan
Jezus po swoim zmartwychwstaniu,
mówi: „Mario!” W tym odezwaniu siê
Maria rozpozna³a Jezusa. W chwilach
trudnych, jakichœ ciê¿kich chwil,
bywa, ¿e przyzywamy imion drogich
nam osób, np. ¿o³nierze na froncie
wypowiadali imiona swoich ¿on, matek, narzeczonych. Przez to chcieli byæ
blisko z nimi, aby dodawaæ sobie otuchy, bliskoœci, aby w ten sposób podzieliæ siê z nimi ciê¿k¹, ¿o³niersk¹ dol¹.
Zwracaj¹c siê do Boga po imieniu,
stajemy w Jego obecnoœci, przywo³ujemy Go do naszej codziennoœci.
Wymawianie imion Osób Trójcy Przenajœwiêtszej winno byæ czynione z
szacunkiem i mi³oœci¹.
Obserwujemy niekiedy ceremonia³
pañstwowych wizyt. Goœcie zatrzymuj¹ siê przed sztandarem czy god³em,
sk³aniaj¹c g³owê. Kto kocha swoich
rodziców, wyra¿a siê o nich z szacunkiem i ¿yczliwoœci¹; broni ich dobrego imienia.
Wzywanie imienia Bo¿ego przynosi³o ludziom nieraz ulgê w cierpieniu, dla wielu by³o ratunkiem w najtrudniejszych chwilach ¿ycia. W
jednym, najkrótszym westchnieniu
kryje siê wielka potêga, umocnienie,
otucha.
Oddaj¹c czeœæ Bogu nale¿y unikaæ fa³szywej przysiêgi, krzywoprzysiêstwa, które wyrz¹dza ogromn¹
krzywdê i sprowadza wiele niesprawiedliwoœci. Przysiêga sk³adana na krzy¿
czy Ewangeliê, to przywo³ywanie
Boga na œwiadka. To wielka odpowiedzialnoœæ.
My te¿ mamy swoje imiona. Wszyscy tak¿e mamy jedno wspólne imiê:
„Christianus sum” – „Chrzeœcijaninem
jestem”, jak mawiali pierwsi chrzeœcijanie licz¹c siê z powa¿nymi konsekwencjami, ³¹cznie z kar¹ œmierci.
Jako przyk³ad szacunku do dobrego imienia, mo¿na odwo³aæ siê do ¯o³nierzy Wyklêtych, których nazywamy
tak¿e Niez³omnymi, a którzy walczyli
o dobre imiê Polski, którzy nie mogli
pogodziæ siê z faktem sowietyzacji
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 Niemcami 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”3.
Jednym z tych dzielnych ¿o³nierzy
by³ pp³k £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”4.
Takich jak £ukasz Ciepliñski by³o wielu. Oni oddali ¿ycie za Polskê, a w powojennej Polsce nazywano ich bandytami5. Prezydent Lech Kaczyñski
ustanowi³ Dzieñ ¯o³nierzy Wyklêtych,

aby przywróciæ im dobre imiê.
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.
Zapytajmy samych siebie:
Czy nie jestem chrzeœcijaninem tylko
z nazwy?
Czy s³owo „Bóg”, „Jezus”, nie jest dla
mnie tylko ozdobnikiem jêzykowym?
Jak¹ wartoœæ dla mnie maj¹ takie znaki
i symbole religijne, jak: krzy¿, woda
œwiêcona, medalik, ró¿aniec, ksi¹¿eczka …?
Czy z szacunkiem odnoszê siê do tego
co Bo¿e?
Czy na „skale” Ewangelii budujê swoje ¿ycie?
ks. Andrzej Skiba
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Pretorium Pi³ata
Có¿ to jest prawda?
Po raz kolejny w tegorocznym
Wielkim Poœcie stajemy przed Chrystusem obecnym w Najœwiêtszym Sakramencie i rozwa¿amy Jego bolesn¹
mêkê. Poprzez œpiew gorzkich ¿alów
pragniemy wejœæ w przepaœæ Chrystusowego cierpienia i zachwyciæ siê
Bo¿¹ mi³oœci¹. Odwiedziliœmy ju¿
ogród oliwny oraz pa³ac najwy¿szego
kap³ana. Podczas ostatnich rozwa¿añ
zwróciliœmy szczególn¹ uwagê na wartoœæ ciszy, milczenia i wewnêtrznej samotnoœci w ¿yciu chrzeœcijanina. Rozwa¿aliœmy równie¿ grzech zaparcia siê
Piotra i przemianê, która dokona³a siê
w nim pod wp³ywem ¿alu doskona³ego. My równie¿ przez swoje grzechy
czêsto zapieramy siê Chrystusa. Jednak dostêpujemy nieskoñczonego
Bo¿ego mi³osierdzia i ³aski przebaczenia w ka¿dej spowiedzi œwiêtej, w której otwieramy siê na mi³oœæ i nowe
¿ycie ofiarowane nam przez Pana.
Dzisiaj chcia³bym zaprosiæ do odwiedzenia kolejnego miejsca zwi¹za-

nego z mêk¹ i œmierci¹ Zbawiciela.
Przenieœmy siê na kilka minut do pretorium Pi³ata i rozwa¿my wydarzenia,
które dokona³y siê w tym miejscu dwa
tysi¹ce lat temu.
Kim w ogóle by³ Poncjusz Pi³at?
Informacje na jego temat czerpiemy nie
tylko z kart Ewangelii, ale równie¿
z historycznych Ÿróde³ poza chrzeœcijañskich. Pi³at pochodzi³ z Pontu, staro¿ytnej krainy po³o¿onej w pó³nocno-wschodniej czêœci Azji Mniejszej.
Pi³at zrobi³ doœæ szybo karierê w Rzymie i powierzono mu urz¹d prefekta
Judei. Wype³nia³ tê funkcjê w latach
26-36 po Chrystusie. P³at straci³ swój
urz¹d poniewa¿ zabra³ czêœæ pieniêdzy
œwi¹tynnych na budowê akweduktu.
W wyniku tego wydarzenia w Judei
wybuch³ bunt, który zosta³ krwawo
st³umiony przez rzymskie legiony.
Dosz³o wtedy do masakry Samarytan
na górze Garizim. Pi³at nie mieszka³ na
sta³e w Jerozolimie, ale rezydowa³ w
pobliskiej Cezarei Nadmorskiej. Do

œwiêtego dla ¯ydów miasta przybywa³ jedynie w okreœlonych sprawach
oraz podczas wiêkszych œwi¹t ¿ydowskich. W³aœnie wtedy do Jerozolimy
pielgrzymowa³y wielkie t³umu p¹tników, które byli negatywnie nastawione do rzymskiej okupacji i mog³y wywo³aæ rozruchy i bunt.
Po przes³uchaniu przez Kajfasza
i Sanhedryn Jezus zosta³ zaprowadzony przed oblicze rzymskiego namiestnika. W jakim miejscu odby³a siê rozmowa Jezusa z Pi³atem? Gdzie
Chrystus zosta³ ubiczowany i ukoronowany cierniem? Gdzie w koñcu zapad³ ostateczny wyrok zabicia Sprawiedliwego? Poncjusz Pi³at podczas
swoich wizyt w Jerozolimie zatrzymywa³ siê zazwyczaj w Twierdzy Antonia. By³a to potê¿na forteca wzniesiona przez króla Heroda na czeœæ
rzymskiego dowódcy wojskowego
Marka Antoniusza. Twierdza by³a po³o¿ona na koñcu wschodniej czêœci
murów œwi¹tyni. Mia³a broniæ dostê-
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pu do wzgórza œwi¹tynnego i by³a garnizonem wojskowym dla rzymskich
legionistów. Zosta³a zburzona przez
oddzia³y Tytusa podczas oblê¿enia
Jerozolimy w 70 roku. Miejsce stacjonowania rzymskiego namiestnika nazywano inaczej pretorium. Pierwotnie
termin ten odnosi³ siê do namiotu dowódcy w obozie wojskowym, póŸniej
stosowany by³ jako oficjalne okreœlenie domu wodza lub namiestnika.
Jezus, niewinny Baranek Bo¿y g³adz¹cy grzechy œwiata i jedyny Sprawiedliwy stan¹³ przed s¹dem poganina. Warto zauwa¿yæ, ¿e ¯ydzi, którzy
przyprowadzili Chrystusa przed rzymski s¹d nie weszli do pretorium, poniewa¿ nie chcieli siê skalaæ. Wed³ug
Prawa ¿aden pobo¿ny Izraelita nie
móg³ przekroczyæ progu domu innowiercy, gdy¿ grozi³o to zaci¹gniêciem
rytualnej nieczystoœci. Ewangelista
Jan podaje, ¿e Pi³at zapyta³ ¯ydów
o powód uwiêzienia Jezusa i wnoszon¹ przeciwko Niemu skargê
(J 18,28-32). Rzymski namiestnik us³ysza³ zdecydowane s³owa: Gdyby to nie
by³ z³oczyñca, nie wydalibyœmy Go
tobie. Jezus jest z³oczyñc¹, bandyt¹,
zbrodniarzem, bluŸnierc¹, wichrzycielem, zwodzicielem i ³otrem. Tak twierdz¹
przedstawiciele kap³anów i Sanhedrynu. Nie maj¹ najmniejszych powodów
aby oskar¿yæ Tego, który istniej¹c
w postaci Bo¿ej nie skorzysta³ ze sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem
(Flp 2,6). Nie maj¹ powodów aby Jezusa potêpiæ. Przecie¿ On nie pope³ni³
¿adnego grzechu, g³osi³ prawdê o koniecznoœci mi³owania Boga, drugiego
cz³owieka i siebie samego, uzdrawia³
chorych, od nikogo nie stroni³, bra³
w opiekê najs³abszych i odrzuconych,

modli³ siê w œwi¹tyni i poza ni¹, potwierdza³ prawdziwoœæ g³oszonych
przez siebie s³ów potê¿nymi znakami.
Dlaczego wiêc zosta³ postawiony
w stan oskar¿enia? Dlaczego przeogromna mi³oœæ Bo¿ego Serca zosta³a
odepchniêta? Poniewa¿ ludzkie serca
niekiedy bywaj¹ zdradliwsze ni¿
wszystko inne i niepoprawne (Jr 17,9),
pe³ne zazdroœci, pychy, egoizmu i ob³udy. Takie by³y serca oskar¿ycieli Jezusa. Oni nie dociekali prawdy, nie
przeprowadzili uczciwego i dok³adnego przewodu sadowego, nie interesowa³y ich fakty. Wyrok ju¿ zapad³. Ten
Jezus jest inny ni¿ my. Inaczej myœli
i dzia³a, nie pasuje do naszej wizji ¿ycia
i religii. Burzy nasz precyzyjnie ustalony i œwietnie funkcjonuj¹cy porz¹dek. A zatem musi byæ z³oczyñc¹, choæby nawet wszystko temu zaprzecza³o.
On musi byæ z³oczyñc¹!
Niekiedy w naszym ¿yciu wydajemy zbyt pochopne s¹dy dotycz¹ce
Pana Boga i innych ludzi. Przecie¿ tak
³atwo oceniæ drugiego cz³owieka
i wydaæ o nim wyrok. Czêsto bez potrzeby oceniamy otaczaj¹cych nas
ludzi, poniewa¿ w jakiœ sposób nie pasuj¹ do naszej wizji rzeczywistoœci lub
zwyczajnie maj¹ inne zdanie na jakiœ
temat. Niekiedy piêtnuj¹c grzech potêpiamy równie¿ grzesznika i odmawiamy naszym bliŸnim dobrego imienia.
Tak ³atwo wspó³czesnemu cz³owiekowi przychodzi wyrokowanie, os¹dzanie, wyg³aszanie werdyktów. Wystarczy w³¹czyæ telewizor lub komputer,
aby spotkaæ siê z morzem s³ownej agresji, brakiem szacunku wobec rozmówcy i wylewaniem na drugiego cz³owieka przys³owiowego wiadra pomyj.
Czêsto oceniamy innych, nie znaj¹c

historii ich ¿ycia, wewnêtrznej motywacji i intencji. Nie widzimy tego,
co dzieje siê w ludzkim sercu. Warto
w tegorocznym Wielkim Poœcie zwróciæ szczególn¹ uwagê na sferê naszego jêzyka, w której oceniamy drugiego cz³owieka. Jedna z prawd naszej
œwiêtej wiary g³osi, ¿e Pan Bóg jest
sêdzi¹ sprawiedliwym, który za dobro
wynagradza i za z³o ka¿e. To Niego
nale¿y s¹d. Jedynie On jest sprawiedliwym sêdzi¹. Kiedy widzimy jakieœ
z³o pope³niane przez drugiego cz³owieka lub kiedy z jego strony doœwiadczamy jakichœ przykroœci, warto w cztery oczy zwróciæ mu uwagê
i porozmawiaæ z nim. Powinniœmy jednak wystrzegaæ siê os¹dzania innych
i mówienia publicznie o ich s³aboœciach. Mo¿emy byæ przekonani, ¿e tak
jak nasz rozmówca mówi o innych
ludziach, tak samo za jakiœ czas bêdzie
mówi³ i o nas.
Pi³at zapyta³ Jezusa: Czy Ty jesteœ królem ¿ydowskim? (J 18,33).
OdpowiedŸ Chrystusa zapewne zaskoczy³a rzymskiego namiestnika.
Czy to mówisz od siebie, czy te¿ inni
powiedzieli ci o Mnie? (J 18,34).
Po pierwszych s³owach Jezusa Pi³at
zapewne zrozumia³, ¿e to nie bêdzie
standardowy przewód s¹dowy. Jezus
odpowiadaj¹c pytaniem na pytanie
przejmuje inicjatywê i zmusza Pi³ata do
g³êbszej refleksji. Pi³at nie zna³ Jezusa
osobiœcie, zapewne nie s³ysza³ Jego
nauczania i nie by³ œwiadkiem cudów
i znaków. Jego poznanie Jezusa polega³o na wys³uchaniu opinii innych ludzi. On zna³ Jezusa tylko poœrednio,
dziêki ludzkim opiniom.
Jak jest w moim ¿yciu? Czy znam
Chrystusa osobiœcie? Czy wiem jaki
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On naprawdê jest? Czy kiedykolwiek
spotka³em Go w historii swojego
¿ycia? Czy w codziennych ¿yciowych
sytuacjach zastanawiam siê, jakby
w tym momencie post¹pi³ Jezus, co by
powiedzia³ i zrobi³? W Biblii znaæ
kogoœ to nie poznaæ Go intelektualnie
i czysto rozmowo. Bóg i drugi cz³owiek
to nie matematyka albo jakaœ idea lub
zespó³ przekonañ i pogl¹dów. Bóg jest
osob¹. I równie¿ ka¿dy z nas jest bytem osobowym zdolnym do kochania
i przyjmowania mi³oœci. Znaæ to wejœæ
w g³êbok¹ za¿y³oœæ i bliskoœæ. Znaæ
to stworzyæ relacjê bliskoœci i doœwiadczyæ osobiœcie, kim jest ta druga osoba. A zatem czy moja wiara jest
dojrza³a? Czy rzeczywiœcie spotka³em
Jezusa w Eucharystii, w spowiedzi
œwiêtej, w Piœmie œwiêtym, w osobistej modlitwie, w piêknie œwiata i bogactwie miêdzyludzkich relacji, w trudnych i radosnych wydarzeniach
mojego ¿ycia? Nie jest wa¿ne, za kogo
ludzie uwa¿aj¹ Syna Cz³owieczego.
Wa¿ne jest, kim Jezus jest dla mnie
(Mk 8,27-30). I myœlê, ¿e osobiste spotkanie Jezusa i poznanie Jego osoby
jest najwa¿niejszym zadaniem naszego ¿ycia. Nie mogê rozmin¹æ siê z Jezusem, nie mogê przejœæ obojêtnie wobec Jego mi³oœci i wyci¹gniêtych ku
mnie ramion. Muszê Go osobiœcie poznaæ, dowiedzieæ siê o Nim jak najwiêcej, wejœæ w relacje z Nim. To sprawa
mojego byæ albo nie byæ, to sprawa
mojego szczêœcia i zbawienia.
Jezus, który jest prawdziwym Królem ca³ego wszechœwiata i ludzkich
serc stwierdza, ¿e na to siê narodzi³
i na to przyszed³ na œwiat, aby daæ
œwiadectwo prawdzie (J 18,37). Jezus
jest œwiadkiem prawdy. On mówi³
o sobie: Ja jestem drog¹, prawd¹
i ¿yciem (J 14,6). Prawda jest to zgodnoœæ s¹du z rzeczywistoœci¹. Jest to
spójnoœæ myœlenia, mówienia i dzia³ania z rzeczywistym stanem rzeczy.
Prawda w ¿yciu cz³owieka pe³ni kluczow¹ rolê. Ka¿dy cz³owiek potrzebuje prawdy i têskni za ni¹. Jednak niektórzy w swoim postêpowaniu nie
chc¹ dorastaæ do wymagañ prawdy
i w konsekwencji fa³szuj¹ j¹ oszukuj¹c w³asne sumienie i innych ludzi. Jan
Pawe³ II powiedzia³, ¿e s³owa Chrystusa poznacie prawdê, a prawda uczyni was wolnymi (J 8,32), s¹ najwa¿niejsze w ca³ym Piœmie œwiêtym.. Cz³owiek
¿yj¹cy w prawdzie nie musi siê niczego obawiaæ, ma spokój sumienia i na-

pe³niony jest wewnêtrznym optymizmem. Fundament prawdy jest najtrwalszym kamieniem wêgielnym naszego ¿ycia. A pe³n¹ prawdê objawia
nam tylko Chrystus. Trwaj¹c
w Jego mi³oœci trwamy równie¿
w prawdzie, gdy¿ Jego mi³oœæ jest
prawdziwa, szczera i niezmienna. To,
co Bóg mówi i co g³osi Koœció³, jest
prawd¹ obiektywn¹ i w stu procentach pewn¹. Nikt kto na tej prawdzie
zbudowa³ swoje ¿ycie nie zawiód³ siê
i nie zmarnowa³ otrzymanych dni.
Zadaniem chrzeœcijanina jest przyjêcie prawdy Chrystusowej za w³asn¹
i stopniowe dorastanie do tego,
aby kierowaæ siê ni¹ w codziennoœci.
Jedna z piosenek Starego Dobrego
Ma³¿eñstwa, zespo³u muzycznego wykonuj¹cego poezjê œpiewan¹, zawiera
nastêpuj¹ce s³owa: prawda jest jedna, to nieprawda wcale, ¿e prawd jest
tyle, ilu ludzi jest na œwiecie. Dla nas
jako uczniów Chrystusa t¹ jedyn¹
prawd¹ jest S³owo Bo¿e. To prawda
ma imiê. A brzmi ono Jezus Chrystus.
Pan Jezus zosta³ skazany przez Pi³ata na okrutn¹ karê biczowania. By³a
to tortura polegaj¹ca na biciu skazañca biczami lub rzemieniami z przywi¹zanymi do koñcówek metalowymi haczykami lub szk³em. Œwiêta siostra
Faustyna w swoim Dzienniczku napisa³a: Kiedy przysz³am na adoracjê,
zaraz mnie ogarnê³o wewnêtrzne skupienie i ujrza³am Pana Jezusa przywi¹zanego do s³upa, z szat obna¿onego i zaraz nast¹pi³o biczowanie.
Ujrza³am czterech mê¿czyzn, którzy na
zmianê dyscyplinami siekli Pana.
Serce mi ustawa³o patrz¹c na te boleœci; wtem rzek³ mi Pan te s³owa: cierpiê jeszcze wiêksz¹ boleœæ od tej,
któr¹ widzisz. – I da³ mi Jezus poznaæ za jakie grzechy podda³ siê
biczowaniu, s¹ to grzechy nieczyste.
O, jak strasznie Jezus cierpia³ moralnie, kiedy siê podda³ biczowaniu.
Wtem rzek³ mi Jezus: - Patrz i zobacz
rodzaj ludzki w obecnym stanie. –
I w jednej chwili ujrza³am rzeczy
straszne: odst¹pili kaci od Pana Jezusa, a przyst¹pili do biczowania inni
ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez mi³osierdzia Pana. Byli nimi
kap³ani, zakonnicy i zakonnice i najwy¿si dostojnicy Koœcio³a, co mnie
bardzo zdziwi³o, byli ludzie œwieccy
ró¿nego wieku i stanu; wszyscy wywierali sw¹ z³oœæ na niewinnym Jezusie. Widz¹c to, serce moje popad³o

w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milcza³ i patrzy³ w dal, ale
kiedy Go biczowa³y te dusze, o których wspomnia³am wy¿ej, to Jezus
zamkn¹³ oczy i cichy, ale strasznie
bolesny wyrywa³ siê jêk z Jego serca
(Dz. 445). Krew Chrystusa przelana
podczas biczowania to ta sama krew,
która ka¿dego dnia przelewana jest
w Ofierze Mszy Œwiêtej. I jedna jej kropla wystarczy, aby oczyœciæ ludzk¹
duszê z ka¿dego grzechu i nieprawoœci. Ka¿dy grzech ciê¿ki, wszelki brak
prawdy w naszym ¿yciu jest aktem niewdziêcznoœci wobec Chrystusa i cierpieniem zadanym Jego Najœwiêtszemu
Sercu. Sakrament pokuty i Eucharystia to wielkie dary mi³oœci Boga,
w których krew przelana w biczowaniu obmywa nas z naszych grzechów
i czyni nas bielszymi od œniegu.
Pi³at stan¹³ przed wewnêtrznym
dylematem: skazaæ Jezusa czy uwolniæ Go? Rzymski namiestnik dobrze
wiedzia³, ¿e Chrystus jest niewinny.
Podpowiada³o mu to sumienie, w którego wnêtrzu rozbrzmiewa³ g³os prawdy. Ale sumienie mo¿na st³amsiæ, zdusiæ, zgwa³ciæ, uciszyæ. Tak sta³o siê
w ¿yciu Pi³ata. I by³a to jego najwiêksza ¿yciowa tragedia. Spotkanie z Jezusem by³o dla Niego szans¹, której
jednak nie wykorzysta³. Po biczowaniu i bolesnym ukoronowaniu cierniem po³¹czonym z przemoc¹, szyderstwem i okrucieñstwem ze strony
katów, Jezus zosta³ skazany na mêczeñsk¹ œmieræ na krzy¿u. To by³ wybór demokratyczny. By³ przedstawiciel w³adzy, by³y krzyki wiêkszoœci.
A zatem wybór demokratyczny to nie
zawsze wybór dobry i sprawiedliwy.
Pi³at podj¹³ niew³aœciw¹ decyzjê, pope³ni³ b³¹d, dla przys³owiowego œwiêtego spokoju zdezerterowa³. Niech
jego historia bêdzie dla nas przestrog¹.
Wiernoœæ prawdzie jest fundamentaln¹ kwesti¹ w ¿yciu cz³owieka wierz¹cego, jest zadaniem, które uczymy
siê rozwi¹zywaæ przez ca³e nasze ¿ycie.
Wpatruj¹c siê w Chrystusa Eucharystycznego proœmy, abyœmy w naszym ¿yciu nie powielali b³êdów Poncjusza Pi³ata. Niech g³os prawdy, który
rozbrzmiewa w naszych sumieniach
bêdzie nam zawsze ¿yciowym przewodnikiem. Niech Jezusowa krew, dowód totalnej mi³oœci Boga do ka¿dego i ka¿dej z nas oczyszcza nas
z naszych grzechów i otwiera na ¿ycie
dzieci Bo¿ych.
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Ulice Jerozolimy
Nastêpnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzy¿owaæ…
Gromadzimy siê jako wspólnota
Koœcio³a aby rozwa¿aæ mêkê Chrystusa. Ju¿ po raz czwarty w tegorocznym
Wielkim Poœcie przychodzimy w niedzielny wieczór do naszej parafialnej
œwi¹tyni aby oddaæ czeœæ Panu Jezusowi, który z mi³oœci do nas przyj¹³
mêkê i œmieræ na krzy¿u. Za nami ju¿
przesz³o po³owa Wielkiego Postu. To
dobry moment na swoiste podsumowanie i refleksjê nad naszym osobistym zaanga¿owaniem w prze¿ywanie
tych œwiêtych dni. Czy ten czas ró¿ni
siê czymœ od innych okresów roku?
Czy podjêliœmy jakieœ dobre postanowienie? Czy jesteœmy mu wierni? Warto zapytaæ samych siebie, czy poprzez
udzia³ w drodze krzy¿owej i gorzkich
¿alach stajemy siê lepszymi ludŸmi,
którzy pracuj¹ nad swoj¹ wiar¹ i charakterem. Nabo¿eñstwo w którym
obecnie uczestniczymy ma nadawaæ
kszta³t naszemu ¿yciu i zmieniaæ je. Ma
znaleŸæ kontynuacje w naszej codziennoœci.
Podczas tegorocznych rozwa¿añ
pasyjnych przenosimy siê do poszczególnych miejsc w których dokona³y
siê wydarzenia naszego zbawienia.
Odwiedziliœmy ju¿ ogród oliwny, pa³ac najwy¿szego kap³ana oraz pretorium Pi³ata. Dzisiaj zechciejmy przejœæ
z Chrystusem uliczkami staro¿ytnej
Jerozolimy i przebyæ wraz z Nim bolesn¹ drogê krzy¿ow¹.
Zlokalizowanie ogrodu oliwnego,
pa³acu Kajfasza i siedziby Pi³ata nie
sprawia archeologom, historykom
i biblistom wiêkszego problemu. Zdecydowanie wiêkszym wyzwaniem jest
ustalenie trasy, któr¹ Chrystus przechodzi³ dŸwigaj¹c krzy¿. Topografia
Jerozolimy diametralnie zmieni³a siê od
czasów Pana Jezusa. Œwiête miasto
zosta³o ca³kowicie zrównane z ziemi¹
w zwi¹zku ze st³umieniem ostatniego
wielkiego powstania ¯ydów w 135
roku po Chrystusie. Po zakoñczeniu
tak zwanej drugiej wojny ¿ydowskiej
Rzymianie zniszczyli dawne zabudowania, zaorali teren wzgórza œwi¹tynnego, wznieœli w mieœcie pogañskie
œwi¹tynie i zabronili zbli¿aæ siê do niego wyznawcom judaizmu. Jerozolima
sta³a siê wtedy koloni¹ dla rzymskich
weteranów wojskowych i zosta³a prze-

budowana zgodnie z rzymskimi wzorcami architektonicznymi. Uk³ad urbanistyczny Jerozolimy zosta³ jeszcze
kilkukrotnie zmieniony, miêdzy innymi na skutek podbojów arabskich, krucjat i inwazji tureckiej. Trudno jest zatem zlokalizowaæ dok³adn¹ trasê, któr¹
dwa tysi¹ce lat temu przemierzy³ Zbawiciel. Tym bardziej, ¿e staro¿ytne ulice Jerozolimy znajduj¹ siê obecnie kilka metrów poni¿ej aktualnego
poziomu miasta. Z ca³¹ pewnoœci¹
mo¿na ustaliæ po³o¿enie krañcowych
punktów drogi krzy¿owej. S¹ nimi pretorium Pi³ata oraz wzgórze Golgota
po³o¿one za zachód od miasta. Obecna droga krzy¿owa jest zatem drog¹
symboliczn¹, choæ równie¿ na jej trasie mo¿na podaæ bardzo prawdopodobne miejsca poszczególnych wydarzeñ, np. spotkania Jezusa
z p³acz¹cymi kobietami.
Jak ta droga wygl¹da obecnie?
Nigdy nie by³em w Jerozolimie i na
w³asne oczy nie widzia³em tak zwanej
via dolorosa. Jednak z ustnych relacji pielgrzymów, zdjêæ oraz filmów wiemy, ¿e na tradycyjnej trasie drogi krzy¿owej toczy siê codzienne, zwyk³e
¿ycie. Niektóre stacje drogi krzy¿owej
przechodz¹ przez chrzeœcijañsk¹ czêœæ
miasta, jednak zdecydowana wiêkszoœæ trasy po³o¿ona jest w muzu³mañskiej dzielnicy Jerozolimy. Znajduj¹ siê w niej targowiska, stragany
i sklepy. Panuje ci¹g³y gwar i ha³as
zwi¹zany z wielkim zat³oczeniem w¹skich, zabytkowych uliczek. Kiedy
grupy pielgrzymów przechodz¹ t¹
drog¹ z krzy¿ami w rêkach i z modlitw¹
na ustach, czêsto spotykaj¹ siê z obojêtnoœci¹, szyderczym uœmiechem i zaczepkami ze strony kupców, którzy za
wszelk¹ cenê chc¹ sprzedaæ swoje towary i zarobiæ na utrzymanie w³asne
i swoich rodzin. Byæ mo¿e tak samo
by³o dwa tysi¹ce lat temu. Chrystus
dŸwiga³ na swoich ramionach zbawienie œwiata, a obok toczy³o siê zwyk³e,
szare ¿ycie. Niektórzy sprzedawali towary i inni je nabywali. Ktoœ g³oœno
siê œmia³, inny gorzko p³aka³. Za rogiem ulicy bawi³y siê dzieci. Ludzie
wracali z pracy i przygotowywali siê
do najwa¿niejszej nocy w roku, do prze¿ywania œwiêtej Paschy. Ktoœ niós³

dzban wody, ktoœ inny œpieszy³ siê do
swoich bliskich. Byæ mo¿e przy bramie odbywa³ siê s¹d i w bocznym zau³ku zakochani byli ze sob¹ z³¹czeni
w czu³ym uœcisku. I pewnie niewielu
zwróci³o uwagê na pochód trzech skazañców, na pochód w którym szed³
umi³owany Syn Bo¿y. Byæ mo¿e wielu
ludzi przyjê³o ten przemarsz bez emocji i z wielk¹ obojêtnoœci¹ odwraca³o
wzrok. ¯ycie toczy³o siê swoim rytmem i pomimo ludzkiej nieczu³oœci
w centrum tego ¿ycia dokonywa³o siê
najwa¿niejsze wydarzenie wszechœwiata, dokonywa³o siê zbawienie. Nie
by³o owacji, aplauzu, reflektorów
i wielkiego poruszenia. Zbawiciel cierpia³ cicho, by³ bardzo pokorny i dyskretny. Tak umi³owa³ œwiat, ¿e da³ za
niego swoje ¿ycie (J 3,16). Œwiat jednak nie zauwa¿y³ owej mi³oœci. Przechodnie mijaj¹cy Jezusa zapewne nie
wiedzieli, ¿e ten œwiêty Skazaniec zna
doskonale ich serca, niesie na w³asnych ramionach ciê¿ar ich grzechów
i sp³aca za nich d³ug, którego sami nigdy nie byliby w stanie uregulowaæ.
Mi³oœæ zap³onê³a w sercu zimnego,
obojêtnego œwiata i przemieni³a od
wewn¹trz jego lód w p³on¹ce ognisko.
Podczas tej drogi Mi³oœæ dokona³a rzeczy po ludzku niewykonalnych.
W filmie Pasja Mela Gibsona znajduje siê piêkna scena. Skrwawiony
i wyczerpany Jezus zostaje przyprowadzony do krzy¿a. Jednak zanim weŸmie go na ramiona klêka przy drzewie, ca³uje drewno i obejmuje je.
Re¿yser w³o¿y³ w tej scenie w usta
Jezusa s³owa Psalmu 116. Jezus mówi:
Jestem twoim s³ug¹ Ojcze, Synem Twej
S³u¿ebnicy. W tej w³aœnie chwili
jeden ze skazañców wo³a do Chrystusa z wielk¹ agresj¹ i nienawiœci¹: G³upcze, dlaczego obejmujesz swój krzy¿?
Jezus nic nie mówi¹c patrzy na niego
z mi³osierdziem i ¿yczliwoœci¹, nastêpnie z trudem podnosi narzêdzie mêki
i wyrusza w swoj¹ ostatni¹ ziemsk¹
drogê.
Jezus poca³owa³ swój krzy¿, przytuli³ go do Serca. Zaakceptowa³ zgorszenie krzy¿a, zgodzi³ siê na wszystko, co mia³o siê w najbli¿szych
godzinach dokonaæ. Nie tupa³ nogami i nie pyta³ dlaczego. Nie ucieka³ od

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 10 (756) 11 marca 2018 r.

17
krzy¿a. Przyj¹³ go z mi³oœci¹. I w³aœnie
wtedy sta³a siê rzecz niebywa³a. Bóg z
najwiêkszego z³a jakim by³o zabicie
Syna Bo¿ego wyprowadzi³ najwiêksze
dobro. Narzêdzie haniebnej i mêczeñskiej œmierci sta³o siê Ÿród³em ¿ycia.
Ze œmierci Jezusa narodzi³ siê Koœció³,
niebo zosta³o otwarte. Przekleñstwo
krzy¿a okaza³o siê najwiêkszym b³ogos³awieñstwem. Gdy Jezus dŸwiga³
swój ciê¿ki krzy¿ na miejsce straceñ,
nikt chyba nie przypuszcza³ jak ta historia siê zakoñczy. Nikt nie domyœla³
siê, ¿e poprzez mêkê i œmieræ Jezusa
ca³y œwiat otrzyma zbawienie i zostanie pojednany z Bogiem.
W naszym ¿yciu równie¿ doœwiadczamy ró¿nych krzy¿y. ¯ycie bez krzy¿a jest fikcj¹ i iluzj¹. Nie ma cz³owieka
niemaj¹cego jakiegoœ krzy¿a. Dla jednego bêdzie to choroba, dla kogoœ
innego œmieræ bliskiej osoby. Ktoœ
cierpi z powodu z³a wyrz¹dzonego mu
przez bliŸnich, zaœ ktoœ inny doznaje
na sobie negatywnych skutków w³asnego na³ogu, s³aboœci lub z³ych wyborów. Te krzy¿e s¹ ró¿ne i w odmienny sposób do nich podchodzimy.
Niektóre z nich s¹ nieuniknione i nie
mo¿emy tak zwyczajnie zrzuciæ ich ciê¿aru ze swoich pleców. Ale zawsze
mo¿emy tak jak Jezus przytuliæ do serca swój krzy¿ i uca³owaæ go. Nie przestanie byæ trudnym doœwiadczeniem
i nie straci swojego ciê¿aru. Ale mo¿emy byæ pewni, ¿e Pan Bóg wzmocni
wtedy nasze plecy i da nam si³ê do
dŸwigania choroby, samotnoœci lub
s³aboœci. Zmiana dokona siê w naszych sercach. Warto dziœ pomyœleæ
nad tym, jaki jest mój ¿yciowy krzy¿.
Spróbujmy nazwaæ go po imieniu.
Co sprawia mi obecnie najwiêkszy
smutek i cierpienie? Jakich historii
swojego ¿ycia wola³bym nie przywo³ywaæ i nie wspominaæ? Z czym nie
umiem siê pogodziæ? Za co mam ¿al
do Pana Boga, drugiego cz³owieka lub
siebie samego? Mo¿e okazaæ siê,
¿e po pewnym czasie Pan Bóg odejmie nam te krzy¿e i uwolni nasze barki
od ich ciê¿aru. Ale je¿eli trzeba bêdzie
w dalszym ci¹gu iœæ z nimi przez ¿ycie,
to warto zaakceptowaæ swoje osobiste krzy¿yki i obj¹æ je z mi³oœci¹. Z ca³¹
pewnoœci¹ nie jest to proste i przyjemne, ale mo¿e okazaæ siê doœwiadczeniem oczyszczaj¹cym. W tajemniczy sposób przyjêcie krzy¿a mo¿e
przyczyniæ siê do uœwiêcenia nas samych i otaczaj¹cych nas ludzi.

Rozmyœlaj¹c nad doœwiadczeniem
krzy¿a w naszym ¿yciu warto uœwiadomiæ sobie prawdê, ¿e Pan Bóg potrafi wyprowadziæ dobro nawet z najwiêkszego z³a. On nie jest Ÿród³em
choroby, cierpienia, pokus lub z³a
w historii naszego ¿ycia. Ale niekiedy
Bóg dopuszcza te trudne wydarzenia
jako konsekwencje naszych wolnych
decyzji i wyborów. Jednak Pan Bóg
potrafi wyci¹gn¹æ dobro nawet z bolesnych historii naszego ¿ycia. ¯aden
cz³owiek nie jest w stanie tego dokonaæ. Ale dla Boga nie ma nic niemo¿liwego. (£k 1,37). Ludzki grzech mo¿e
okazaæ siê b³ogos³awion¹ win¹, z której dobry Bóg wyprowadzi jeszcze
wiêksze dobro. Przyk³adem prawdziwoœci tych zdañ jest historia Chrystusa, który zosta³ odrzucony i zabity.
Jednak z tego, co po ludzku by³o przegran¹ i klêsk¹, Pan Bóg wyprowadzi³
zmartwychwstanie i niewyczerpuj¹c¹
siê rzekê ³aski. Równie¿ nasze ¿ycie
jest histori¹ zbawienia, jest opowieœci¹ o dzia³aniu Pana Boga. Niekiedy
s³oñce ukrywa siê za chmurami i nie
odczuwamy jego promieni i ciep³a.
Jednak to wcale nie oznacza, ¿e s³oñca nie ma na niebie. Zwyczajnie przez
chwilê ukry³o siê za chmurami i jest
niedostêpne dla naszych oczu. Tak
samo bywa z Panem Bogiem. On zawsze jest obecny w naszym ¿yciu,
choæ niekiedy nie odczuwamy bezpoœrednio Jego bliskoœci.
Wszystkie ewangelie synoptyczne wspominaj¹ o obecnoœci na drodze krzy¿owej Szymona pochodz¹cego z Cyreny, miasta po³o¿onego
w pobli¿u afrykañskiego wybrze¿a
Morza Œródziemnego (Mt 27,32; Mk
15,21; £k 23,26). Szymon wraca³ z pola

i by³ z pewnoœci¹ zmêczony po ca³ym
dniu ciê¿kiej pracy. Zapewne œpieszy³
siê do ¿ony i swoich synów, Aleksandra i Rufusa. Chcia³ w domowym zaciszu prze¿ywaæ najwiêksze œwiêta
¿ydowskie i poprzez odpoczynek
i d³u¿sz¹ modlitwê oderwaæ siê od szarej codziennoœci. I w³aœnie on zosta³
przez rzymskich ¿o³nierzy przymuszony do dŸwigania Jezusowego krzy¿a.
¯o³nierze nie uczynili tego z mi³osierdzia i litoœci wzglêdem Jezusa. Zwyczajnie obawiali siê, ¿e wycieñczony
Skazaniec nie dotrze do miejsca kaŸni
i tym samym nie zostanie Mu zadana
najbardziej bolesna i dotkliwa tortura.
Czy Szymon z chêci¹ pomóg³ Jezusowi? Ewangeliê podaj¹, ¿e zosta³ przymuszony do dŸwigania ciê¿kiej, wa¿¹cej kilkadziesi¹t kilogramów belki. Nie
ma siê co dziwiæ, ¿e nie chcia³ pomagaæ obcemu cz³owiekowi, który za kilka godzin mia³ zakoñczyæ ¿ycie
w strasznej agonii. Szymon pomóg³
nieœæ krzy¿ Panu Jezusowi, ale tak naprawdê to Jezus pomóg³ Szymonowi
w dŸwiganiu jego ¿yciowych ciê¿arów.
Chrystus zaprosi³ go do udzia³u
w swoim krzy¿u oraz w dziele zbawienia ca³ego œwiata. To Jezus wyœwiadczy³ Szymonowi ³askê, nie na odwrót.
I prawdopodobnie spotkanie z Jezusem odmieni³o ¿ycie tego przybysza z
odleg³ej Cyreny. Wed³ug tradycji jego
synowie pe³nili w pierwotnym Koœciele wa¿n¹ rolê, byli bowiem biskupami.
A zatem mo¿na przypuszczaæ, ¿e równie¿ Szymon po zetkniêciu siê z Jezusem zosta³ chrzeœcijaninem.
Cyrenejczyk osobiœcie spotka³
Chrystusa podczas drogi krzy¿owej.
Byæ mo¿e wczeœniej s³ysza³ coœ o Jezusie lub widzia³ Jego znaki. Byæ mo¿e
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by³ s³uchaczem Jego przypowieœci lub
œwiadkiem dokonywanych przez Niego cudów. Ale dopiero w wielki pi¹tek
nast¹pi³o spotkanie zmieniaj¹ce dotychczasowe ¿ycie Szymona. Podobnie mo¿e byæ z nami. Paradoksalnie
doœwiadczenie krzy¿a i cierpienia czêsto przybli¿a nas do Pana Boga i pokazuje nam, co w ¿yciu jest najwa¿niejsze. Kiedy niosê swój ¿yciowy
krzy¿ z Chrystusem to jego ciê¿ar staje siê l¿ejszy. Przecie¿ sam Jezus powiedzia³: s³odkie jest moje jarzmo, a
moje brzemiê lekkie (Mt11,30). Zapraszaj¹c Chrystusa do swojej ¿yciowej
drogi zawsze mogê liczyæ na Jego pomoc i si³ê.
Na koniec warto sobie uœwiadomiæ, ¿e krzy¿ jest znakiem przeogromnej mi³oœci Boga do cz³owieka. Nie-

którzy mówi¹, ¿e krzy¿ symbolizuje jedynie cierpienie i hañbê. Jednak w
krzy¿u tkwi przeogromna treœæ i wielkie orêdzie o Bo¿ej mi³oœci. Kiedy doros³y syn ca³uje spracowane, wykrzywione i pomarszczone d³onie swojej
starszej matki, to nie ca³uje jedynie
tych po ludzku brzydkich i zmêczonych
d³oni. On w ten sposób docenia i czci
wielk¹ mi³oœæ matki, która tymi d³oñmi
uczyni³a dla niego tak wiele. Ca³uje
mi³oœæ matki, a nie jedynie jej spracowane i stare d³onie. W tych rêkach
kryje siê bowiem serce matki, które
zawsze bi³o dla niego. Tak samo jest z
krzy¿em. Te dwie z³¹czone ze sob¹
belki s¹ znakiem nieskoñczonej mi³oœci Pana Boga do ludzi. Kiedy ca³uje
krzy¿ i oddaje mu szacunek i czeœæ,
nie czczê samego przedmiotu, ale

uwielbiam mi³oœæ Boga ukryt¹ w tym
krzy¿u. Widoczny znak krzy¿a œwiêtego jest czytelnym dowodem mi³oœci
Boga do ka¿dego i ka¿dej z nas.
Mo¿e po powrocie z dzisiejszego
nabo¿eñstwa warto odszukaæ w swoim domu krzy¿ i przez kilka minut z
wdziêcznoœci¹ na niego popatrzeæ.
Zamilkn¹æ i zadumaæ siê nad tajemnic¹
drogi krzy¿owej i dokonanej na niej
zbawczej ofiary. Warto wzi¹æ do rêki
krzy¿ i przycisn¹æ do niego swoje usta
i poprzez ten prosty gest okazaæ
wdziêcznoœæ i czeœæ wobec Tego, który na tym œwiêtym drzewie odda³ za
mnie swoje ¿ycie. Przyjêty krzy¿ stanie siê wtedy w naszym ¿yciu Ÿród³em
si³y i œwiat³a oraz drogowskazem zbawienia.
ks. diakon Jakub Jakubowski

„I wszystkim œpiewajcie o Tej, co nie zginê³a”
(Sanocki Dom Kultury, 6 marca 2018)
S³owa powy¿sze, to tytu³ dzisiejszej akademii patriotycznej. Przywo³ajmy na pamiêæ rok 1918; w tym roku
prze¿ywamy bowiem setn¹ rocznicê
odzyskania niepodleg³oœci.
Dla nas takie daty jak: 1918, 1939,
1945, 1956, 1968, 1970, 1981, 1989, a
nade wszystko 2018, wiele mówi¹ i
znacz¹. One zakreœli³y bieg wydarzeñ.
One nada³y odpowiedni kszta³t naszej
rzeczywistoœci, naszej Ojczyzny. W
dniu tak podnios³ym zastanówmy siê
co znaczy patriotyzm. Zastanówmy
siê nad tym, co on oznacza³ w przesz³oœci, a co dziœ znaczy. Pojêcie patriotyzmu zmienia³o siê w ci¹gu wieków. W roku 1887, u stóp Obrazu Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej, modli³ siê ks. bp
Albin Dunajewski, ordynariusz krakowski: „Dziœ op³akujemy rozr¹bane
cia³o Ojczyzny naszej (..). Uproœ nam,
o Pani, abyœmy znowu zroœli siê w jedno cia³o i jednym stali siê narodem (...).
Niech ustan¹ przeœladowania katolickiego ludu w Polsce (...), niech nie
pêdz¹ nas na Sybir za to, ¿eœmy Tobie
wierni”.
Ostoja by³a w Koœciele. Do sanktuariów Maryjnych nap³ywa³y spore
rzesze wiernego ludu, który b³aga³ o
woln¹ Polskê. Sanktuaria Maryjne, to
wielkie ogniska patriotyzmu, gdzie
krzewiono myœli o wolnoœci. Po Kra-

kowie, w tamtych czasach, duchow¹
stolic¹ Polski, by³a Jasna Góra. Tam
„masowe uroczystoœci gromadz¹ce
wiele tysiêcy uczestników dawa³y pielgrzymom (...) poczucie narodowej solidarnoœci, prze¿ycie wspólnoty zjednoczonej jêzykiem i tradycj¹ (...).W
ramach prze¿ycia religijnego na Jasnej
Górze dokonywa³o siê pog³êbianie
œwiadomoœci narodowej ch³opów i
idei niepodleg³oœciowych. Wa¿noœæ
procesu konsolidacji narodu, dokonuj¹cej siê na Jasnej Górze, podkreœli³
Henryk Sienkiewicz, wpisuj¹c w 1903
r. do jasnogórskiej ksiêgi: „W Czêstochowie na Jasnej Górze bije nieœmiertelne serce polskiego ludu”.
Przyszed³ rok 1918, który bywa nazywany przez kaznodziejów, teologów,
cudem wskrzeszenia Polski. Ormiañski arcybiskup Lwowa, Józef Teofil
Teodorowicz, w roku odzyskania wolnoœci po 123 latach niewoli, wprost
wykrzykiwa³ z radoœci i niedowierzania, kilkakrotnie powtarzaj¹c:
„Jesteœmy wolni! Jesteœmy wolni!
S³yszycie, najmilsi? Gdzie s¹ wrogowie nasi? Pokruszona ich moc i si³a;
nie masz ich. Gdzie s¹ kajdany nasze?
Odpad³y. Wolni jesteœmy! Zwiastuje
mi tê nowinê weso³¹ œwiat, ale i obwieszczamy j¹ sami sobie. Bo z¿y³o siê
ucho nasze z ¿a³obnym dŸwiêkiem
dzwonu niewoli; bo pi³y serca nasze z

kielicha goryczy i trucizny tak d³ugo,
¿e sami nie wierzymy w³asnym s³owom
naszym, sami podejrzewamy usta nasze, gdy te wo³aj¹: wolni jesteœmy!”
Do historii polskiego parlamentaryzmu przesz³o tak¿e s³ynne kazanie
Teodorowicza, wyg³oszone 2 lutego
1919 r. w katedrze œw. Jana w Warszawie na rozpoczêcie obrad polskiego
Sejmu Konstytucyjnego. Powiedzia³
wówczas: „W obliczu tej przysz³oœci i
w obliczu Bo¿ym, w obliczu sumienia
waszego sk³adamy przed Tob¹, Panie,
my pos³owie pierwszego wielkiego
sejmu na polskiej ziemi, œlubowanie
poselskie. Przyrzekamy przed Tob¹, ¿e
od pierwszej narady sejmowej i
wszystkich narad przychodziæ bêdziemy z czystymi rêkoma i czystym sumieniem, jak do sprawy œwiêtej. I uciszymy nasze namiêtnoœci i oczyœcimy
nasze dusze, byœmy tym lepsze wydawali prawa, im g³êbiej w siebie wejdziemy. My nie chcemy ju¿ odt¹d szukaæ naszych w³asnych korzyœci, a
chcemy i pragniemy szukaæ jedynie
tylko dobra naszej ukochanej i drogiej ojczyzny”.
Wiadomoœci œciœle historyczne
zwi¹zane z odzyskaniem wolnoœci zostawmy na boku. Zastanówmy siê nad
pojêciem patriotyzmu: dawniej i dziœ.
Zastanówmy siê dziœ: czym jest Ojczyzna i na czym polega mi³oœæ do Ojczy-
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zny? Niech ka¿dy wyci¹gnie wnioski
dla siebie:
Czytam wiersz Teresy Paryny, pt.
Có¿ to za kraj?:

od chwili poczêcia a¿ do naturalnej
œmierci. A to bardzo nie podoba siê
libera³om z Trybuna³u Europejskiego
i naszym libera³om.

Tu o sprawiedliwoœæ kamienie wo³aj¹.
Tu spryt siê nagradza, a wyszydza prawoœæ.
Tu depcze siê prawdê i krzy¿uje œwiêtoœæ.
Tu kpi siê z proroków, patriotów, mêdrców.
Tu du¿o siê krzyczy a robi niewiele.
Tu wyznaje siê Boga jedynie w koœciele.
Tu podcina siê skrzyd³a wielkim idea³om.
Tu ¿ycie poœwiêciæ – to jeszcze za
ma³o!
Tu honor, wstyd, dumê odes³ano w
baœnie.
- A có¿ to za kraj?
- A to Polska w³aœnie.

Popatrzmy na patriotyzm dawniej
i dziœ, ³¹cznie. Mamy woln¹, niepodleg³¹ Ojczyznê. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e jako naród, winniœmy wybieraæ ¿ycie w oparciu o sprawdzone,
tradycyjne wartoœci i zasady. Wiemy,
¿e tak nie jest!

Jest to wiersz, który bardzo boleœnie ukazuje jak siê os³abia postawy
patriotyczne. W ci¹gu ostatnich lat,
pocz¹wszy od roku 1989, odk¹d odzyskaliœmy pe³n¹ niepodleg³oœæ, uczyniono wiele przez poci¹gniêcia nieodpowiedzialnych
polityków,
dziennikarzy, aby zamazaæ prawdê o
patriotyzmie, by nie mówiæ czym jest
honor, czym jest przyzwoitoœæ, czym
jest odwaga i poczucie narodowej
dumy. Przy tej okazji pamiêtajmy, ¿e
czasy komunistycznego zniewolenia
bywaj¹ nazywane „imperium nieprawoœci”. To wszystko sk³ada siê na zanikanie patriotyzmu w niektórych krêgach spo³eczeñstwa. Wielu lansuje
tylko trendy unifikacyjne w Europie i
œwiecie, czêsto s³yszymy o globalizacji, lansuje siê zasady postmodernizmu, który nie sprzyja wartoœciom patriotycznym.
Dziœ od¿y³ duch patriotyzmu. Jest
ku temu odpowiedni klimat. Nie znaczy to, ¿e wszystko uk³ada siê jak najlepiej. Tematyka patriotyzmu w niektórych mass-mediach traktowana jest
bardzo pobie¿nie, marginalnie, niekiedy nawet kpiarsko. Nieodpowiedzialni politycy zasiadaj¹c w wysokich gremiach europejskich oœmieszaj¹ nas,
poni¿aj¹, mówi¹c, ¿e jesteœmy jednym
wielkim zaœciankiem, nietolerancyjni,
ogarniêci ksenofobi¹, antysemityzmem, a w dodatku jesteœmy ... katolikami, a wiêc ludŸmi spod ciemnogrodu, bo uparcie bronimy prawa do ¿ycia

Czym jest patriotyzm w tradycyjnym znaczeniu, patriotyzm, który siê
nie dewaluuje? Patriotyzm to:
- przekazywanie prawdy historycznej, choæby bolesnej1;
- prawda o Auschwitz – Birkenau; to
nie jest polska nazwa. Reakcje polityków na s³owa ambasador Izraela podczas obchodów rocznicy wyzwolenia
Auschwitz2; „Panie, miej mi³osierdzie
nad Twym ludem! Panie, przebacz tak
wielkie okrucieñstwo” – modlitwa
Franciszka w by³ym niemieckim obozie zag³ady Auschwitz;
- walka z k³amstwem o polskiej historii3;
- poznawania tragicznych dziejów z
naszej Ojczyzny, jak choæby to, jak
Niemcy dokonywali masakry na polskich jeñcach wojennych, bo „Celem
Niemiec by³o wyniszczenie Narodu
Polskiego”4;
- prawda o wypêdzonych tysi¹cach
Wielkopolan przez Niemców ze swoich domostw, gdzie stanie pomnik
upamiêtniaj¹cy te wydarzenia: „Wielkopolanom Wypêdzonym Ograbionym Uwiêzionym Deportowanym
przez Niemców w latach 1939 – 1945".
A to przecie¿ tylko jedna z wielu kart
naszej bolesnej, tragicznej historii5;
- przygotowanie m³odego pokolenia

do tego, aby gdy zajdzie taka potrzeba „na stos rzuciæ swój ¿ycia los”;
- uczenie siê ojczystej historii, poznawanie swoich korzeni, tradycji i kultury. Mówi m³ody cz³owiek przebywaj¹cy za granic¹: „Wo³am g³oœno:
Europo! Jestem Polakiem!”;
- poznawanie ¿yciorysów ojców za³o¿ycieli Niepodleg³ej Polski6: Pi³sudski,
Dmowski, Paderewski, Witos, Korfanty, Daszyñski. Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ wybitnych przedstawicieli Koœcio³a katolickiego, którzy dziœ s¹
zapomniani, jak: abp Aleksander Kakowski, metropolita warszawski, bp
Adam Stefan Sapieha, ordynariusz
krakowski, abp Edmund Dalbor, metropolita poznañsko – gnieŸnieñski,
prymas7;
- troska o cmentarze bohaterów narodowych8, znanych choæby lokalnie;
- projekt wybudowania narodowej
nekropolii: Narodowego Cmentarza
Rzeczypospolitej Polskiej9;
- pamiêæ o sprawiedliwych wœród narodów œwiata10;
- duma z naszych osi¹gniêæ, a prze¿ywanie pora¿ek;
- poznawanie najwybitniejszych Polaków, ich dokonañ;
- poznawanie tak¿e swojej „ma³ej Ojczyzny”, swojego regionu, wioski,
miasta;
- poznawanie korzeni swojej rodziny;
- troska o piêkno przyrody, ojczystego krajobrazu11;
- trwanie w tradycji religijnej w najlepszym tego s³owa znaczeniu;
- dawanie, ofiara nawet z ¿ycia, wyrzeczenia, praca, gotowoœæ do poœwiêceñ;
- praca na rzecz spo³eczeñstwa i Ojczyzny;
- uczciwe i solidne spe³nianie swoich
obowi¹zków;
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- wype³nianie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Dekalogu i przykazania mi³oœci
bliŸniego. Jan Pawe³ II bêd¹c wiele
razy w Polsce, kiedyœ powiedzia³: „Bez
Chrystusa nie mo¿na zrozumieæ Polski ani Polaków”. Czy mo¿na odrzuciæ
Chrystusa, który przez Koœció³ wniós³
tak wiele w dzieje cz³owieka? Czy mo¿na powiedzieæ „nie” temu, czym ¿yliœmy przez tysi¹c lat?”
- podkreœlanie rysów religijnych, które w dziejach naszego narodu odgrywa³y i odgrywaj¹ tak wielk¹ rolê, dlatego na sztandarze widnieje napis:
BÓG – HONOR - OJCZYZNA;
- poznawanie „Ma³ego dekalogu polskoœci”12, który u³o¿yli Polacy na zebraniu w Berlinie przed II wojn¹ œwiatow¹. Myœl tê rozwin¹³ ks. abp Adam
Szal w Liœcie pasterskim jaki zosta³
odczytany w naszej archidiecezji w
dniu 28 stycznia 2018 roku, gdzie napisa³ m. in.:
„Prawda pierwsza: Jesteœmy Polakami!
Prawda druga: wiara ojców naszych
jest wiar¹ naszych dzieci!
Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem!
Prawda czwarta: Co dzieñ Polak narodowi s³u¿y!
Prawda pi¹ta: Polska matk¹ nasz¹ –
nie wolno mówiæ o matce Ÿle!”
- udzia³ w uroczystoœciach patriotycznych;
- odpowiednia postawa wobec flagi
narodowej, hymnu, god³a, munduru,
pieœni patriotycznych;
- rozs³awianie Polski przez sportowców;
- odpowiednio wysoka kultura polityczna, bez poni¿ania drugiego, bez
l¿enia, kpin czy wyœmiewania, bez
obelg i epitetów;
- umo¿liwianie repatriantom na powrót
do Ojczyzny13;
- szacunek wobec bohaterów narodowych;
- upamiêtnianie wybitnych osi¹gniêæ
dla dobra Ojczyzny14;
- przywracanie pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych15;
- szacunek dla osi¹gniêæ kultury16;
- pokora i prostota wobec drugiego, a
nie zarozumia³oœæ i buta;
- odpowiedzialnoœæ za s³owa, które tak
³atwo siê wypowiada;
- dobroæ, otwartoœæ i szczeroœæ poparte czynami;

- wiêcej spokoju i bardziej sprawiedliwej oceny dzisiejszej rzeczywistoœci;
- w³aœciwe korzystanie z daru wolnoœci, co wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹
i prawd¹;
- zasady, gdzie takie tematy, jak: Ojczyzna, Naród, Pañstwo, powinny zajmowaæ wa¿ne, w³aœciwe im miejsce;
- Œw. Jan Pawe³ II, mówi³ do nas: „Nie
chciejcie Ojczyzny, która was nic nie
kosztuje”17.

- wewnêtrzne rozbicie;
- nieodpowiedzialne wypowiedzi
polityków;
- nie³ad spo³eczny;
- zamêt ideologiczny, brak jasnoœci
podstawowych pojêæ;
- zach³yœniêcie siê kultur¹ Zachodu;
- prywata, korupcja, niezgoda.

Czym jest sztandar i jaka jest jego
symbolika?
Na sztandar trzeba popatrzeæ
jako symbol, jako coœ nadzwyczaj szanowanego, cenionego, który trzeba
postawiæ na jednej p³aszczyŸnie z
hymnem narodowym czy wojskow¹
przysiêg¹. Sztandar to symbol historii
i ¿yciowych doœwiadczeñ tych, którzy siê z nim identyfikuj¹. To symbol
¿o³nierskiego trudu. To symbol tradycji, znak, który ³¹czy wszystkie pokolenia naszych Rodaków. To nasza
duma, a jego rangê podnosi fakt poœwiêcenia, dziêki czemu ów znak –
symbol zyskuje walor wyj¹tkowego
znaczenia. Przed sztandarem ¿o³nierze
salutuj¹, oddaj¹ nale¿ne honory, wyra¿aj¹c w ten sposób czeœæ i szacunek
dla tradycji, dla nieocenionych wartoœci. Jest taki obyczaj, ¿e po poœwiêceniu osoby, które go przyjmuj¹ przyklêkaj¹ i ca³uj¹ jego r¹bek – skrawek.
Wielki zaszczyt spotyka te osoby, które znajduj¹ siê w poczcie sztandarowym. To zachêta, aby poznawaæ historiê swojej jednostki, ojczystych
tradycji i wcielaæ w ¿ycie idee, które
on sob¹ prezentuje. Do niesienia
sztandaru wybiera siê najlepszych,
najbardziej wzorowych obywateli.
Koñcz¹c zacytujê s³owa czcigodnego S³ugi Bo¿ego, ks. Stefana
kardyna³a Wyszyñskiego: „Pierwsza
po Bogu mi³oœæ nale¿y siê OjczyŸnie i
pierwsza po Bogu s³u¿ba nale¿y siê
dzieciom w³asnego narodu”, a to nie
jest przebrzmia³a historia, która odesz³a w przesz³oœæ, ale to „dziœ”.

- Ukazywaæ postawy wielkich Polaków, z odleg³ych czasów historycznych, a zw³aszcza postaci dzisiejszych;
- promowaæ ludzi sumienia, którzy
nie pójd¹ na ³atwe kompromisy,
zw³aszcza jeœli chodzi o prawa natury,
ochronê ¿ycia, narodow¹ godnoœæ;
- szanowaæ sw¹ przesz³oœæ, pracowaæ dla przysz³oœci;
- zaprzestaæ k³ótni, wzajemnych
oskar¿eñ, poni¿ania godnoœci;
- mówi¹c jêzykiem ks. Piotra Skargi,
nie myœleæ o sobie jak siê w ¿yciu urz¹dziæ, nie myœleæ o swoich „t³umoczkach i skrzynkach”, podczas gdy okrêt
tonie. Wo³a³ ten znakomity kaznodzieja: „Gdy siê z okrêtem Ÿle dzieje, gdy
dziur jego nie zatykamy, gdy wody z
niego nie wylewamy, gdy siê o zatrzymanie jego nie staramy (...), zatonie, i z
nim my sami poginiemy”. „Niezgodê
domow¹” nazwa³ ks. Piotr Skarga „chorob¹ Rzeczypospolitej”. Ta choroba
trawi dziœ nasz kraj.
- Ale: czy to jest mo¿liwe, aby nasta³a zgoda? Stawiam to pytanie, bo
podzia³y s¹ ju¿ tak g³êbokie, ¿e proste
sprawy wydaj¹ siê byæ nie do za³atwienia. Potrzeba narodowej zgody, a
nie dolewanie oliwy do ognia. Zaprzestaæ wojny na s³owa!

Co niszczy nasz patriotyzm?
Nasz patriotyzm niszcz¹:
- zuchwa³oœæ, zarozumia³oœæ, pycha
elit;
- przerost ambicji;
- pogarda dla inaczej myœl¹cych;
- szukanie w³asnych korzyœci;
- tolerowanie krzywdy spo³ecznej;

Co robiæ, aby krzewiæ ducha patriotyzmu?

Kiedyœ pisano na sztandarach:
BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Dziœ
Boga wykreœlono! Dla wielu Pan Bóg
sta³ siê niewygodny! A przecie¿ ludzie
sk³adali przysiêgê na wiernoœæ OjczyŸnie mówi¹c: „K³ad¹c rêkê na ten œwiêty krzy¿, znak mêki i zbawienia przysiêgam byæ wierny OjczyŸnie mej
Rzeczypospolitej Polskiej, staæ nieugiêcie na stra¿y jej honoru i o wyzwolenie z niewoli walczyæ ze wszystkich si³, a¿ do utraty mego ¿ycia”. Tak
przysiêgali ¿o³nierze Armii Krajowej.
Przecie¿ w przewa¿aj¹cej mierze jesteœmy narodem ludzi wierz¹cych. Nie
wyznawajmy naszej wiary w „czapce
niewidce”. Dlaczego s³owo BÓG tak
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trudno przechodzi dziœ przez nasze
usta? Dlaczego wykreœlono s³owo
BÓG? Mo¿e, aby nie raniæ niewierz¹cych? A wierz¹cych mo¿na raniæ?
Czy dziœ przeciêtny Polak wie, co
znaczy HONOR. Czy ka¿dy nauczyciel, a nawet ksi¹dz, wie, co znaczy s³owo Polska? Czy ka¿dy wie, co znaczy
s³owo: prawda, dobro, odwaga, odpowiedzialnoœæ, godnoœæ? Czy patriot¹
mo¿e byæ ten, który id¹c przez ¿ycie
k³ama³, tchórzy³, sprzedawa³ siê k³amliwej ideologii? Czy patriot¹ mo¿e byæ
ten, który nigdy nie przyjdzie na œwiêta patriotyczno – religijne, jak 1 marca, 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada,
którego pal¹ s³owa o mi³oœci Ojczyzny?
A czym jest Ojczyzna?
To kraj, w którym mieszkam, którego jestem obywatelem. To kraj, który
jest mi bliski przez jêzyk, kulturê, religiê. To miejsce, gdzie czujê siê u siebie. Poznajê historiê i kulturê. Tu znajduj¹ siê groby moich przodków. To
zwi¹zek wielopokoleniowy.
„O ziemio polska! Ziemio trudna i
doœwiadczona! Ziemio piêkna! Ziemio
moja! B¹dŸ pozdrowiona. I b¹dŸcie pozdrowieni wy, Rodacy, którzy znacie
radoœæ i gorycz bytowania na tej ziemi” – wo³a³ Jan Pawe³ II.
Byæ patriot¹, to boleæ nad tym, co
siê w naszej OjczyŸnie dzieje! A co siê
dzieje? K³ótnie, waœnie, niezgoda,
spory. Proszê tylko, aby nie obarczaæ
jednej strony za taki stan rzeczy! Nie
bêdzie dobrze, jeœli z jakiejkolwiek strony bêd¹ padaæ s³owa pe³ne jadu i z³oœliwoœci, ¿eby nie powiedzieæ nienawiœci. Nie mo¿e byæ s³ów, które
poni¿aj¹, które s¹ obel¿ywe, nios¹ce
pogardê dla inaczej myœl¹cych. Nie
mo¿na stosowaæ zasady barbarzyñców: wszystkie chwyty dozwolone. S¹
pewne granice, których przekroczyæ
nie wolno!
Patriotyzm, to ¿ycie w prawdzie!
Nasz rodak, ks. pra³at Zdzis³aw Peszkowski, przez ca³e swoje ¿ycie walczy³
o prawdê Katynia, o Golgotê Wschodu, któr¹ nazywa³ najwiêksz¹ ran¹
Narodu. Cieszy³ siê bardzo, kiedy zosta³ nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Nie otrzyma³ jej, bo nie
by³ poprawnie polityczny w znaczeniu neoliberalnym. Mówi³ jednak: „Tu
nie chodzi o mnie, ale o to, by ca³y
œwiat us³ysza³ o Katyniu, o tej wiel-

kiej, a nierozliczonej zbrodni ludobójstwa”. Premierowi Rosji, Czernomyrdinowi, k³ad¹c rêce na ramionach, ku
jego zaskoczeniu, mówi³: „Panie premierze Czernomyrdin: chcemy poznaæ
ca³¹ prawdê – zachowaæ pamiêæ wydarzeñ – os¹dziæ winy – przebaczyæ”.
Patriotyzm, to d¹¿enie do prawdy;
prawdy niekiedy bardzo bolesnej,
trudnej do przyjêcia. G³osi³ pamiêæ i
przebaczenie. W modlitwie zanoszonej na Jasnej Górze, w Czêstochowie,
b³aga³:
„Tylko Ty, Bo¿e, wiesz ile wycierpieliœmy, tylko Ty mo¿esz dotkn¹æ niezabliŸnionych ran naszych serc, które
pamiêtaj¹. I tak nam trudno zapomnieæ:
- tê okrutn¹ nienawiœæ,
- tê dramatyczn¹ œmieræ naszych
Najbli¿szych,
- a potem k³amliwe milczenie,
- okrutn¹ perwersjê prawdy,
- tchórzostwo wielkich mocarstw,
które ugiê³y siê w lêku przed bolszewickim opêtaniem i zamilk³y, chocia¿
zna³y prawdê,
- i te wszystkie przeœladowania we
w³asnym kraju, które dotyka³y ka¿dego, kto oœmieli³ siê mówiæ prawdê i
broniæ wolnoœci.
To wszystko pamiêtamy i przynosimy Ci dzisiaj, Bo¿e, ten wielki ciê¿ar.
Sk³adamy go tutaj, na Jasnej Górze
Zwyciêstwa, u stóp Matki Twojego
Syna, Pani Naszej Jasnogórskiej. Matko, która sta³aœ pod krzy¿em Syna, Ty
rozumiesz, co to znaczy ból ponad si³y.
Pomó¿ nam przebaczyæ”. Pamiêæ i
przebaczenie, to temat wielu jego kazañ, przemówieñ, modlitw. To nic innego jak chêæ ¿ycia w prawdzie, to
g³oszenie prawdy.
Nasz wielki Rodak, œw. Jan Pawe³
II bêd¹c w Olsztynie, w roku 1991 wzywa³ nas, Polaków, do pracy nad swoj¹
mow¹. Poucza³, przestrzega³, napomina³:
- nie wolno u¿ywaæ s³owa do wypowiadania k³amstwa;
- wypowiadaæ s³owa z mi³oœci¹ do
samej prawdy i do cz³owieka, do którego s³owa s¹ adresowane, bez chêci
poni¿ania, oœmieszania;
- podj¹æ pracê nad odk³amywaniem
¿ycia indywidualnego i spo³ecznego;
- odznaczaæ siê postaw¹ prawdomównoœci;

- nie u¿ywaæ s³ów, twierdzeñ, które
s¹ k³amliwe;
- nie u¿ywaæ s³ów szkodliwych, w
których kryje siê pogarda, poni¿enie
bliŸniego czy nienawiœæ.
Ksi¹dz biskup Adam Lepa, znawca mediów, pisze: „Ten katalog rad sformu³owany przez kogoœ, kto by³ najgenialniejszym cz³owiekiem epoki i
niekwestionowanym autorytetem moralnym œwiata jest wci¹¿ aktualny.
Zosta³ specjalnie dedykowany Polakom, a wiêc powinien byæ nam szczególnie bliski”.
Tak, ten katalog rad, jest dla ka¿dego z nas, nie tylko dla polityków z
najwy¿szych szczebli pañstwowych,
bo oni tego nie s³ysz¹, to do nich nie
dotrze, ale mo¿e dotrzeæ do ka¿dego z
nas, abyœmy budowali wokó³ siebie
atmosferê ¿yczliwoœci, wzajemnej troski o dobro nas samych i dobro Ojczyzny.
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Takie zdanie widnieje na pierwszych
stronach „Niedzieli” w Roku Pañskim
2018, a poprzedza je równie wa¿ny
napis: „100. rocznica odzyskania niepodleg³oœci”.

Ekstremalna Droga Krzy¿owa edycja 2018
Warto iœæ ekstremalnie
Trzy trasy, noc¹, w tym dwie licz¹ce
ponad 40 km - to wyzwanie dla naprawdê twardych zawodników. Ale,
jak mówi has³o EDK: Nie warto ¿yæ
normalnie, warto ¿yæ ekstremalnie!
- Wyruszamy! W tym roku trzema trasami i z nowym zapasem energii, pomys³ów i Bo¿ej ³aski! - tak “ekstremalna ekipa organizacyjna” zapowiada
drug¹ edycjê EDK w rejonie sanockim.
Wszyscy uczestnicy spotkaj¹ siê w
sanockiej Farze w pi¹tek, 16 marca, na
Mszy œw. o godz. 20. Nastêpnie rozejd¹ siê na wybrane przez siebie trasy: Prymasa Tysi¹clecia - do Komañczy (42 km asfaltem i drogami

szutrowymi), Matki Bo¿ej Piêknej Mi³oœci - do Polañczyka (44 km asfaltem
i drogami szutrowymi) lub œw. Micha³a Archanio³a - górsk¹ wokó³ Sanoka
(23 km).
Wyzwanie
- Jest to trudne wyzwanie: ca³onocna
piesza wêdrówka, w zimnie, w samotnoœci i milczeniu - mówi Dawid Bach,
lider rejonu Sanok. - Takie s¹ podstawowe zasady. Byæ mo¿e dla wielu bêdzie to moment prze³omu, odkrycia
w³asnej drogi ¿ycia. To czas na przemyœlenia, na zastanowienie siê, czy to,
co mam, jest tym, czego chcê, czy mo¿e
ktoœ mi to narzuca. Idzie siê dla samego siebie. Nie dla rodziców, wspó³ma³¿onka czy ksiêdza z parafii, tylko i
wy³¹cznie dla siebie.
Uczestnikiem Ekstremalnej Drogi Krzy-

¿owej mo¿e byæ osoba pe³noletnia;
dzieci i m³odzie¿ mog¹ braæ udzia³ pod
opiek¹ osoby doros³ej. Dla bezpieczeñstwa mo¿na ³¹czyæ siê w grupy
maksymalnie do dziesiêciu osób, ale
nadal wêdrówka odbywa siê w milczeniu. Warto zabraæ rodzinê - jest to szansa na zbudowanie b¹dŸ wzmocnienie
wzajemnej relacji ma³¿onków i rodziców z dzieæmi.
Ka¿dy zdany jest na siebie
Ka¿dy zdany jest na siebie i samodzielnie podejmuje decyzjê, kiedy zakoñczy drogê. Jeœli zabraknie si³, zdarzy siê kontuzja - nic siê nie dzieje. W
myœl zasad EDK: ju¿ jesteœ zwyciêzc¹,
bo podj¹³eœ wyzwanie. Jednak w zwi¹zku z tym obowi¹zkiem ka¿dego uczestnika jest, aby zapewni³ sobie osobê
“pod telefonem”, która bêdzie mog³a
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w ka¿dej chwili po niego przyjechaæ.
To wa¿ne, poniewa¿ na trasach nie
bêdzie zabezpieczenia ratowniczego.
- Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e warunki
bêd¹ trudne, a w lesie, na trasie górskiej, wci¹¿ zalega œnieg i jest œlisko ostrzega Dawid Bach. - Dobre obuwie
to podstawa. Nie sposób zapomnieæ
o ciep³ym ubraniu, czymœ od deszczu,
latarce czo³owej i jedzeniu (choæ na
postojach nie robimy pikników). Czas
przejœcia wynosi co najmniej 8 godzin.
Rekomendowana aplikacja
Ka¿dy z uczestników przed Msz¹ œw.
bêdzie móg³ pobraæ opis wybranej trasy, jednak¿e najbezpieczniejsze rozwi¹zaniem to skorzystanie z aplikacji,
któr¹ mo¿na pobraæ na smartfona.
Zawiera ona pe³ny opis trasy, rozwa¿ania poszczególnych stacji Drogi
Krzy¿owej, czytane przez lektora i mapkê, która wraz uruchomieniem lokalizuje po³o¿enie uczestnika.
W ubieg³ym roku trasê (jedyn¹) Sanok-Komañcza pokona³o noc¹ 148
osób.
- Iloœæ osób, która posz³a, ich s³owa
uznania, jakie do nas dotar³y, pokazuj¹, ¿e chêtnie siêgamy po takie formy duchowoœci, które pozwalaj¹ nam
wracaæ do korzeni naszej wiary, daj¹
nam moc sprawcz¹ do samodzielnej
pracy nad sob¹ - podsumowuje Dawid Bach. - EDK ma ³¹czyæ ludzi. Tak
jak przed wiekami s³owa Jezusa jednoczy³y pierwszych chrzeœcijan w
duchu mi³oœci do bliŸniego. Spotykali
siê ze sob¹, by cieszyæ siê swoj¹ obecnoœci¹ i rozwa¿aæ s³owa Jezusa Chry-

stusa, a po wspólnej eucharystii rozchodzili siê w œwiat, by g³osiæ s³owo
Bo¿e i dawaæ œwiadectwo sob¹, swoim zachowaniem.
Dawid Bach/ASz
Zapisy na trasy oraz aplikacja do pobrania s¹ na stronie: www.edk.org.pl
Szersze info pod numerami telefonów:
Dawid Bach, lider: 793 751 983
Krzysztof Adamczyk, trasa górska
Sanok: 502 107 898
Krystian Szaniawski, trasa Polañczyk:

505 169 380
Marek Hyleñski, trasa Komañcza:
723 145 732
Ekstremalna Droga Krzy¿owa odby³a
siê po raz pierwszy w 2009 r. Idea akcji
narodzi³a siê w trakcie spotkañ Mêskiej Strony Rzeczywistoœci w Krakowie. Jej twórc¹ jest ksi¹dz Jacek Stryczek, Prezes Stowarzyszenia
WIOSNA. Odbywa siê zawsze w Wielkim Poœcie.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03.2018 r.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Gorzkie ¯ale odprawimy dziœ o godzinie 17:00. Zapraszamy na rozwa¿anie Mêki Pañskiej, której Jezus podj¹³ siê dla
nas, dla naszego zbawienia. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿, starszych. Niech ka¿dy czuje siê zaproszony. Troska o nasze
dusze jest najwa¿niejsza w ostatecznym rozrachunku.
2. W tym tygodniu po nagrodê wieczn¹ do Pana Boga odesz³a Czes³awa Helena Smyka. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym.
3. Zachêcamy do nabycia wielkanocnych paschalików i baranków na stó³ wielkanocny.
4. Odbêd¹ siê jeszcze czy ju¿ siê odby³y rekolekcje szkolne. W najbli¿sz¹ zaœ sobotê, podczas Mszy œwiêtej wieczornej,
rozpoczniemy rekolekcje parafialne dla starszych. Serdecznie prosimy o udzia³ w rekolekcjach. Niech nikogo nie zabraknie na naukach ogólnych i stanowych. Jest to bezpoœrednie przygotowanie do Œwi¹t Wielkanocnych. Nie lekcewa¿my
tego obowi¹zku. Dostrzegamy pewn¹ obojêtnoœæ na sprawy religijne, a tym samym sprawy swojego zbawienia. A Pan
Jezus ci¹gle przypomina: „Có¿ pomo¿e cz³owiekowi choæby ca³y œwiat pozyska³, a na duszy swojej szkodê poniós³”. To
jednoczeœnie ostrze¿enie i zachêta do troski o w³asne i bliŸnich zbawienie. Program znajduje siê w naszej parafialnej
gazetce. Rekolekcje prowadzi³ bêdzie sam ks. proboszcz. Podajemy program tych rekolekcji, który jest tak¿e wydrukowany w naszej parafialnej gazetce:
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„Jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym”
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
Sobota przed 5 Niedziel¹ Wielkiego Postu: 17.03.2018::
18.00 – Msza œwiêta na rozpoczêcie rekolekcji.
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03.2018:
- 6:30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 16.00; 18. 00 - Na ka¿dej Mszy œw. nauki ogólne.
- Gorzkie ¯ale – godz. 17:00.
PONIEDZIA£EK – 19.03.2018:
Godz.: 9: 00 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹ w odniesieniu do œw. Józefa Oblubieñca
NMP.
- Godz.: 16:00 – Stró¿e Ma³e – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
- Godz.: 18:00 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹, a po niej nauka stanowa dla ma³¿eñstw
WTOREK – 20.03.2018:
- Godz.: 9:00 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹ dla starszych i chorych po³¹czona z udzielaniem Sakramentu Chorych (dla tych, którzy nie byli w Dniu Chorych)
- Godz.: 18:00 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹, a po niej nauka stanowa dla ma³¿eñstw
ŒRODA – 21.03.2018:
- Godz.: 9:00 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
- Godz.: 16.00 – P³owce – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
- Godz.: 18:00 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
CZWARTEK – 22.03.2018:
Godz.: 9:00 – Msza œwiêta z nauk¹ koñcz¹c¹ rekolekcje
Godz.: 18:00 – Msza œwiêta z nauk¹ koñcz¹c¹ rekolekcje
WIELKI PONIEDZIA£EK – 26.03.2018 - SPOWIED• REKOLEKCYJNA
od 9:00 - 12:00 oraz od 14:00 – 18:00, z pó³godzinn¹ przerw¹ o godz.: 10:00 i 16:00.
WIELKI WTOREK – 27.03.2018: – SPOWIED• REKOLEKCYJNA
od 9:00 - 12:00 oraz od 16:00 – 20:00, z pó³godzinn¹ przerw¹ o godz.: 10:00 i 18:00.
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