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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 mê¿czyzn

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 kobiet
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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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„… sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla
wszystkich, którzy Go s³uchaj¹”
W dzisiejszym czytaniu z Listu do
Hebrajczyków (5,7-9) us³yszeliœmy
m. in. takie s³owa: „…sta³ siê sprawc¹
zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go s³uchaj¹”. Na progu tych
rekolekcji zastanówmy siê nad odpowiedzi¹ na pytania: co to jest zbawienie? Bardzo czêsto u¿ywamy tego s³owa. Co kryje siê za t¹ treœci¹? Wiemy,
¿e wszyscy zd¹¿amy do zbawienia,
czyli do czego?

W NUMERZE

Mianem „zbawienie” mo¿emy – tak
najproœciej – ukazaæ to wszystko, co
Pan Bóg uczyni³ dla cz³owieka, aby by³
szczêœliwy. Zbawieniem okreœlamy to,
co Pan Jezus czyni³ dla ludzi w czasie
swej ziemskiej wêdrówki, nauczania,
modlitwy, w koñcu mêki, œmierci i zmartwychwstania. Zbawieniem jest to, co
Pan Jezus zostawi³ nam na ziemi, abyœmy mogli osi¹gn¹æ wieczne szczêœcie. Nieraz mówimy o historii zbawienia. Has³owo, bez naukowej otoczki,
to: stworzenie œwiata i oddanie go do
dyspozycji cz³owieka, to pierwotny
stan szczêœcia cz³owieka, to upadek
i poszukiwanie cz³owieka przez Pana
Boga, to zapowiedŸ przyjœcia Mesjasza. Znamy zbawcze czyny Jezusa, a s¹
nimi: Dobra Nowina – Ewangelia,
a wiêc s³owa i czyny, które wskazuj¹
nam drogê do szczêœcia. Wielkim czynem zbawczym s¹ sakramenty œwiête,
gdzie ka¿dy odgrywa wielk¹ rolê
uœwiêcaj¹c¹. Zbawienie – to nasz
punkt wyjœcia i przejœcia przez ¿ycie
do punktu dojœcia; pocz¹tek i koniec
naszego ¿ycia rozpatrywany w œwietle Bo¿ej m¹droœci. Zbawienie – to ci¹g³e wyzwalanie siê z niewoli grzechu,
co Pan Jezus ukaza³ choæby w bardzo
dobrze znanej nam przypowieœci o synu marnotrawnym. Zbawienie – to wyzwolenie z niewoli grzechu. Zbawienie – to tak¿e wyzwolenie
z diabelskiego opêtania, z ka¿dego
grzechu, uwik³ania, zniewolenia. Zbawienie – to ucieczka z miejsca zagro¿onego, jak by³o w przypadku fal zale-

waj¹cych ³ódŸ, na której byli Aposto³owie. Zbawienie – to podanie rêki
w chwili nieszczêœcia, upadku. Zbawienie – to wyzwolenie od gniewu Bo¿ego, jaki mo¿e dosiêgn¹æ grzesznika.
Zbawienie – to wybawienie od kary
za grzech. Zbawienie – to wyzwolenie
od praktykowania grzesznego ¿ycia.
Zbawienie to wyzwolenie z niewoli
grzechu i wprowadzenie do krainy
szczêœliwoœci. Bóg jest tym, który wybawia, wyzwala. To dzieje siê Jego
moc¹. Kiedyœ wyzwoli³ Izraelitów z niewoli egipskiej i prowadzi³ ich do Ziemi
Obiecanej. Pan Bóg nie zostawia cz³owieka w po³owie drogi. Idzie z nim do
koñca drogi. Zbawienie – to zdrowie
duszy, to spokojne sumienie. Zbawienie – to poddanie siê Jezusowi, który
leczy rany serc. Zbawienie – to wszystkie cuda, jakie Jezus zdzia³a³ dla dobra
cz³owieka. Zbawienie – to wewnêtrzna
przemiana cz³owieka dokonana Bo¿¹
moc¹. Zbawienie – to œcis³a ³¹cznoœæ
cz³owieka z Bogiem, jak mê¿a z ¿on¹,
jak ga³êzi drzewa z pniem. Œwiêty Pawe³
oddaje to w s³owach: „razem z Chrystusem zosta³em przybity do krzy¿a.
Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we
mnie Chrystus” (Ga 2,19 n).
Zbawienie – to zjednoczenie
z Chrystusem poprzez okup jaki Jezus
z³o¿y³ za nas na krzy¿u. Jezus wyznaje: „Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby
Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ
swoje ¿ycie na okup za wielu”
(Mk 10,45). Cen¹ jak¹ Jezus zap³aci³ za
nas by³a Jego krew przelana za nas na
krzy¿u. Zbawienie – to stan uniewinnienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie – to darowanie win.
Zbawienie – to przy³¹czenie do Bo¿ej
rodziny, to duchowa adopcja. To przywilej, ¿e jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi.
Zbawienie – to pojednanie z Bogiem
i ludŸmi. To nowe stworzenie, to „powtórne narodzenie”, jak mówi³ Nikodem w rozmowie z Jezusem, to nowe
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¿ycie. Zbawienie – to nowy porz¹dek
jaki nasta³. Zbawienie – to zmiana postêpowania, zawrócenie z drogi grzechu: „Ka¿dy, kto narodzi³ siê z Boga,
nie grzeszy, gdy¿ trwa w nim nasienie
Bo¿e, taki nie mo¿e grzeszyæ, bo siê
narodzi³ z Boga” (1 J 3,9). Zbawienie –
to nowy styl ¿ycia wynikaj¹cy z wiary. Zbawienie dokonuje siê moc¹ samego Boga: „Ja, Pan, tylko Ja istniejê
i poza Mn¹ nie ma ¿adnego zbawcy”
(Iz 43,11). W dziele zbawienia du¿¹ rolê
odgrywaj¹ s³udzy Bo¿y, kap³ani.
Kto mo¿e byæ zbawiony? Ka¿dy
mo¿e byæ zbawiony, kto z wiara przyj¹³
Ewangeliê, kto siê nawróci³, pojedna³
z Bogiem. Stale trwa czas zbawienia –
dopóki tylko cz³owiek ¿yje. Kiedyœ
za¿ywaæ bêdziemy „nowej ziemi”
i „nowego nieba”. Zbawienie – to
osi¹gniêcie Królestwa Bo¿ego, wiecznej szczêœliwoœci. Zbawienie jest darem Boga!
Z najwiêkszego grzesznika mo¿e
staæ siê œwiêty. Niech przyk³adem bêdzie œw. Augustyn, który opisuje
w swoich „Wyznaniach” jak brn¹³
z grzechu w grzech:
Opisuje w nich z niezwyk³¹ szczeroœci¹ nie tylko stan swojej duszy, ale
pojmowanie ¿ycia, które zamiast sprawiaæ mu przyjemnoœci, którym z zapamiêta³oœci¹ siê oddawa³ w m³odoœci,
przed nawróceniem, a które by³y dla
niego wielkim obci¹¿eniem i zagubieniem. By³o nawet tak, ¿e przed kolegami che³pi³ siê grzechami, których nigdy nie pope³ni³, ale nie chcia³ byæ od
nich „gorszym”: „Gdy brakowa³o mi
czegoœ, abym móg³ dorównaæ tym ³ajdakom, zmyœla³em rzeczy, jakich nie
pope³ni³em: nie chcia³em wydawaæ siê
marniejszy przez to, ¿e by³em mniej
splamiony, i nêdzniejszy przez to, ¿e
by³em czystszy. Oto z jakimi kompanami kroczy³em przez ulice Babilonu,
tarzaj¹c siê w ich b³ocie niby w won-
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noœciach i olejkach bezcennych.
Abym zaœ mocniej przywar³ do z³a, niewidzialny nieprzyjaciel przydeptywa³
mnie stop¹. Kusi³ mnie, a ja dla jego
pokus by³em ³atwym ³upem” (II,3). –
„Poci¹gaj¹ mnie piêkne przedmioty,
z³oto, srebro i inne kosztownoœci.
Wielka przyjemnoœæ daje wszystko, co
jest mi³e w dotkniêciu. Rzeczy materialne maj¹ te¿ rozliczne w³aœciwoœci,
które mog¹ oczarowaæ ka¿dy inny spoœród naszych zmys³ów. Jest równie¿
wielki powab w zaszczytach docze-

snych, we w³adzy i górowaniu nad
innymi. (...). ¯yciu, które tu na ziemi
wiedziemy, nie brak ponêt – dziêki przyrodzonej mu piêknoœci zharmonizowanej z ca³ym piêknem tego niskiego
œwiata. PrzyjaŸñ wœród ludzi jest te¿
b³ogim wêz³em, gdy ³¹czy wiele dusz
w jednoœæ” (II,5). Po ró¿nych doœwiadczeniach ¿yciowych wyznaje: „Szczêœliwy jest cz³owiek, który kocha Ciebie, a przyjaciela w Tobie...” (IV,9).
Co dziœ pasjonuje cz³owieka? Ró¿ne rzeczy, czasem dobre, a czasem z³e.
Czasem przyczyniaj¹ siê do jego duchowego rozwoju, a czasem do duchowego upadku, zniewolenia przez
zmys³y. Mo¿emy tak¿e zadaæ sobie
pytanie: dlaczego ludzie odchodz¹ od
Pana Boga, dlaczego siêgaj¹ w stronê
owocu zakazanego? Dlaczego nie licz¹
siê z mo¿liwoœci¹ utraty zbawienia? Jak
wygl¹daj¹ dzisiejsze zagro¿enia? Jedno trzeba powiedzieæ: jest ich ogromnie du¿o. Odwo³am siê tylko poniektórych, a o których mogliœmy
przeczytaæ w naszej parafialnej gazetce (z dnia 4 lutego 2018):

Dziœ trzeba zwróciæ siê do Pana
Jezusa, bo widaæ wiele zagro¿eñ dla
naszego zbawienia, które tu nale¿a³oby wymieniæ:
- ekspansjê rozmaitych sekt pochodzenia orientalnego;
- dzieje siê to niejednokrotnie
przez wzrost dobrobytu kosztem troski o ¿ycie religijne;
- wzrasta wskaŸnik rozwodów,
nieœlubnych dzieci, przestêpczoœæ;
- upadek moralnoœci, trwa³ych
zasad moralnych;

- panseksualizm – rozwi¹z³oœæ;
- szerz¹ siê zabobony, ba³wochwalstwo (ubóstwianie tego, co nie
jest Bogiem: w³adza, pieni¹dze, rasa,
pañstwo...);
- wró¿biarstwo i magia (odwo³ywanie siê do szatana, demonów,
wywo³ywanie zmar³ych, horoskopy,
astrologia, numerologia, wyjaœnianie
przepowiedni i wró¿b, zjawiska jasnowidztwa, pos³ugiwanie siê medium);
- czary – przywo³ywanie tajemnych si³, noszenie amuletów;
- profanacja osób, rzeczy czy
miejsc œwiêtych;
- œwiêtokradztwo;
- ateizm – materializm praktyczny – humanizm ateistyczny;
- zaniedbania w religijnym wychowaniu;
- pojmowanie w sposób fa³szywy doktryny katolickiej;
- ucieczka przed egzystencjalnymi pytaniami – lenistwo sumienia;
- manipulacja masami przy pomocy mediów;
- subkultura rocka, rockendrol-

la, kontrkultura hippisów i „dzieci
kwiatów”;
- New Age – Kryszna – Transcendentalna Medytacja;
- ró¿d¿karstwo, bioenergoterapeuci, radiesteci;
- narkotyki, alkohol; urazy psychoafektywne z dzieciñstwa.
„Generalnie wiêc mo¿na za³o¿yæ,
¿e przyczyn¹ ingerencji demonicznych s¹ zawsze grzechy, choæ mo¿na
mówiæ o atakach szatana tak¿e w
przypadku œwiêtoœci…”1.
Rodzaje ingerencji demonicznych:
- opêtanie diabelskie (chêæ pope³nienie samobójstwa);
- nêkania diabelskie – k³opoty ze
zdrowiem, sprawami materialnymi,
uczuciami;
- obsesje, koszmary senne, próby samobójstwa,
- podpisywanie paktu z szatanem w³asn¹ krwi¹, lew¹ rêk¹;
- gwa³towne manifestacje zewnêtrzne, ciosy i nêkania, s³owa pe³ne nienawiœci, bluŸnierstw, agresji,
wyzwiska, padanie na ziemiê, ohydny
grymas, opluwanie, wysuwanie jêzyka, ogromna si³a.
Ze strony egzorcyzmowanego
musi byæ wola nawrócenia.
Œrodki do walki z szatanem:
- grupy modlitwy prowadzone
przez kap³ana;
- modliæ siê nieustannie, w grupie czy w samotnoœci;
- modlitwa do NMP Niepokalanej i œw. Micha³a Archanio³a;
- jednoœæ z papie¿em i w³asnym
biskupem;
- korzystanie z sakramentów
œwiêtych;
- noszenie poœwiêconych
przedmiotów, korzystanie z sakramentaliów.
Krzy¿ œw. Benedykta:
Krzy¿ œwiêty niech mi bêdzie œwiat³em.
Niech szatan nie bêdzie mi przewodnikiem.
IdŸ precz szatanie,
Nie nak³aniaj mnie do z³ego.
Z³e rzeczy czynisz,
Sam pij swoj¹ truciznê.
To s¹ œrodki, które pomog¹ nam
osi¹gn¹æ wieczne zbawienie, ale
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wpierw trzeba siê nawróciæ, jeœli ktoœ
wszed³by na tak¹ z³¹ drogê.
„… którzy Go s³uchaj¹”
Kiedy przygotowywa³em siê do
tego kazania mia³em przed oczyma
obraz Giovanniego Paola Panniniego, „Kazanie œw. Paw³a poœród ruin”
(1744)2. Co przedstawia ten obraz?
Jest on w jasnych odcieniach oddaj¹cych naturalne kolory. Ukazuje monumentalny pa³ac, z wielkimi kolumnami, które siê jeszcze osta³y,
u podnó¿a którego le¿¹ potê¿ne g³azy, resztki tej okaza³ej budowli. Jest
tam jeszcze czêœciowy ³uk triumfalny, na wierzcho³ku którego rosn¹ ju¿
krzewy. Jednym s³owem: ruina. Na
tych kamieniach, g³azach siedz¹ ludzie, s³uchacze s³owa, które g³osi
Aposto³, œw. Pawe³. Wszyscy tam
obecni, jedenaœcie osób, nawet matka z dzieckiem na rêku, wpatrzeni s¹
w œwiêtego Paw³a. Widaæ, ¿e s¹ poch³oniêci tym, co Pawe³ mówi. Mówi,
gestykuluj¹c. Nad ich g³owami niebo lazurowe czêœciowo pokryte
chmurami. Jaka myœl mo¿e siê nasun¹æ patrz¹c na ten znakomity obraz:
„wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy,
tym zaœ, co siê s³yszy, jest s³owo
Chrystusa” (Rz 10,17). Autor Listu
do Hebrajczyków ca³y jedenasty rozdzia³ poœwiêca „bohaterskim przyk³adom wiary dla chrzeœcijan”. Pisze on:
„Wiara zaœ jest porêk¹ tych dóbr, których siê spodziewamy, dowodem
tych rzeczywistoœci, których nie widzimy” (11,1). Czy wszyscy, którzy
s³uchali œw. Paw³a z pasj¹ przemawiaj¹cego, wszyscy uwierzyli? Nie wiemy. Mo¿e ta mowa by³a na areopagu
ateñskim, gdzie s³uchaj¹cy Aposto³a Narodów, zlekcewa¿yli; powiedzieli
mu: „pos³uchamy ciê o tym innym
razem” (Dz 17,32). Ró¿na bywa odpowiedŸ na s³owo Bo¿e: przychylna,
nieprzychylna, przeœmiewcza, obojêtna, lekcewa¿¹ca, nijaka.
W tym naszym koœciele parafialnym w jego historii, pad³a ju¿ ogromna iloœæ s³ów Pañskich, mnie lub bardzie udolnie czy nieudolnie
przekazanych. Tak jest po dziœ dzieñ.
Ona maja budziæ nasz¹ wiarê, prowadziæ do Pana Boga, prostowaæ œcie¿ki
naszego ¿ycia. Jest taki wiersz zatytu³owany „Staæ bli¿ej Krzy¿a”:

„Gdy zb³¹dzi³eœ na œcie¿ynach
Chrystus szeptem przypomina:
Ja jestem DROG¥ pewn¹ od
wieków,
wiêc czemu ty mnie mijasz,
cz³owieku?
Kiedy w ciemnoœæ siê zapl¹tasz,
k³êbowisko z³ó¿ na o³tarz.
Jezus ŒWIAT£EM, które
przemieni
nawet pustyniê w pola zieleni.
Gdy w oddali cel siê ma¿e,
kto sens trudu tobie wska¿e?
To Krzy¿ – NADZIEJA, co siê
nie chwieje,
Zmia¿d¿y twój smutek i
beznadziejê.
Gdy ciê mêczy d³uga droga,
si¹dŸ na trawie obok Boga.
Boæ On jest ¯YCIEM, wiêc siê
nachyli:
Chlebem nakarmi – ka¿e iœæ
dalej!”
To Pan Jezus wskazuje nam drogê
do nieba, przypomina, co robiæ, aby
byæ zbawionym. Mówi nam przez s³owo Bo¿e zapisane w Piœmie Œwiêtym.
S³owo Bo¿e ukazuje sens i cel naszego ¿ycia. Bóg w ca³ej historii zbawienia pos³ugiwa³ siê s³owem czynami,
aby dotrzeæ do cz³owieka, aby przekazaæ mu fundamentalne prawdy. Czyni³
to przez autorów natchnionych, aby
wtedy, „gdy nadesz³a pe³nia czasu”
(Ga 4,4) „przemówi³ do nas przez Syna”
(Hbr 1,2). S³owo Bo¿e w ¿yciu chrzeœcijanina odgrywa³o i odgrywa niezast¹piona rolê. Przez s³owo przemawia
Duch Œwiêty, który pomaga nam zrozumieæ s³owo Bo¿e, a potem wcielaæ
je w ¿ycie. Œwiêci uœwiêcali siê na s³owie Bo¿ym. Rozwa¿ali, medytowali,
„ko³ysali” je w swoich sercach, jak
mówiono w staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej. Zakonodawcy w swoich regu³ach s³owu Bo¿emu wyznaczali poczesne miejsce. W „Prologu” do Regu³y
benedyktyñskiej, pierwsze s³owo
brzmi: S£UCHAJ! - „Nak³oñ ucho
swego serca!” Mówi do mnichów:
„Powstañmy wiêc wreszcie, skoro Pismo Œw. zachêca nas s³owami: „Teraz
nadesz³a dla nas godzina powstania
ze snu” (Rz 13,11). A otworzywszy
oczy na przebóstwiaj¹ce œwiat³o s³uchajmy uwa¿nie g³osu Bo¿ego, który

nas codziennie napomina wo³aj¹c:
„Obyœcie us³yszeli dzisiaj g³os Jego:
nie zatwardzajcie serc waszych”
(Ps 95(94),8); i znowu: „Kto ma uszy,
niechaj pos³yszy, co mówi Duch do
Koœcio³ów” (Ap 2,7). A co mówi?
„PójdŸcie, synowie, s³uchajcie mnie,
nauczê was bojaŸni Pañskiej; biegnijcie, dopóki macie Œwiat³oœæ ¿ycia, aby
ciemnoœci was nie ogarnê³y”
(Ps 34(33), 12; J 12,35)3.
Powo³am siê na adhortacjê apostolsk¹ papie¿a Benedykta XVI „Verbum Domini” (z 30 IX 2010 r.) – „O S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a”,
poœwiêcon¹ w ca³oœci s³owu Bo¿emu.
Jest tam jeden z punktów, który mówi
o œwiêtych i interpretacji Pisma Œwiêtego (48). Mo¿na tam przeczytaæ o potrzebie s³uchania s³owa Bo¿ego, czytaniu i wytrwa³ym rozwa¿aniu. Jak
œwiêci traktowali s³owo Bo¿e?
Œw. Antoni Opat, kiedy w koœciele
us³ysza³ s³owa Chrystusa: „Jeœli
chcesz byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj,
co posiadasz, i daj ubogim, a bêdziesz
mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ
i chodŸ za Mn¹!” – Poszed³ i sprzeda³
wszystko! Œw. Bazyli Wielki podpowiada, ¿e nasze ¿ycie winniœmy kszta³towaæ wed³ug s³owa Bo¿ego, ¿e trzeba je przyj¹æ „z t¹ ca³kowita pewnoœci¹
wed³ug znaczenia s³ów Pisma i nieodwa¿enie siê, by coœ uj¹æ lub dodaæ”.
Biograf œw. Franciszka z Asy¿u, pisze
o nim: „s³ysz¹c, ¿e uczniowie Chrystusa nie powinni posiadaæ ani z³ota, ani
srebra, ani pieniêdzy, ani nie zabieraæ
w drogê torby, chleba i laski, ani nie
mieæ sanda³ów, ani dwóch sukien…
zaraz wykrzykn¹³, raduj¹c siê w Duchu Œwiêtym: Tego chcê, o to proszê,
to pragnê gor¹co czyniæ ca³ym sercem!” Podobnie te¿ by³o ze œw. Klar¹,
która postêpowa³ za wzorem Franciszka. Mówi³a: „Oto jest regu³a zakonu
sióstr ubogich: zachowywaæ œwiêt¹
Ewangeliê Pana naszego Jezusa Chrystusa”. O innym wielkim œwiêtym zakonodawcy, œw. Dominiku, zapisano:
„wszêdzie s³owach i czynach okazywa³ siê mê¿em ewangelicznym”
i chcia³, aby takimi byli jego wspó³bracia zakonu kaznodziejskiego. Œw. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka, karmelitanka, której objawia³ siê sam pan
Jezus, powiedzia³a: „ca³e z³o œwiata
bierze siê z braku jasnego poznania
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prawdy Pisma Œwiêtego”. A inna
œwiêta, Teresa od Dzieci¹tka Jezus,
sk³ada takie œwiadectwo: „Zaledwie
skierujê spojrzenie na Ewangeliê
œwiêt¹, natychmiast oddycham woni¹
¿ycia Jezusa i wiem, w któr¹ biec stronê”. Papie¿ Benedykt trafnie ocenia
¿ycie œwiêtych: „Ka¿dy œwiêty jest
jakby promieniem œwiat³a wychodz¹cym ze s³owa Bo¿ego” i na potwierdzenie tej regu³y wymienia kilku œwiêtych, jak: Ignacy Loyola, Jan Bosko,
Jan Maria Vianney, o. Pio, Józef Maria Escriva, Matka Teresa z Kalkuty,
„a tak¿e mêczenników nazizmu i komunizmu, reprezentowanych z jednej
strony przez œw. Teresê Benedyktê
od Krzy¿a (Edytê Stein), mniszkê karmelitankê, a z drugiej przez b³. Alojzego Stepinaca, kardyna³a, arcybiskupa Zagrzebia” (n. 48).
Pokochajmy jeszcze bardziej s³owo Bo¿e. Niech ono kszta³tuje nasz
postawy. Módlmy siê s³owem Bo¿ym.
Niech to bêdzie nasz codzienny pokarm, choæ pewnie bêdzie o to trudno.
Próbujmy jednak!
Na zakoñczenie tego rozwa¿ania
przytoczê piêkny poemat Kiri³a Turowskiego, przedstawiciela literatury
staroruskiej, wychwalaj¹cy korzyœci
p³yn¹ce z rozpamiêtywania ksi¹g Bo¿ej m¹droœci:

„Zaprawdê, dobre to jest,
bracia,
i wielce po¿yteczne
rozpamiêtywaæ ksi¹g Bo¿ych
naukê.
Ona i duszê w czystoœci
zachowuje,
i umys³ do pokory nak³ania,
i serce w cnotach wszelakich
æwiczy,
i wdziêcznoœci¹ cz³owieka
nape³nia,
do niebios
ku obietnicom Pañskim
myœl kieruje,
na trudy duchowe cia³o krzepi,
ku pogardzie œwiata,
s³awy i majêtnoœci przywodzi,
a wszelkie smutki ¿ywota
odejmuje.
Dlatego b³agam was
przyk³adajcie siê pilnie
do ksi¹g œwiêtych czytania,
abyœcie nasyceni s³owami
Bo¿ymi
zapragnêli têskliwie
niewymownych s³odyczy
przysz³ych czasów.
To jest bowiem sama prawda
niewidzialna lecz wieczna,
nie znaj¹ca kresu,
mocna i niewzruszona.
A nie samym jeno jêzykiem
czytaæ mamy pisanie owo,
ale z uwag¹ zg³êbiaæ,
a czynem usilnym pe³niæ.

S³odki bo
niedŸwiedzi
plastr miodu
i cukier dobry;
od obojga
lepsza wartoœæ
ksi¹g.
To jest bowiem
skarb ¿ywota
wiecznego.
A tak samo
jakoby kto
znalaz³
skarbiec
w ziemi,
nie rzuca³by siê
zaraz na
wszystko,
lecz jeden jeno
kamieñ
szlachetny
podniós³szy
ju¿ bez troski
¿y³by do
ostatka dni swoich
jako doœæ wszelkiego dobra
maj¹cy –
tako i ten, kto odnalaz³
skarbiec ksi¹g Bo¿ych,
prorockich i psalmowych
i apostolskich
a samego Zbawiciela naszego
Jezusa Chrystusa
prawdê dog³êbn¹ s³ów
ocalonych –
ju¿ nie sobie jeno samemu,
ale i innym wielu s³uchaj¹cym go
zbawienie gotuje”4.
Niech rozwa¿anie s³owa Bo¿ego
przenika nasz umys³ i serce, aby przesi¹kn¹æ Duchem Bo¿ym. Tak rodzi siê
œwiadectwo ¿ycia, aby nabieraæ pewnoœci, ¿e w dzisiejszym œwiecie mo¿na
¿yæ duchem Ewangelii.
Ks. Andrzej Skiba
1

A. Posacki ks., Egzorcyzmy, w: Encyklopedia „Bia³ych Plam”, t. V, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne,
Radom 2001, ss. 199-210; tu: 206.
2
M. Chmielewski ks., S³owo Bo¿e
w ¿yciu duchowym, w: Egzorcysta, nr
10, paŸdziernik 2017, s. 48-50.
3
Œwiêty Benedykt z Nursji, Regu³a,
¿ywot, komentarz, przygotowali benedyktyni tynieccy, Tyniec 1979, s. 11 n.
4
T³umaczenie Anna Kamieñska,
w: „W Drodze”, nr 1(1976), s. 98 n.
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DEKALOG
c. d.
III. „Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty
œwiêci³”
Siêgnijmy do powieœci „Ch³opi”,
W³adys³awa Reymonta:
„Ale skoro jeno zasygnowali na
sumê, naród porzuci³ zabawy i kiej
wezbrany potok lun¹³ do koœcio³a i tak
go napcha³, ja¿e ¿ebra trzeszcza³y,
a ciêgiem jeszcze przybywali nowi
gniet¹c siê, a nawet swarz¹c, ale wiêkszoœæ musia³a ostaæ na dworze tul¹c
siê pod mury i drzewa.
Przyjecha³o te¿ paru ksiê¿y z drugich parafii, zasiedli zaraz w konfesjona³ach pod drzewami s³uchaæ spowiedzi, nie bacz¹c zgo³a na t³ok ni na
spiekê. A wiater by³ ca³kiem usta³ i gor¹c podnosi³ siê ju¿ nie do wytrzymania, ¿ywy ogieñ la³ siê prosto na g³owy, ale naród cierpliwie gniót³ siê przy
konfesjona³ach i roi³ po smêtarzu, na
darmo wyszukuj¹c cienia lub jakiej
b¹dŸ os³ony. Proboszcz by³ w³aœnie
wychodzi³ ze msz¹, kiej dopiero Hanka z Józk¹ nadesz³y, ale ¿e nie sposób
siê by³o docisn¹æ choæby nawet do
drzwi koœcielnych, to stanê³y na szczerym s³oñcu pod parkanem, rozgl¹daj¹c siê w ci¿bie, a Pochwalonym witaj¹c znajomków. Zaraz te¿ huknê³y
organy i zaczê³a siê suma, przyklêkli
wszyscy, poprzysiadali a jêli siê ¿arliwie pacierzy. Rychtyk i po³udnie stanê³o, s³oñce zawis³o prosto nad g³owami lej¹c warem straszliwym
i wszystko jakby pomdla³o z onej spieki, ¿e ni liœæ nie zadrga³, ni ptak przelecia³, ni jaki b¹dŸ g³os powia³ z pól. Niebo wisia³o w martwej cichoœci kiej ta
szklana tafla rozpalona do bia³ego,
a roztrzêsione niby wrz¹tek powietrze
œlepi³o wy¿eraj¹c oczy. Parzy³a ziemia,
parzy³y rozgrzane mury, ¿e klêczeli bez
ruchu, ledwie ju¿ zipi¹c i jakby siê
z wolna gotuj¹c w tym ukropie s³onecznym. Naród siê modli³ w g³êbokiej cichoœci, kto na ksi¹¿ce, kto na
ró¿añcu, a kto jeno tym szczerym s³owem Boga chwali³ i wzdychem serdecznym. Uroczyste g³osy organów
la³y siê brzêkliwym, rozmodlonym pacierzem, a niekiedy œpiew bucha³ od
o³tarza, czasem zajazgota³y dzwonki,
a czasem zahucza³ grubachny g³os
organisty, zaœ potem ci¹gnê³y siê d³ugie, jakby oniemia³e z ¿aru chwile i dymy kadzide³ p³ynê³y przez wywarte

drzwi koœcio³a oprzêdzaj¹c w niebieskaw¹ i wonn¹ mg³ê pochylone g³owy klêcz¹cych. Szmer pacierzów rozdzwania³ siê nik³ym i sypkim chrzêstem
w rozbiela³ej ciszy gor¹cego przypo³udnia i gra³y w s³oñcu barwiste chusty, kapoty i we³niaki, ¿e ca³y smêtarz
widzia³ siê kieby przytrz¹œniêty kwiatami, co siê chyli³y kornie w onej œwiêtej godzinie przed Panem, jakoby utajonym w tym s³oñcu rozgorza³ym i we
wszystkiej cichoœci œwiata... ¯e tylko
niekiedy co tam ktoœ grzbiet prostowa³, rozwodzi³ rêce i wzdycha³ g³êboko, to gdziesik zap³aka³o dziecko albo
kwik koñski roznosi³ siê od wozów.
Nawet dziady pocich³y, tyle jeno, co
poniektóry przez œpik wyrywa³ siê niekiej z g³oœniejszym Zdrowaœ i o wspomo¿enie zaskamla³. A upa³ jeszcze siê
wzmaga³ i tak pra¿y³, ja¿e pola i sady
zalane po¿og¹ roz¿arzy³y siê kiej ogieñ
migoc¹c bia³awymi p³omieniami. Cichoœæ by³a coraz senniejsza, ¿e ju¿ niejeden zachrapa³ na dobre, ñiejeden
kiwa³ siê klêcz¹cy, zaœ drudzy wychodzili siê rzeŸwiæ, gdy¿ raz po raz skrzypia³y kajœ studzienne ¿urawie: Dopiero w czas procesji, kiej koœció³ zatrz¹s³
siê od œpiewañ, kiej jê³y waliæ chor¹gwie, a za nimi wychodzi³ ksi¹dz pod
czerwonym baldachem z monstrancj¹
w rêkach, prowadzony przez samych
dziedziców, naród przeckn¹³ i ruszy³
wraz z procesj¹. Zadzwoni³y dzwony,
œpiew buchn¹³ ze wszystkich gardzieli i bi³ ja¿e kajœ ku s³oñcu, mocny,
ogromny, serdeczny, a procesja op³ywa³a z wolna bia³e, rozpalone mury
koœcio³a kiej ta rzeka wezbrana. Czerwony baldach p³yn¹³ na przedzie, ca³y
w dymach kadzielnych, ¿e jeno chwilami b³yska³a z³ota monstrancja, migota³y rzêdy œwiate³, rozwiniête chor¹gwie niby ptactwo ³opota³o nad
mrowiem g³ów, chwia³y siê obrazy
przystrojone w tiule a wstêgi, i bi³y
radoœnie dzwony, i grzmia³y organy,
a naród œpiewa³ z uniesieniem, ca³ym
sercem i wszystk¹ dusz¹ têskliw¹ wynosi³ siê kajœ ja¿e w niebiosy, ja¿e ku
temu s³oñcu przenajœwiêtszemu. Zaœ
po procesji, kiej znowu wziêli odprawiaæ nabo¿eñstwo i kiej znowu g³osy
organów zahucza³y przejmuj¹co, na
smêtarzu zrobi³o siê cicho jak przódzi, ale ju¿ nikto nie drzema³, wzmog³y siê jeno szepty pacierzów, rozg³o-

œnia³y wzdychy, dziady ju¿ pobrzêkiwa³y w miseczki, a tu i owdzie jêli z cicha pogwarzyæ”.
Jest tylko jedno przykazanie zaczynaj¹ce siê od: „Pamiêtaj…”. Jan Pawe³
II mówi³, ¿e to przykazanie nie dotyczy tylko jednego dnia w tygodniu,
ale ono rzutuje na ca³e nasze ¿ycie –
zobowi¹zanie do œwiêtoœci: „Œwiêtymi b¹dŸcie, poniewa¿ Ja jestem œwiêty” (Kp³ 11,44). Uzupe³nieniem tego
przykazania jest przykazanie koœcielne: „W niedziele i œwiêta nakazane
uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych”. Dziœ w dobie chaosu cz³owiek
zapomina o tym zobowi¹zaniu. Czêsto
jest za wygodny, aby móg³ uczestniczyæ w niedzielnej Eucharystii, a do
tego widoczne jest os³abienie wiary.
Dlaczego w niedzielê mamy obowi¹zek uczestniczenia we Mszy œwiêtej?
Niedziela jest pami¹tk¹ najwiêkszego cudu: zmartwychwstania Pana
Jezusa. Ka¿da niedziela przypomina
to zbawcze wydarzenie, jest jakby ponawianiem Wielkiej Niedzieli, to jakby „ma³e zmartwychwstanie”. W modlitwie eucharystycznej kap³an modli
siê: „Dlatego stajemy przed Tob¹
i zjednoczeni z ca³ym Koœcio³em uroczyœcie obchodzimy pierwszy dzieñ
tygodnia, w którym Jezus Chrystus
zmartwychwsta³ i zes³a³ na Aposto³ów Ducha Œwiêtego”.
Przesta³ obowi¹zywaæ starotestamentalny zwyczaj co do œwiêcenia
szabatu, a zacz¹³ byæ œwiêcony „pierwszy dzieñ po szabacie” (por. J 20,1).
Jest to dla nas – przypomnia³ Jan Pawe³
II – dzieñ szczególnie œwiêty: „W dniu
tym gromadzimy siê wszyscy wokó³
o³tarza, a¿eby zaczerpn¹æ ze œwiêtoœci Chrystusa i a¿eby ca³y nasz tydzieñ uczyniæ œwiêtym”.
„Pierwszy dzieñ tygodnia”, to
dzieñ Œwiat³a, w którym Jezus Chrystus
– Œwiat³oœæ, rozproszy³ mroki grzechu.
W Wielk¹ Sobotê œpiewamy: „Niechaj
jej p³omieñ doczeka wschodu s³oñca,
które nie zna zachodu, Chrystusa, Syna
Twojego, który wróciwszy z otch³ani,
pogodnie zajaœnia³ ludzkoœci”.
„W pierwszym dniu po szabacie”
Zmartwychwsta³y Jezus ukazuje siê
Aposto³om zgromadzonym w Wieczerniku. Ukazuje im swoje rany, przekazuje pozdrowienia pokoju.
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„Po oœmiu dniach”, a wiêc znowu
w niedzielê, Chrystus kolejny raz ukazuje siê Aposto³om zebranym ju¿ z niedowierzaj¹cym Tomaszem. By³o to
spotkanie bardzo uroczyste.
„Tego samego dnia” (£k 24,13)
Jezus ukazuje siê uczniom zd¹¿aj¹cym
do wsi, zwanej Emaus. Przy³¹czy³ siê
do nich, za³amanych, zdezorientowanych, jako Nierozpoznany Wêdrowiec.
PóŸniej uœwiadomili sobie, pytaj¹c
samych siebie: „Czy serce nie pa³a³o

brañ, jak siê to sta³o zwyczajem niektórych, ale zachêcajmy siê nawzajem…” (Hbr 10,25).
Didache, czyli Nauka Dwunastu
Aposto³ów, mówi: „W dniu Pana,
w niedzielê, gromadŸcie siê razem,
aby ³amaæ chleb i sk³adaæ dziêkczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza by³a
czysta” (XIV,1).
Pliniusz do Trajana, pisze, ¿e chrzeœcijanie „mieli zwyczaj w okreœlonym

w nas, kiedy rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam wyjaœnia³?” (£k 24,32).
Ten „pierwszy dzieñ po szabacie”, niedziela zmartwychwstania, ju¿ przez
samego Chrystusa zaznaczona, wi¹za³a siê z ³amaniem chleba: „Gdy zaj¹³
z nimi miejsce u sto³u, wzi¹³ chleb,
odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³
go i dawa³ im….” (£k 24,30). Tak wiêc
ten dzieñ od samego pocz¹tku zosta³
powi¹zany z „³amaniem chleba” sprawowanym przez samego Zmartwychwsta³ego. Jest wiêc zwi¹zany z Eucharysti¹. Zmartwychwstanie jest
po³¹czone z Eucharysti¹.
Zes³anie Ducha Œwiêtego by³o
ukoronowaniem dzie³a zbawienia. Dokona³o siê tak¿e w niedzielê. Pierwsze,
radosne orêdzie Piotra o zmartwychwstaniu Pañskim, zosta³o wyg³oszone te¿ w niedzielê. Pierwsi chrzeœcijanie gromadz¹ siê na wspóln¹ pami¹tkê
zmartwychwstania w niedzielê. Autor
Listu do Hebrajczyków ju¿ wtedy napomina³ gorliwych wyznawców: „Nie
opuszczajmy naszych wspólnych ze-

dniu o œwicie zbieraæ siê i œpiewaæ na
przemian pieœni ku czci Chrystusa jako
Boga”. Za Dioklecjana chrzeœcijanom
zakazywano zgromadzeñ niedzielnych,
podczas których sprawowano Eucharystiê. Na pytanie urzêdnika, dlaczego przekraczaj¹ prawo, Saturninus
odpowiedzia³: „Poniewa¿ nie mo¿na
zaprzestaæ sprawowania niedzielnej
Mszy œw., bo tak nakazuje prawo, tak
uczy nasze prawo”. Lektor Emerytus,
w domu którego sprawowano Eucharystiê, bierze odpowiedzialnoœæ na siebie i mówi, ¿e dlatego przekroczyliœmy
zakaz cesarza, „poniewa¿ my nie mo¿emy ¿yæ bez sprawowania niedzielnej Mszy œw.”. Wszyscy – 49 osób –
ponios³o œmieræ mêczeñsk¹. S¹ znani
jako „mêczennicy niedzieli chrzeœcijañskiej” (12.02.304 r., Kartagina).
Czy dziœ zdecydowalibyœmy siê
oddaæ ¿ycie za udzia³ w niedzielnej
Mszy œwiêtej? Dziœ przecie¿ niektórzy
tak ³atwo (a wcale nie jest ich ma³o),
zwalniaj¹ siê z uczestnictwa w niedzielnej Mszy œwiêtej. Jest tyle zaniedbañ,

tyle lekcewa¿enia niedzielnej Eucharystii! S¹ rodzice, którzy w duchu obojêtnoœci religijnej wychowuj¹ swoje
dzieci nie daj¹c im przyk³adu w wyznawaniu wiary chrzeœcijañskiej.
Jan Pawe³ II mówi³ w Lubaczowie:
„Dzisiaj, kiedy czêœæ katolików zaczyna zaniedbywaæ coniedzieln¹ Mszê
œwiêt¹, trzeba nam sobie przypomnieæ
szczególnie o tajemnicy tej Bo¿ej mi³oœci, jak¹ zostaliœmy obdarzeni
w Chrystusie i która siê uobecnia na
Jego o³tarzu. Nie ³udŸmy siê: odchodz¹c od Ÿróde³ mi³oœci i œwiêtoœci, odchodzi siê od samego Chrystusa”.
Dzieñ Pañski dany jest cz³owiekowi równie¿ jako odpoczynek, aby zapracowany, zagoniony, utrudzony
cz³owiek nieco odetchn¹³ od wieloœci
trosk i nawa³u zajêæ; ¿eby siê odnalaz³, odœwie¿y³. Na czym jednak ma
polegaæ ten odpoczynek?
Chrzeœcijanin ma byæ cz³owiekiem
œwiêtym. Ca³e nasze ¿ycie winno byæ
œwiêtowaniem. O. Jacek Salij uczy: „Nosiæ w sobie Chrystusa, byæ wolnym od
grzechu i w swoim ¿yciu oddawaæ
chwa³ê Bogu – na tym przecie¿ dla
chrzeœcijanina polega œwiêtowanie”.
Jako chrzeœcijanie przynosimy na
Eucharystiê dary ofiarne: swój trud
pracy i zmêczenie, a tak¿e owoce swojej pracy. Przynosimy ca³e nasze ¿ycie
wraz z jego radoœciami i smutkami, aby
Chrystus je przyj¹³ i przemieni³. Kap³an trzymaj¹c chleb w czasie Mszy
œwiêtej, modli siê: „B³ogos³awiony jesteœ Panie, Bo¿e wszechœwiata, bo
dziêki Twojej hojnoœci otrzymaliœmy
chleb, który jest owocem ziemi i pracy
r¹k ludzkich; Tobie go przynosimy,
aby sta³ siê dla nas chlebem ¿ycia”.
Za trud tej pracy Chrystus udziela
swego b³ogos³awieñstwa, posila cz³owieka na drodze pielgrzymowania.
Musi to byæ jednak praca w ³¹cznoœci
z Chrystusem i Jemu ofiarowana.
Mówi³ kiedyœ S³uga Bo¿y, ks. bp Wilhelm Pluta: „Nie opuszczajmy Mszy
œw. ChodŸmy do koœcio³a nie po to,
aby tylko modliæ siê, ale aby przynieœæ Bogu w ofierze swoje ¿ycie, z³o¿one z trudu, pracy i cierpienia, aby
Mu to oddaæ w ³¹cznoœci z Chrystusem, aby On to przeistoczy³ jak przeistoczy ofiarowane dary chleba i wina,
aby i nas przeistoczy³. W ³¹cznoœci
z Nim sk³adaj¹c w ofierze swoje „ja”,
swoje trudy i cierpienia nabieramy
Jego Ducha”.
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Uczestnictwo we Mszy œwiêtej nie
mo¿e wynikaæ tylko z nakazu czy lêku
przed Bogiem, ale ma wyp³ywaæ z mi³oœci do Pana Boga. Kto prawdziwie
kocha, ten z ³atwoœci¹ podejmie ten
trud, a przy tym pamiêtaæ trzeba, ¿e
Msza œwiêta jest Ofiar¹ i wymaga od
nas trudu. To ma wynikaæ z potrzeby
serca. W jednej parafii mieszka³a staruszka – matka. Mieszka³a sama, choæ
obok niej mieszka³a córka z mê¿em
i dwójk¹ dzieci. W ci¹gu roku nie odwiedzali jednak matki czy babci.
Wnuczki sz³y do szko³y, na zakupy,
pobawiæ siê. Babcia wynajmowa³a
kogoœ, aby jej zrobi³ zakupy. Przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia przysz³a
córka z zaproszeniem: „Mamo, mo¿e
byœ przysz³a do nas, na wigiliê?” Matka jej odpowiedzia³a: „Moje kochane
dziecko, ja wam Ÿle nie ¿yczê, bo ja
jestem matk¹, ale ja nie pójdê do was na wigiliê. Jak ca³y
rok by³am niepotrzebna, to
po co teraz pójdê do was”
(ks. M. Nowak).
Mo¿emy wysnuæ taki
wniosek: jeœli ca³y rok nie
przychodzi siê do Pana
Boga, to po co przychodziæ
do Niego tylko z okazji
œwi¹t? Myœlê, ¿e jednak trzeba, bo mo¿e wtedy nast¹pi
otwarcie oczu, mo¿e nast¹pi
przejrzenie i nawrócenie?
S¹ ludzie, którzy lekcewa¿¹ obowi¹zek uczestnictwa w niedzielnej Mszy
œwiêtej. Przy okazji nawet
wyœmiewaj¹ innych. Pisa³ z³oœliwie
pewien czytelnik do redakcji katolickiej gazety:
„Szanowny panie!
W tym roku przeprowadza³em godne uwagi doœwiadczenie: na wiosnê
w ka¿d¹ niedzielê sia³em i sadzi³em (rozumie siê zamiast iœæ do koœcio³a), w lecie w ka¿d¹ niedzielê pracowa³em
w polu, a jesieni¹ znowu w niedzielê –
¿niwowa³em i zbiera³em owoce. Moje
plony s¹ znacznie wiêksze ni¿ s¹siadów, którzy ¿adnej niedzieli nie opuœcili koœcio³a. Co pan na to powie?
Pad³a jednozdaniowa odpowiedŸ:
„Bóg reguluje swoje rachunki nie zawsze w porze jesiennej”. J. W. Goethe
pisa³: „Nie w ka¿d¹ sobotê robi Bóg
wyp³atê” (wg ks. T. Skrzypczaka).
Jakie s¹ podstawowe obowi¹zki katolika wzglêdem trzeciego przykazania?

Co niedzielê czynnie uczestniczyæ
we Mszy œwiêtej. Nie wystarczy
przyjœæ i stan¹æ obojêtnie, nudz¹c siê.
Uczestnictwo we Mszy œwiêtej, to
czeœæ sk³adana Panu Bogu. Od uczestnictwa w niedzielnej Mszy œwiêtej
zwalnia powa¿na przyczyna, np. choroba, du¿a odleg³oœæ i brak mo¿liwoœci dojœcia czy dojazdu, z³a pogoda.
Zwyk³e zajêcia domowe nie s¹ usprawiedliwieniem.
Powstrzymywanie siê od pracy, dotyczy szczególnie tych zajêæ, „które
utrudniaj¹ oddawanie Bogu czci, prze¿ywanie radoœci w³aœciwej dniowi Pañskiemu oraz korzystanie z nale¿nego
odpoczynku duchowego i fizycznego”
(Kodeks Prawa Kanonicznego – skrót:
KPK - n. 1247).
W komentarzu do tego¿ kanonu
czytamy: „ten, kto uczestniczy we

Mszy œw. przez œrodki spo³ecznego
przekazu, w normalnych warunkach
nie spe³nia œwi¹tecznego obowi¹zku,
jêzyk obrazu bowiem, choæ przedstawia rzeczywistoœæ, jednak jej samej nie
uobecnia, tote¿ przekaz medialny nie
jest w stanie uobecniæ celebracji eucharystycznej ¿ywego Koœcio³a”.
Kanon 1248 mówi: „Nakazowi
uczestniczenia we Mszy œwiêtej czyni
zadoœæ ten, kto bierze w niej udzia³,
gdziekolwiek jest odprawiana w obrz¹dku katolickim, b¹dŸ w sam dzieñ
œwi¹teczny, b¹dŸ te¿ wieczorem dnia
poprzedzaj¹cego”. Sobotnia, wieczorna Msza œwiêta, zwana niekiedy
„przedœwi¹teczn¹”, jest sprawowana
wed³ug liturgii niedzielnej, a wiêc z trzema czytaniami; homili¹, wyznaniem
wiary, modlitw¹ wiernych czy te¿
„Chwa³a na wysokoœci Bogu”, w za-

le¿noœci od roku liturgicznego oraz
„Wierzê w Jednego Boga”.
Podjêcie pracy mo¿e byæ usprawiedliwione, gdy zachodzi nagl¹ca
potrzeba, sytuacja przymusowa, prace wynikaj¹ce z wymagañ ¿ycia spo³ecznego. Zabronione jest wykonywanie ciê¿kich prac zarobkowych, nie
wymagaj¹cych natychmiastowego
wykonania. Bezzw³ocznie trzeba udzieliæ pomocy w razie koniecznoœci, np.
w nieszczêœciu.
Do prac dozwolonych w niedziele
mo¿na zaliczyæ, m.in.:
1. Czytanie lektury, pisanie, gra
na instrumentach, nauka czy udzielanie korepetycji, za któr¹ mo¿na przyj¹æ zap³atê.
2. Rysunki, malowanie, jeœli maj¹
charakter sztuki. Zakazane jest rzeŸbienie. Dozwolone s¹ imprezy widowiskowe.
3.
Mo¿na pielêgnowaæ kwiaty, ale zakazana jest uprawa warzyw.
4.
Dozwolone s¹
prace stale konieczne:
gotowanie, praca w hotelach, restauracjach, szpitalach, domach opieki, zak³adach ci¹g³ego ruchu:
elektrownie, wodoci¹gi,
huty, komunikacja…
5.
Wolno pracowaæ i to nawet ciê¿ko,
gdy nagli sytuacja: powódŸ, awaria sieci wodoci¹gowej, nawet ciekn¹cy kran, gdy móg³by zalaæ
mieszkanie, ktoœ zniszczy³ ubranie
i trzeba je naprawiæ, zacerowaæ, stolarz, który musi zrobiæ trumnê, jeœli
nie ma zapasowych…
Zapamiêtajmy: „im w pe³niejszy
sposób cz³owiek bêdzie prze¿ywa³
œwiêta, tym bardziej bêdzie wzrasta³ w
cz³owieczeñstwie” (ks. T. Skrzypczak).
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REKOLEKCJE Z ARCYBISKUPEM
IGNACYM TOKARCZUKIEM
w setn¹ rocznicê jego urodzin i w setn¹ rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci (1918-2018),
w piêædziesi¹t¹ rocznicê œmierci Ojca Pio (1968-2018) oraz w czterdziest¹ rocznicê wyboru
ks. kard. Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ (1978-2018)
„Pokropiê was czyst¹ wod¹, abyœcie siê stali czystymi, i oczyszczê was
od wszelkiej zmazy i od wszystkich
waszych bo¿ków. I dam wam serca
nowe i ducha nowego tchnê do waszego wnêtrza, zabiorê wam serca kamienne, a dam wam serca z cia³a. Ducha mojego chcê tchn¹æ w was
i sprawiæ, byœcie ¿yli wed³ug mych nakazów i przestrzegali przykazañ, i wed³ug nich postêpowali” (Ez 36,25-27).
Wstêp:
Sto lat temu – 1 lutego 1918 roku,
w £ubiankach Wy¿szych k. Zbara¿a,
woj. Tarnopol, urodzi³ siê Ignacy Tokarczuk, który w roku 1965 zosta³ biskupem przemyskim. Niezmiernie ciekawa jest jego droga do kap³añstwa
i do biskupstwa, ale o tym mówiæ nie
bêdziemy. W tych¿e rozwa¿aniach
nawi¹zywaæ bêdê do jego nauczania,
bo jego 28 lat pos³ugi w naszej archidiecezji wywar³o ogromny wp³yw na
duchowoœæ diecezjan oraz kap³anów.
Wywar³ on wielkie, niezatarte piêtno,
st¹d Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
w ubieg³ym roku, rok bie¿¹cy og³osi³
Rokiem Arcybiskupa Tokarczuka. Co
takiego zostawi³ nam wiekopomnego,
aby do tego powracaæ? Jakie by³y jego
zasadnicze rysy duchowoœci? Na co
k³ad³ szczególny nacisk w swojej pasterskiej pos³udze?
1. Krótki rys duchowoœci ks. abp.
Ignacego Tokarczuka
By³ to kap³an, który mia³ wizjê biskupiej pos³ugi. Bardzo szybko pozna³
terytorium naszej diecezji, problemy
duszpasterskie i kap³anów, z którymi
przysz³o mu pracowaæ. By³ to kap³an
– biskup, który ceni³ ³ad i porz¹dek,
co uwidacznia³o siê nawet w jego kazaniach, kiedy to zawsze na pocz¹tku
by³ wstêp, nastêpnie trzy punkty (tak
bywa³o najczêœciej) i zakoñczenie.
Wierni mogli dobrze zapamiêtaæ treœæ
kazania i powtarzaæ jego myœli, bo zapada³y im w g³êbokiej œwiadomoœci.
Jako biskup naszej, przemyskiej
diecezji, napisa³ dla siebie program,
który stara³ siê realizowaæ w swoim
¿yciu. Mia³ dobrze obmyœlany system
wartoœci. Swoim postêpowaniem,

swoimi decyzjami, chcia³ zdobyæ zaufanie kap³anów i wiernych œwieckich. Zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
zdobyæ zaufanie jest bardzo trudno.
Po³o¿y³ nacisk na wysi³ek ewangelizacyjny i uœwiêcaj¹cy, sakramentalny. Zapisa³: „Aby ludzie przyjêli na
serio moje nauczanie, moje wysi³ki,
zmagania, muszê w pierwszym rzêdzie w swoim osobistym ¿yciu wymagaæ od siebie coraz wiêkszej wiernoœci duchowi Ewangelii, bo inaczej
bêdê tylko tanim moralizatorem g³osz¹cym potoczyste s³owa nauk wyuczonych z podrêczników. Tutaj potrzeba w³asnego œwiadectwa
osobistego ¿ycia. Dziœ s³ów jest wiele, ale autentycznych œwiadków
ma³o”1. Podkreœli³, ¿e chce na serio
traktowaæ Ewangeliê. To z Ewangelii
wynika postawa skromnoœci
„w mieszkaniu, w stroju, w samochodzie, [w rzeczach] które mi s³u¿¹.
W ca³ej postawie i zachowaniu. Unikaæ chêci imponowania bogactwem,
zamo¿noœci¹, luksusem w czymkolwiek. Dalej – potrzebna mi jest bezinteresownoœæ, co oznacza oddanie
wszystkich swoich si³, talentów
i mo¿liwoœci na Chwa³ê Bo¿¹ i dla dobra ludzi, nie szukaæ dla siebie ¿adnych korzyœci nie tylko materialnych,
ale i presti¿owych jak honoru, powa¿ania i w³asnej czci. Muszê przodowaæ w pracowitoœci i w postawie
s³u¿by, bo to jest warunkiem, aby
mieæ prawo tego samego wymagaæ
od innych, tak kap³anów jak i œwieckich. Zdecydowana odwaga, po
stwierdzeniu, ¿e ta linia jest s³uszna,
bez kunktatorstwa i gadulstwa. Gospodarnoœæ w rz¹dzeniu diecezj¹ przy
zachowaniu w³aœciwych priorytetów.
Byæ dalekim od zami³owania do pochlebstw i umizgów. A w tym wszystkim prymat mi³oœci przed wszelk¹ aktywnoœci¹ zewnêtrzn¹. Dlatego
w moim herbie jest tablica Dekalogu
i has³o: „Deus Caritas”. Trzymaj¹c siê
tych zasad w moim ¿yciu – mimo ludzkich s³aboœci – zdoby³em wielkie zaufanie nie tylko w diecezji, za co nieustannie Bogu dziêkujê”2.

2. Wiêzy ³¹cz¹ce ks. abp. Tokarczuka z ks. kard. Karolem Wojty³¹ Janem Paw³em II
W tym roku, 16 paŸdziernika minie
40 lat od wyboru ks. kard. Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ w Rzymie, kiedy to przyj¹³ imiê Jana Paw³a
II. Co ³¹czy³o tych dwóch biskupów?
Kiedy siê poznali? Poznali siê, kiedy
nie byli jeszcze biskupami. Ks. Ignacy
Tokarczuk pracowa³ w Olsztynie i by³
duszpasterzem akademickim. Po raz
pierwszy spotkali siê w³aœnie na zajeŸdzie duszpasterzy akademickich
w Warszawie3. Byli m³odzi. Drugi raz
spotkali siê w roku 1958. To w tym
roku, kiedy ks. Tokarczuk w olsztyñskim koœciele pw. Serca Jezusowego
siedzia³ w konfesjonale i spowiada³
wiernych, wtedy podszed³ do niego
ks. Wojty³a z plecakiem na ramionach
i poprosi³ o mo¿liwoœæ umycia siê, bo
przebywa³ wtedy wraz m³odzie¿¹ na
obozie i nie by³o dogodnych warunków. Wtedy to ks. prymas, Stefan kardyna³ Wyszyñski, parê dni wczeœniej
poprosi³ ks. Karola Wojty³ê do siebie
i oznajmi³ mu, ¿e papie¿ mianowa³ go
biskupem. Ks. Tokarczuk zaprosi³
Wojty³ê do mieszkania, zostawi³ mu
nawet swoje klucze, aby móg³ swobodnie korzystaæ z jego mieszkania.
Z³o¿y³ mu te¿ gratulacje, ¿e zosta³ biskupem4. PóŸniej nieraz ks. bp Ignacy
zaprasza³ ks. kard. Wojty³ê do naszej
diecezji, jak choæby do poœwiêcenia
koœcio³a w Stalowej Woli czy koronacji
obrazu Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus w Jod³ówce. Tam ks. kard. Wojty³a
diademem papieskim uroczyœcie ukoronowa³ ten obraz. Ks. kard. Wojty³a
wyg³osi³ tak¿e kazania na poœwiêceniu
koœcio³a w Tarnobrzegu, u ojców dominikanów5. Celebrowa³ te¿ Mszê
œwiêt¹ z okazji 600-lecia naszej diecezji.
Bywa³ tak¿e przy innych okazjach.
Z okazji z³otego jubileuszu kap³añstwa, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II przys³a³ ks. bp. Ignacemu Tokarczukowi list
gratulacyjny, w którym czytamy:
„Lata Twojego pos³ugiwania kap³añskiego i biskupiego przypad³y na
okres niezwykle trudny w dziejach
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Koœcio³a i Ojczyzny. Najpierw by³y to
lata wojny, potem lata dramatycznej
walki o polskie dusze z naporem marksistowskiego ateizmu. W tych latach
ciê¿kiej próby Pan nie zapomnia³
o swojej owczarni. Wed³ug obietnicy:
„ustanowiê nad nimi pasterzy, by je
paœli. I nie bêd¹ siê ju¿ wiêcej lêkaæ
ani trwo¿yæ” (Jr 23,4).
Drogi Ksiê¿e Arcybiskupie! To w³aœnie w tych trudnych czasach sta³eœ siê
dla Koœcio³a Przemyskiego, a tak¿e dla
Koœcio³a w ca³ej Polsce, nieustraszonym
œwiadkiem prawdy ewangelicznej, niez³omnym obroñc¹ praw Koœcio³a do
swobodnego spe³niania swej misji i praw
ludzi wierz¹cych do wyra¿ania swych
przekonañ religijnych, a tak¿e praw Boga
do odbierania czci w œwi¹tyniach na
naszej ziemi. By³eœ rzecznikiem Narodu
walcz¹cego o sw¹ suwerennoœæ w starciu z systemem pañstwa totalitarnego.
Twój g³os Pasterza by³ s³uchany w ca³ej
OjczyŸnie, umacnia³ na duchu i dodawa³ odwagi, gdy by³o ciê¿ko. Sprawdzi³y siê s³owa proroctwa: „i nie bêd¹ siê
ju¿ wiêcej lêkaæ ani trwo¿yæ”.
Za to œwiadectwo Pasterza niez³omnego, którego mia³em okazjê przez wiele lat podziwiaæ osobiœcie, sk³adam Ci,
drogi Ksiê¿e Arcybiskupie – Jubilacie,
wyrazy g³êbokiej wdziêcznoœci”6.
3. Setna rocznica odzyskania
Niepodleg³oœci
Nam, ludziom ¿yj¹cym na pocz¹tku
XXI wieku, doœæ trudno sobie wyobraziæ czym by³y rozbiory i 123 lata niewoli spêdzonej pod zaborem rosyjskim,
pruskim i austriackim. Dziœ nie mo¿emy
zapomnieæ o tak wielkich ludziach, architektach wolnoœci, jak: Józef Pi³sudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech
Korfanty, Ignacy 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. Nie mo¿na o nich zapomnieæ, jak
i o wielu innych Polakach, którzy ¿ycie
swoje oddali za wolnoœæ Ojczyzny.
4. Czym jest patriotyzm?
Ile¿ raz Jan Pawe³ II i ks. abp Ignacy Tokarczuk z wielk¹ trosk¹ nie mówili o naszej OjczyŸnie? Ile¿ razy polscy biskupi pokazywali nam czym jest

patriotyzm i jak dziœ s³u¿yæ OjczyŸnie
naszej. Uczyli nas, ¿e patriotyzm, to:
- przekazywanie prawdy historycznej, choæby bolesnej;
- prawda o Auschwitz – Birkenau; to nie jest polska nazwa. Pokazywaæ, mówiæ o wzajemnych relacjach
miêdzy Polsk¹ a Izraelem. To tak¿e
wo³aæ: „Panie, miej mi³osierdzie nad
Twym ludem! Panie, przebacz tak wielkie okrucieñstwo” – modlitwa Franciszka w by³ym niemieckim obozie zag³ady Auschwitz;
- walka z k³amstwem o polskiej historii;
- poznawania tragicznych dziejów
z naszej Ojczyzny, jak choæby to, jak
Niemcy dokonywali masakry na polskich jeñcach wojennych, bo „Celem
Niemiec by³o wyniszczenie Narodu
Polskiego”;
- 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 historii;
- 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!”;
- 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 krajobrazu;
trwania 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;
- 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”11, 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 wiara 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 Ojczyzny;
- szacunek wobec bohaterów narodowych;
- upamiêtnianie wybitnych osi¹gniêæ dla dobra Ojczyzny;
- przywracanie pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych;
- szacunek dla osi¹gniêæ kultury;
- pokora i prostota wobec drugie-
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go, 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”.
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 tê czêœæ 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”.
A jak na Ojczyznê w swoim czasie
patrzy³ ks. bp I. Tokarczuk?
S³u¿ba Bezpieczeñstwa stale mu
towarzyszy³a, naturalnie incognito.

JeŸdzili za nim, nagrywali, aby potem
pisaæ w prasie o treœci jego kazañ, które wêdrowa³y a¿ do Komitetu Centralnego PZPR. Ks. Biskup by³ bardzo
odwa¿ny, nie ba³ siê krytykowaæ ateistycznego ustroju, pe³nego zak³amania. Mówi³ m. in.
„Mówi siê dzisiaj, ¿e jesteœmy w rozkwicie gospodarczym, (…) pokazuje siê
jednak, ¿e jest krach gospodarczy. 30 lat
po wojnie ludzie w ogonkach stoj¹, najpotrzebniejszych rzeczy nie ma, gwoŸdzia prostego nie³atw¹ rzecz¹ jest dostaæ, jak ktoœ remont prowadzi. Jak
z materia³ami jest, gdy siê buduje, ile musi
siê trudnoœci pokonaæ?”
„Od nas wymaga siê pracy, ale nie
daje siê nam odpowiedzialnoœci, mo¿liwoœci planowania. Jak wierzyæ, jak
ufaæ? (…) Widzimy, jak 30 lat po wojnie nasza gospodarka strasznie wygl¹da, mimo czynów spo³ecznych”.
„Gdyby oni wierzyli w swoje idee,
to by nie pos³ugiwali siê terrorem,
szanta¿em, bo byliby pewni, ¿e ich
prawda zwyciê¿y, a jeœli dziœ boj¹ siê
medalika, ksi¹¿eczki, to znaczy, ¿e sami
w swoj¹ prawdê nie wierz¹, bo trzeba
armii olbrzymiej, policji, szpicli ca³e
tysi¹ce, czy setki tysiêcy, ¿eby naprawdê to wszystko utrzymaæ –
i w tym mieœci siê tragizm, dlatego dzisiaj potrzeba narodowi naszemu polskiemu podnoszenia gospodarki”.
„Zawsze siê mówi o produkcji, o rezerwach, ¿eby wszystko podnieœæ, rozwijaæ (…) ka¿de spo³eczeñstwo chce
siê rozwijaæ, podnieœæ. Ale, najmilsi,
z historii – czy niewolnik ma zapa³ do
pracy? Czy ten cz³owiek, który nie ma
odpowiedzialnoœci, jawnoœci ¿ycia publicznego, on da z siebie wszystkie energie? (…) Niewolnik nie da z siebie
wszystkiego, bo w jakim interesie? (…),
ale ¿eby to wszystko siê rozwija³o, musi
byæ wolnoœæ, szacunek dla cz³owieka.
Ale jak prawdê zakuwa siê w kajdany,
tego cz³owieka, który mówi prawdê, czy
w biurze, czy w fabryce uwa¿a siê za
wroga, bo to szkodzi klice, to do czego
my dojdziemy?”
To by³y bardzo mocne s³owa wypowiadane w tamtym czasie. Ks. Arcybiskup liczy³ siê nawet z tym, ¿e
mo¿e skoñczyæ jak ks. Jerzy Popie³uszko. Dziœ prawda stania³a. Dziœ ludzie

plot¹ ró¿ne rzeczy, nie licz¹c siê z odpowiedzialnoœci¹ za s³owo.
Ks. Arcybiskup uczy nas ¿ycia
w prawdzie. Dlatego w prawdzie przed
Bogiem trzeba stan¹æ podczas tych
rekolekcji. Bez zak³amania czy lukrowania spojrzeæ w g³¹b swojej duszy
i zapuœciæ g³êboki p³ug prawdy w swoje sumienie, wyoraæ to wszystko, co
zaœmieca nasze ¿ycie, nasze sumienia.
Trzeba wszystko oczyœciæ, obmyæ
w Ÿródle prawdy, w Ÿródle konfesjona³u. Mo¿e w naszych sumieniach le¿¹
stare z³ogi grzechowe, przykryte niby
œniedzi¹ niepamiêci. Trzeba odkryæ
prawdê o sobie samym, o której ks.
abp Ignacy tak czêsto mówi³. Tylko
wtedy bêdzie l¿ej, przejrzyœciej.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1
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ŒWIÊTY JÓZEF – OPIEKUN RODZIN

Na kartach Nowego Testamentu
nie znajdziemy ani jednego s³owa wypowiedzianego przez Józefa, mê¿a
Maryi. Ewangeliœci spisali tylko jego
czyny. Dlatego Józef z Nazaretu nazywany jest milcz¹cym œwiêtym. Wiemy,
¿e pochodzi³ z królewskiego rodu Dawida, ale nie posiada³ maj¹tku. Œwiadczy o tym ofiara, któr¹ wraz z Maryj¹
z³o¿yli podczas Ofiarowania Jezusa
w œwi¹tyni, by³a ni¹ para go³êbi. Tak¹
ofiarê zwyczajowo podczas takiego
obrzêdu sk³adali ubodzy rodzice. Wiemy te¿, ¿e Józef z Nazaretu zarabia³ na
¿ycie jako cieœla. Jako m¹¿ Maryi,
wprowadzony przez Anio³a w tajemnicê Jej boskiego macierzyñstwa, zgadza siê zostaæ przybranym ojcem Jezusa – w ten sposób Syn Maryi
zostaje zaliczony do potomków Dawida. Józef wype³nia wszystkie wymagane przez ¿ydowskie prawo obowi¹zki ojca; Dzieciê zostaje obrzezane,
Józef nadaje Mu imiê, ofiarowuje Je
w œwi¹tyni. Dlatego w oczach Jemu
wspó³czesnych Jezus by³ uwa¿any za
Syna Józefa. Jak pisa³ Ojciec Œwiêty
b³. Jan Pawe³ II w Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos „O œwiêtym Józefie i Jego pos³annictwie w ¿yciu Chrystusa i Koœcio³a”: „Nie jest
to ojcostwo pochodz¹ce ze zrodzenia,
ale nie jest ono „pozorne” czy te¿ tylko „zastêpcze”. Posiada pe³n¹ autentycznoœæ ludzkiego ojcostwa, ojcowskiego pos³annictwa w rodzinie.(...).
Na tej zasadzie nabieraj¹ w³aœciwego
znaczenia s³owa Maryi skierowane do
dwunastoletniego Jezusa w œwi¹tyni:
„ojciec Twój i ja … szukaliœmy Ciebie”.
Przedziwne losy œw. Józefa sta³y siê
tak¿e tematem piêknej refleksji papie¿a, b³. Jana XXIII, który ¿ywi³ wielkie
nabo¿eñstwo do œw. Józefa: „Nie posiada³ on ani zaszczytów i chwa³y, ani

pieniêdzy i dostatku, ani w³adzy i powa¿ania, ani mi³oœci ziemskich i rozmaitych przyjemnoœci, ani osobistej
s³awy czy te¿ budz¹cego szacunek zawodu. Nie posiada³ nic z tego, co œwiat
ceni. Gdy chciano Jezusa wyszydziæ,
mówiono o Nim nie tylko, ¿e jest wieœniakiem, i to wieœniakiem z Nazaretu,
lecz równie¿, ¿e jest synem cieœli. Od
Boga natomiast otrzyma³ œw. Józef to,
czego Stwórca nie powierzy³ nikomu
innemu na œwiecie, ani najpotê¿niejszemu, ani najbogatszemu, ani najs³awniejszemu, ani najbardziej energicznemu, ani jednym s³owem
najznakomitszemu z ludzi. W³aœnie
Józefowi Bóg powierzy³ swego Jednorodzonego Syna i tê nad wszelki
wyraz subteln¹
istotê, jak¹ by³a
Matka Jezusa”.
Najwiêksze na œwiecie
sanktuarium œw.
Józefa znajduje
siê w Montrealu
(Kanada), a najstarsze – w Kaliszu. Kult Opiekuna Jezusa
i Ma³¿onka Maryi istnieje tutaj
od oko³o 350 lat
i wi¹¿e siê z cudownym obrazem Œwiêtej Rodziny, czczonym
powszechnie
jako wizerunek
œw. Józefa Kaliskiego. Wed³ug
tradycji cudowny obraz Œwiêtej Rodziny zosta³ ofiarowany kaliskiej kolegiacie oko³o 1670 roku. W starych
zapisach parafialnych mo¿na znaleŸæ
informacjê, ¿e jego fundatorem by³
mieszkaniec podkaliskiej wsi Szulec
o nazwisku Stobienia, prawdopodobnie so³tys lub zarz¹dca tamtejszego
maj¹tku. Cz³owiek ten bardzo d³ugo
le¿a³ z³o¿ony parali¿em. Zmêczony d³ugotrwa³¹ chorob¹ prosi³ œw. Józefa
o wyjednanie ³aski uzdrowienia lub
dobrej œmierci. Pewnej nocy ukaza³ mu
siê sêdziwy starzec, w którym Stobienia rozpozna³ g³owê Œwiêtej Rodziny.
Œw. Józef powiedzia³: „wyzdrowiejesz,
je¿eli ka¿esz wymalowaæ obraz i ofiarujesz go kolegiacie kaliskiej”. Nastêp-

nie opisa³ szczegó³owo, jak obraz powinien wygl¹daæ. Chory wype³ni³ polecenie Œwiêtego. Kiedy ujrza³ malowid³o, uca³owa³ je i zosta³ uzdrowiony.
Wdziêczny ozdrowieniec przekaza³
obraz kolegiacie i ufundowa³ o³tarz dla
tego niezwyk³ego wotum. Ju¿ w 1767 r.
wizerunek z kolegiaty kaliskiej zosta³
oficjalnie uznany za „³askami s³yn¹cy”,
a trzy lata póŸniej – za cudowny. W po³owie XVIII w. wojewoda trocki ksi¹¿ê
Andrzej Ogiñski ufundowa³ dla obrazu srebrne sukienki. Pod koniec osiemnastego stulecia Ojciec Œwiêty Pius
VI dokona³ koronacji obrazu. By³a to
pierwsza na œwiecie dekoracja wizerunku œw. Józefa koronami papieskimi. Œw. Józef Kaliski otrzyma³ tak¿e

dwa papieskie pierœcienie: od Piusa X
oraz od Jana XXIII. Równie¿ wierni
nieustannie przynosz¹ œw. Józefowi
dary, które s¹ dowodem licznych ³ask
wymodlonych za jego wstawiennictwem. W gablotach umieszczonych
w kaplicy œw. Józefa mo¿na zobaczyæ
srebrne serca i serduszka, srebrne rêce
i nogi, ³añcuszki, ryngrafy, z³ote obr¹czki, pierœcionki, korale, bursztyny
a tak¿e ró¿añce i krzy¿yki. Wotów ci¹gle przybywa. Wnêtrze tej kilkusetletniej œwi¹tyni kryje wiele bezcennych
pami¹tek kultu i dzie³ sztuki sakralnej.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ m.in.:
dar Mieszka III Starego – dwunastowieczna patena, arcydzie³o sztuki z³otniczej okresu romañskiego, gotycki
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poz³acany kielich mszalny podarowany kolegiacie przez Kazimierza Wielkiego, Madonna ab igne – cudowny
wizerunek Matki Bo¿ej, zwany „od
ognia” - najstarsze zachowane w Wielkopolsce dzie³o gotyckie malarstwa ta-

blicowego (wed³ug tradycji wizerunek
ten mia³ moc chronienia od klêski
ognia). Œwiêty Józef by³ g³ow¹ Œwiêtej Rodziny, troskliwym ma³¿onkiem
i opiekunem Maryi, ¿ywicielem
i obroñc¹ ma³ego Jezusa. To on, zawsze pos³uszny Bo¿ym nakazom, uratowa³ Dzieciê przed zbrodniczymi zamiarami Heroda, zabieraj¹c Je wraz
z Matk¹ do Egiptu. Naturalne wiêc jest,
¿e jego sanktuarium sta³o siê miejscem
szczególnej troski o ¿ycie i rodzinê.
W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
czciciele œw. Józefa Kaliskiego gromadz¹ siê przed cudownym wizerunkiem, by modliæ siê w intencji rodzin
i ¿ycia poczêtych dzieci. Na spotkania te przyje¿d¿aj¹ pielgrzymi z ca³ej
Polski. Ci, którzy nie mog¹ przybyæ
osobiœcie, uczestnicz¹ w nabo¿eñstwach dziêki poœrednictwu Radia
Maryja i TV Trwam. To modlitewne
dzie³o jest odpowiedzi¹ na wezwanie
Ojca Œwiêtego , b³. Jana Paw³a II do
s³u¿by ¿yciu. Bardzo g³êbok¹ wymowê ma pozyskanie dla kaliskiego sanktuarium relikwii dwóch wspó³czesnych œwiêtych, które da³y œwiadectwo bezgranicznego poœwiêcenia
w s³u¿bie ¿yciu: œw. Joanny Beretty
Molli oraz b³. Matki Teresy z Kalkuty.
Pierwsza z nich, matka i lekarka, nie
zgodzi³a siê na ratowanie w³asnego
¿ycia kosztem ¿ycia swego nienarodzonego dziecka. Poœwiêci³a swe ¿ycie
w œwiadomej ofierze, by daæ ¿ycie córeczce. Druga – za³o¿ycielka Zgromadzenia Misjonarek Mi³oœci – z niezwyk³¹ odwag¹ i konsekwencj¹

walczy³a o prawo do ¿ycia i godnoœci
dla ka¿dej ludzkiej istoty. Duchowa
obecnoœæ w sanktuarium tych dwóch
œwiêtych kobiet towarzyszy modlitwom w intencji obrony ¿ycia, godnoœci macierzyñstwa i ojcostwa oraz rodziny. W 1870 r. papie¿ Pius X
powierzy³ œw. Józefowi opiekê nad
Koœcio³em powszechnym, by strzeg³
go, tak jak za swego ziemskiego ¿ycia
strzeg³ ma³ego Jezusa i Jego Matki.
Jako G³owa Œwiêtej Rodziny i ma³¿onek Maryi jest opiekunem ma³¿onków,
rodzin, ojców, m³odzie¿y i dzieci. Jest
równie¿ patronem dziewic i osób samotnych. Jest skutecznym orêdownikiem prosz¹cych o ³askê czystoœci, o si³y w walce z pokusami i dach nad g³ow¹.
Pod jego opiekê uciekaj¹ siê pogardzani, pokrzywdzeni i odrzuceni: bezdomni, bezrobotni, ubodzy, wypêdzeni. Œw.
Józef najbardziej znany jest jako patron
pracuj¹cych, robotników i rzemieœlników oraz patron dobrej œmierci – bowiem wed³ug tradycji przy jego œmierci
obecni byli Jezus i Maryja.
W ostatnich dziesiêcioleciach nast¹pi³ bardzo intensywny rozwój kultu œw. Józefa Kaliskiego. Przyczyni³y
siê do tego kolejne wa¿ne wydarzenia: cudowne wyzwolenie polskich
ksiê¿y z obozu zag³ady w Dachau za
wstawiennictwem œw. Józefa (1945),
utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium Józefologicznego, którego owocem s¹ ogólnopolskie sympozja Józefologiczne z udzia³em przedstawicieli
innych krajów (1969), wyniesienie na
o³tarze w 2001 r. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, za³o¿yciela przed 130 laty
Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œw.
Józefa, parafialne modlitewne grupy
œw. Józefa, powo³anie przez Ojca Œwiêtego, b³. Jana Paw³a II Diecezji Kaliskiej (1992), peregrynacja kopii cudownego obrazu Œwiêtej Rodziny po
wszystkich parafiach m³odej diecezji
(1994-1996). Jednak wydarzeniem najwiêkszej wagi w historii sanktuarium
by³a wizyta Ojca Œwiêtego w Kaliszu,
4 czerwca 1997 r. To w³aœnie w sanktuarium œw. Józefa Papie¿-Polak zawierzy³ Opatrznoœci Bo¿ej i Opiekunowi
Jezusa ¿ycie ludzkie, zw³aszcza ¿ycie
nienarodzonych w naszej OjczyŸnie
i na ca³ym œwiecie. Zanim Ojciec œwiêty
rozpocz¹³ Mszê œw. Na placu przed
bazylik¹, gdzie zgromadzi³o siê ponad
200 tysiêcy pielgrzymów, d³ugo modli³ siê przed cudownym wizerunkiem
œw. Józefa Kaliskiego. Papieska homi-

lia by³a jednym wielkim wo³aniem do
ludzkich sumieñ – wo³aniem w obronie ¿ycia cz³owieka i o jednoœæ rodziny. „Umi³owani Bracia i Siostry, b¹dŸcie solidarni z ¿yciem. Wo³anie to
kierujê do wszystkich moich rodaków
bez wzglêdu na przekonania religijne.
Do wszystkich ludzi, nie wy³¹czaj¹c
nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam „naród, który zabija w³asne
dzieci, jest narodem bez przysz³oœci”.
Wierzcie, ¿e nie by³o mi to ³atwo powiedzieæ. Nie by³o mi ³atwo powiedzieæ
to z myœl¹ o moim narodzie, bo ja pra-

gnê dla niego przysz³oœci, wspania³ej
przysz³oœci...” „Wsparci przyk³adem
i opiek¹ œw. Józefa dawajcie zawsze
œwiadectwo poœwiêcenia i wielkodusznoœci. Chroñcie i otaczajcie opiek¹
¿ycie ka¿dego waszego dziecka, ka¿dej osoby, zw³aszcza chorych, s³abych
i niepe³nosprawnych. Dawajcie œwiadectwo mi³oœci ¿ycia i dzielcie siê hojnie tym œwiadectwem”. Na zakoñczenie spotkania w Kaliszu Ojciec Œwiêty
zawierzy³ œw. Józefowi wszystkich
Polaków: „Opiece œw. Józefa oddajê
ca³y nasz naród, zw³aszcza nasze rodziny, rodziców, m³odzie¿, dzieci, ludzi
chorych i cierpi¹cych. Niech œw. Józef swym orêdownictwem u Jezusa
Zbawiciela wyprasza Polsce potrzebne ³aski”.
Halina Martowicz

Literatura:
Nasza Arka, nr 3 (99) 2009 r.
Temat numeru: „Œwiêty Józef”.
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Z celebrytk¹ o Bogu
Wieczór Chwa³y ECHO z Dominik¹
Figursk¹, znan¹ aktork¹, pewn¹ siebie, piêkn¹ i zadban¹ blondynk¹, która jeŸdzi szybkim sportowym samochodem. Rozmowa o aktorstwie,
o pracy w teatrze i w serialach, o mê¿czyŸnie ¿ycia, którym jest jej m¹¿ i ojciec piêciorga dzieci. Œwiadectwo niezachwianej wiary w Boga, która
zwyciê¿a trudnoœci i kryzysy.
- Mam za co dziêkowaæ, dlatego tu
jestem - mówi³a 17 lutego u sanockich
Franciszkanów Dominika Figurska. ¯eby œwiadczyæ o szczêœciu, którego
doznajê, i o nieszczêœciu, z którego Pan
Bóg wyprowadza, bo potrafi uczyniæ
dobro ze wszystkiego z³ego, a tak¿e o cudach, które zdarzaj¹ siê ka¿dego dnia.
Cud
19 maja 2017 r. Dominika Figurska
mia³a powa¿ny wypadek samochodowy. Wraca³a po cyklu spektakli z Wroc³awia do Warszawy, jak zwykle odmawiaj¹c w drodze ró¿aniec. Jad¹c
dalej autostrad¹ ok.160 km/h zasnê³a
za kierownic¹ i zajecha³a drogê innemu kierowcy, który w ni¹ uderzy³. Po
kolejnych dwu uderzeniach, m.in. w tira, samochód przelecia³ przez autostradê i zatrzyma³ siê na zjeŸdzie na
stacjê benzynow¹. Bez kó³, z urwan¹
mis¹ olejow¹ nadawa³ siê do kasacji,
podobnie jak pojazd, w który uderzy³.
Nikomu jednak nic siê nie sta³o.
- Mnie nawet krêgos³up nie bola³ opowiada Dominika Figurska. - Lawet¹
wróci³am do domu i dopiero nazajutrz
uœwiadomi³am sobie, ¿e tego dnia moja
rodzina przygotowywa³aby siê do
pogrzebu. A ja ¿yjê. Od tamtej pory
ka¿dy dzieñ jest dla mnie darem. By³
to spektakularny cud, którego ja tak
naprawdê nie potrzebowa³am, bo wierzê, ¿e Bóg jest re¿yserem mojego
¿ycia. Myœlê, ¿e ten cud jest po to, by
o Nim œwiadczyæ.
Mê¿czyzna jej ¿ycia
Teatr by³ jej pasj¹. Wszyscy mówili:
„Figurska na pewno bêdzie robiæ karierê”.
Ale na studiach pozna³a swojego mê¿a.
- Kole¿anki œmia³y siê: „No to sobie nie poszala³aœ” - opowiada³a aktorka. - Poszala³am, tylko ¿e z mê¿em.
By³o cudownie. Lata studiów to by³o
nasze doœæ d³ugie narzeczeñstwo.
Po ukoñczeniu uczelni wziêli œlub,
rozpoczêli pracê w tym samym teatrze.
Dla obojga naturaln¹ kolej¹ rzeczy
by³o dziecko.

- Po urodzeniu pierwszej córki myœleliœmy, ¿e nic siê nie zmieni - wspomina Dominika. - Sobie i œwiatu chcieliœmy to udowodniæ. Zabieraliœmy
dziecko wszêdzie, do garderoby i na
spotkania z kolegami.
Kryzys
Pierwsza trójka dzieci rodzi³a siê
niemal równo co pó³tora roku. Przy
drugim dziecku zaczê³y siê schody.
Dwoje maluchów, praca zawodowa,
wystêpy w teatrze we Wroc³awiu, film
w Warszawie, ci¹g³e podró¿e.
- Do przewidzenia by³o, ¿e zaraz
coœ siê zawali - mówi aktorka. - Nasze
ma³¿eñstwo stanê³o na skraju przepaœci. Byliœmy ju¿ w³aœciwie zdecydowani na rozwód. Równoczeœnie zaczêliœmy oddalaæ siê od Boga.
Zaniedbywaliœmy swoje sumienie
i przekraczali stopniowo granicê grzechu. Diabe³ nie wy³¹cza œwiat³a w jednym momencie, tylko stopniowo wykrêca ¿arówki. Wtedy przyzwyczajamy
siê do mroku i nie zauwa¿amy, gdy zapada ciemnoœæ.
Oboje uœwiadomili sobie jednak,
¿e brakuje im ¿ycia w zgodzie z Bogiem. Modli³o siê te¿ za nich wiele
osób. By³a to duchowa walka o ma³¿eñstwo i rodzinê.
- Szczêœliwie wróciliœmy do siebie,
wzmocnieni. Od tego momentu zaczêliœmy prze¿ywaæ nasze ma³¿eñstwo
i ¿ycie rodzinne bardziej œwiadomie.
Zrozumieliœmy, ¿e nic nie jest raz na
zawsze i ¿e trzeba walczyæ o szczêœcie.
O wspólne szczêœcie, co nie jest ³atwe.
Próba wiary
Gdy by³a w trzeciej ci¹¿y, rutynowe badanie przeziernoœci karku p³odu
wykaza³o bardzo z³e parametry. Lekarz
zawyrokowa³, ¿e dziecko urodzi siê
z wad¹ genetyczn¹. By³ to czas bólu
i pytañ: dlaczego?
- Chodzi³am pod obraz Jezusa Mi³osiernego, klêcza³am, le¿a³am krzy¿em i prosi³am: „Panie Bo¿e, daj nam
si³y, ¿ebyœmy umieli to wszystko
znieœæ” - wspomina.
Przy kolejnym badaniu okaza³o siê,
¿e dziecko jest zdrowe. Obecnie Józio
jest znakomitym ma³ym pi³karzem.
M¹¿ i ¿ona musz¹ siê kochaæ
Aktorka przyznaje, ¿e trudno jest
„ogarn¹æ” liczn¹ rodzinê i pracê zawodow¹. Wielodzietnoœæ zmusi³a j¹ te¿
do rezygnacji z perfekcjonizmu. Zarazem jednak dyscyplinuje, mobilizuje
i dopinguje do pracy.

- Gdyby nie piêcioro dzieci, nigdy
nie zrobi³abym ró¿nych rzeczy - mówi.
- Na przyk³ad napisa³yœmy z dziennikark¹ Agat¹ Puœcikowsk¹ ksi¹¿kê:
„I co my z tego mamy?”.

Wspomina, ¿e gdy po dwóch córkach urodzi³a ch³opca, m¹dra osoba
powiedzia³a jej: “Przyklej sobie karteczkê nad ³ó¿eczkiem synka, ¿e najwa¿niejszym mê¿czyzn¹ w twoim
¿yciu jest m¹¿”.
- Nie ma niczego wa¿niejszego w rodzinie jak bardzo dobra relacja mê¿a i
¿ony - dodaje Dominika. - Dzieci dobrze
siê wychowaj¹, gdy widz¹ kochaj¹cych
siê rodziców. K³óc¹cych te¿, bo takie jest
¿ycie - ale z mi³oœci¹. Najlepsze co ojciec
mo¿e daæ dzieciom, to pokazaæ, jak bardzo kocha ich mamê, a matka - jak bardzo kocha ich ojca. Tego nie zast¹pi¹
¿adne rzeczy materialne.
Agnieszka Szczepañska
Artyku³ ukaza³ siê w nr 8/2018
Korso Gazety Sanockiej
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Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem.
/£k 18,35-43/
Kiedy zbi¿a³ siê do Jerycha, jakiœ
niewidomy siedzia³ przy drodze,
¿ebrz¹c. Gdy us³ysz³ przechodz¹cy
tlum, pyta³, co siê dzieje. Powiedzieli
mu, ¿e Jezus Nazarejczyk przechodzi.
Wtedy zawo³a³: „Jezusie, synu Dawida, zmi³uj siê nade mn¹!. Ci co szli
z przodu, nalegali, by zamilk³, ale on
jeszcze g³oœniej krzycza³: „Synu Dawida, zmi³uj siê nade mn¹”! Jezus zatrzyma³ siê i kaza³ go do siebie przyprowadziæ. Gdy on siê zbli¿y³, zapyta³
go: „Co chcesz abym ci uczyni³?”.
Odpowiedzia³: „Panie, ¿ebym przejrza³”. Jezus odrzek³: „Przejrzyj, twoja wiara ciê uzdrowi³a”. Natychmiast
przejrza³ i szed³ za Nim, chwal¹c
Boga. A ca³y lud, który to widzia³,
odda³ chwa³ê Bogu.
Lectio /czytanie i zrozumienie
Pisma/
Los œlepego cz³owieka w, czasach
Jezusa, by³ nie do pozazdroszczenia.
Jedynym Ÿród³em jego utrzymania
by³o ¿ebranie w miejscach, gdzie przechodzili ludzie. Scena uzdrowienia rozgrywa siê u bram Jerycha, najstarszego na œwiecie, istniej¹cego do dziœ
miasta œwiata. Niewidomy musia³ wczeœniej s³yszeæ o cudach jakich dokonywa³ Jezus, bo gdy s³yszy, ¿e to on
w³aœnie nadchodzi, rozumie, ¿e ma jedyn¹ i niepowtarzaln¹ szansê na
uzdrowienie. W jedyny mo¿liwy sposób stara siê zwróciæ na siebie Jego
uwagê, czyli krzykiem. Nie ustaje pomimo upomnieñ aby zamilk³. Co ciekawe, u¿ywa wobec Jezusa, tytu³u mesjañskiego „Synu Dawida”/W.47/.
Widocznie, pomimo swoich ograniczeñ, potrafi³ Go rozpoznaæ, w przeciwieñstwie do innych, pe³nosprawnych. W ten sposób sk³ada œwiadectwo swojej wiary, ¿e Mesjasz jest
ju¿ obecny wœród ludzi. ¯ebrze jego
mi³osierdzia s³owami „ulituj siê nade
mn¹”. I jest reakcja, Jezus us³ysza³
wo³anie , zatrzyma³ siê i kaza³ go przyprowadziæ.Bo tylko On potrafi rozpoznaæ nêdzê i cierpienia niewidomego
cz³owieka, ale i wiarê, która przenika
jego krzyk.Pyta, „Co chcesz abym ci
uczyni³?”. Nie jest to tylko zwyk³e
pytanie, bo przecie¿ zna odpowiedŸ.

Jest to pytanie o wiarê. I wiarê tê znajduje w odpowiedzi - „abym przejrza³”.
Ten cz³owiek wierzy, ¿e mo¿e byæ
uzdrowiony. To w³aœnie wiara prowadzi do sytuacji, gdy mo¿liwy stanie siê
cud . Niewidomy odzyskuj¹c wzrok
zobaczy³ podwójne œwiat³o- œwiat³o
s³oñca i Chrystusa, który jest Œwiat³oœci¹ œwiata. Mo¿emy sobie wyobraziæ szczêœcie i zachwyt uzdrowionego
cz³owieka. Okazuje to udaj¹c siê za
Jezusem i chwal¹c Boga.
Meditacio /spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/
Nierzadko historia naszego ¿ycia,
albo naszych znajomych, jest bardzo
podobna do biblijnego œlepca. Wydaje
nam siê wprawdzie, ¿e widzimy, ale tak
naprawdê nie dostrzegamy tego co
najwa¿niejsze.Gonimy za dobrami
tego œwiata , czêsto z pozycji ¿ebraka,
przyjmujemy upokorzenia od tych,
którym siê powiod³o, od których jesteœmy zale¿ni. Odreagowujemy przy
butelce, która czasem mo¿e staæ siê
celem samym w sobie. I wtedy pogr¹¿amy siê w ca³kowitej ciemnoœci.Jest
jednak ktoœ, kto ci¹gle jest w naszym
pobli¿u. Szczêœliwy ten, który us³yszy
o Nim i zwróci siê z wo³aniem- Jezusie,
zlituj siê nade mn¹!.Muszê mu tylko
powiedzieæ jaki jestem nieszczêœliwy,
czego pragnê, a On nigdy nikogo nie
odepchnie, nie zlekcewa¿y. Trzeba tylko, jak niewidomy zrobiæ to z wiar¹
i pe³nym zaufaniem. Chrystus jest tym
œwiat³em, które mo¿emy zobaczyæ,
gdy spróbujemy podnieœæ siê z ciemnoœci naszych u³omnoœci, naszych
na³ogów, ciasnych i ciemnych dróg,
do których siê przyzwyczailiœmy. Czy
naprawdê chcemy byæ uzdrowieni?
Czy naprawdê chcemy zobaczyæ Jego
Œwiat³oœæ? OdpowiedŸ wcale, jak wiemy, nie jest oczywista. Dlatego, prosimy ciê Panie, oœwieæ nasze serca, daj
nam si³ê, aby z ufnoœcia prosiæ Ciê
o uzdrowienie, i staraæ siê pod¹¿aæ za
Tob¹. Ty nie obiecujesz ³atwej drogi
tym co ni¹ id¹. Jest to droga krzy¿a,
jednak jedyna jak¹ powinniœmy iœæ.
Jednak nie musimy. Zawsze mo¿emy
pozostaæ w ciemnoœciach grzechu.
I udawaæ, ¿e Ciebie nie ma, ¿e nie ma

Twojej mi³oœci, Twojego mi³osierdzia.
Oratio /zwrócenie siê do Boga/
Chryste, ty przyj¹³eœ ludzkie cia³o,
dlatego tak dobrze odczuwasz nasze
trudy ¿ycia, nasze pokusy, sk³onnoœæ
do grzechu, chocia¿ Ty by³eœ od niego wolny. Litowa³eœ siê nad nasz¹
nêdz¹ wtedy gdy chodzi³eœ jako Bógcz³owiek po ziemi, dlatego prosimy
teraz o Twoje mi³osierdzie.Ulituj siê
nad narodami nêkanymi wojnami, nad
politykami, którzy pomimo deklarowania wiary w Ciebie stanowi¹ prawo
przeciwko temu co Ty g³osi³eœ. Ulituj
siê nad kobietami, które zastanawiaj¹
siê czy zabiæ nienarodzone dziecko,
ludŸmi, którzy zamierzaj¹ pope³niæ samobójstwo. Otwórz im oczy aby zobaczyli Ciebie i mogli zawo³aæ- zlituj
siê nad nami!.Prawdziwie chcemy
uzdrowienia, chcemy widzieæ Ciebie i
iœæ za Tob¹, przyjmuj¹c ka¿dy krzy¿,
który ul¿y Ci nieœæ ten, który Ty nios³eœ na Golgotê.
Contemplatio /czas bycia sam na
sam z Bogiem/
Niewidomy z ewangelii wo³a³ pomimo,¿e t³um usi³owa³ mu przeszkodziæ, zag³uszyæ. Jezus jednak go us³ysza³. Niewidomy pokazuje mi, jaka
powinna byæ forma proœby , któr¹ kierujê do Ciebie w œwiecie tak ha³aœliwym, usi³uj¹cym mi Ciebie zas³oniæ.Musi byæ wykrzyczana. Panie Jezu
us³ysz!. Dopomó¿! Musi byæ kierowana z wiar¹, ufnoœci¹. Bo przecie¿ Ty
mnie znasz,Ty wiesz czego potrzebujê. I wiem, ¿e w³aœnie ci¹gle czekasz na
moj¹ proœbê. I ¿e spe³nisz j¹ w taki
sposób, aby to by³o dla mnie z po¿ytkiem. „Milosierny jast PAN i ³askawy,
cierpliwy i pe³en litoœci” /Ps.145,8/
.Pan podtrzymuje tych, którzy upadaj¹, i podnosi wszystkich poni¿onych”/Ps 145,14/.
Actio /dzia³anie/
Dotkninj Panie moich oczu i mojego serca, abym przejrza³. Dotknij Panie moich ust, abym przemówi³
z uwielbieniem.

Jan Depczyñski - Grupa Biblijna
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5 Niedziela Wielkiego Postu – 18.03.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Trwaj¹ nasze parafialne rekolekcje.
Program wydrukowany by³ i jest w naszej parafialnej gazetce. Mo¿na tak¿e
zagl¹dn¹æ na nasz¹ stronê internetow¹
do zak³adki „Og³oszenia”. Wszystkich
Parafian serdecznie zapraszamy na poszczególne nauki rekolekcyjne.
2. Jutro, w poniedzia³ek, Uroczystoœæ
œw. Józefa Oblubieñca NMP. Na godzinê 9.00 zapraszamy na naukê rekolekcyjn¹, podczas której bêd¹ obecni
przedstawiciele Cechu Rzemios³ Ró¿nych i wspólnie uczcimy œw. Józefa.

3. Jutro te¿ dzieñ imienin naszego
ks. abpa seniora Józefa Michalika
oraz Ojca Œwiêtego Seniora Benedykta XVI. Wszystkich nosz¹cych
imiê œw. Józefa polecamy Jego przemo¿nej opiece.
4. Najbli¿sza niedziela jest Niedziel¹
Mêki Pañskiej czyli Niedziel¹ Palmow¹. Prosimy przynieœæ palmy, które œwiêciæ bêdziemy podczas ka¿dej
Mszy œwiêtej.
5. Ju¿ dziœ og³aszamy, ¿e w Wielk¹
Sobotê, 31 marca 2018 roku, na Rynku

w Sanoku, odbêdzie siê 4. Œniadanie
Wielkanocne dla wszystkich mieszkañców Sanoka. O godzinie 13.00 ks.
abp Adam Szal poœwiêci pokarmy na
stó³ wielkanocny. Organizatorzy zapraszaj¹ równie¿ do wspólnego posi³ku.
Bêd¹ tak¿e rozdawane baranki i paschaliki oraz paczki œwi¹teczne. Prosimy, aby od godziny 12.30 do 13.00 przychodziæ na Rynek, gdzie odbêdzie siê
poœwiêcenie pokarmów. Zechciejmy
zamanifestowaæ tam swoj¹ obecnoœæ,
¿e jesteœmy wspólnot¹.

INTENCJE MSZALNE
05.03 - 12.03.2018
19.03.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Jadwiga Mogilany
7.00 + Maria Piecuch, od Grzegorza
z rodzin¹
7.30 + Józefa (f), + W³adys³aw,
+ Stanis³aw i + Zdzis³aw
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Stefania i + W³adys³aw
3. + Marek, + Edward, + Józefa i Franciszek Krystyñscy oraz + Maria, + Józef, + brat Tadeusz Biega
4. + Józef Kurasz
20.03.2018 WTOREK
6.30 + Andrzej Fornal – od córki
Moniki z rodzin¹
7.00 + Maria Piecuch – od Moniki z
rodzin¹
7.30 + Marian w 10 rocz. œmieci oraz
++ z rodzin
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + siostra Eufrozyna Rumieñ
3. + Mieczys³aw Galant
21.03.2018 ŒRODA
6.30 + Norbert w 19 rocz. œmieci

7.00 + Jan I + Bronis³awa (f) Klimowicz oraz + Wiktoria i + Wawrzyniec
Starzewscy
7.30 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo
i potrzebne ³aski dla Ko³a Radia Maryja oraz dla tych, którzy je wspieraj¹
swoim cierpieniem i modlitw¹
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Stanis³awa (f) W³adyka
3. + Maria Piecuch – od Agnieszki
z rodzin¹
22.03.2018 CZWARTEK
6.30 + Les³aw Pytlowany – od rodziny Piecuchów
7.00 +Anna, + Mieczys³aw, + Eugeniusz
7.30 + Stanis³aw w 6 rocz. œmierci
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Bronis³aw Ryœ w 5 rocz. œmierci
3. + Maria Piecuch – od Anny i Waldemara z rodzin¹
23.03.2018 PI¥TEK
6.30 + Ks. Tomasz Grzywna – int.
od ró¿y Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
7.00 + Maria

7.30 + Józef, + Maria, + Jan, + Mieczys³aw, + Zofia
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Maria Piecuch – od Anny i Teresy
3. + Henryk Kowalik
24.03.2018 SOBOTA
6.30 + Maria Piecuch – od Adamiaków z Mielca
7.00 + Les³aw Pytlowany – od Adama Korneckiego
7.30 + Maria Weso³y
18.00 1. + Helena (greg.)
2. + Irena, + Stanis³aw, + Michalina,
+ Walenty
3. + Marek, tragicznie zmar³y
25.03.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
9.30 + Helena (greg.)
11.00 + Maria Piecuch – od s¹siadów
z ul. Brzechwy i D¹browieckiej
12.30 + Maria Czajkowska
16.00 + Maria Jagielnicka
18.00 + Piotr Augustyn
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