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Niedziela Palmowa
Nazajutrz wielki t³um, który przyby³ na œwiêto, us³yszawszy,
¿e Jezus przybywa do Jerozolimy,
wzi¹³ ga³¹zki palmowe i wybieg³ Mu naprzeciw.
Ewangelia wg œw Jana 12 (12-13)
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

PRZYZWYCZAJENIE
Nauka na rozpoczêcie rekolekcji – 17.03.2018.

W NUMERZE

Jesteœmy ludŸmi, którzy w swoim
¿yciu zawsze siê do czegoœ przyzwyczajaj¹. Czym jest przyzwyczajenie?
Henryk Sienkiewicz w jednej ze swoich powieœci napisa³, ¿e najpierw jest
zauroczenie, swoisty urok najczêœciej
w stosunku do kobiety, potem w ma³¿eñstwie jest przywi¹zanie, a w koñcu
przyzwyczajenie. Urok – przywi¹zanie
– przyzwyczajenie. Chcia³bym mówiæ
na temat przyzwyczajenia.
Jesteœmy w naszym koœciele parafialnym. Z pewnoœci¹ wszyscy tu
obecni wymieni¹, ¿e jest on pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego.
Z pewnoœci¹ ka¿dy powie, ¿e patronem naszego miasta jest œw. Micha³
Archanio³. Ale pewnie nie ka¿dy powie, kto jest drugim Patronem naszego miasta. Bywa, ¿e czêsto przychodzimy do koœcio³a. Mamy tu –
z przyzwyczajenia – swoje miejsce.
Przyzwyczailiœmy siê do wygl¹du naszego koœcio³a, do jego wnêtrza. Czy
jednak ka¿dy potrafi³by powiedzieæ
jacy œwiêci s¹ przedstawieni na naszych witra¿ach, tak po kolei, wszyscy. Mamy tu piêæ o³tarzy. Czy ka¿dy
potrafi³by okreœliæ jakie one nosz¹
wezwania? Na ka¿dym z tych o³tarzy
stoj¹ postacie œwiêtych. Czy kiedykolwiek przychodzi nam na myœl, aby siê
dowiedzieæ jacy to œwiêci? Dlaczego
w naszym koœciele s¹ w³aœnie ci œwiêci, a nie inni? Na g³ównym o³tarzu

stoj¹ dwaj wielcy œwiêci, którzy s¹ filarami Koœcio³a, Piotr i Pawe³. A jacy
œwiêci stoj¹ na o³tarzu Matki Bo¿ej
Tronuj¹cej, zwanej Kalwaryjsk¹? Œwiêci: Wojciech i Stanis³aw – prawdopodobnie. Gdzie jest œwiêty Józef i czy
to tylko jedna postaæ Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny w naszym koœciele? Jest o³tarz pod wezwaniem
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, pod
nim wysuwany obraz œw. Stanis³awa
Kostki. A jakie figury œwiêtych stoj¹
na tym o³tarzu ? – Œwiêci: Jan Nepomucen i Antoni Padewski. A gdzie jest
obraz œw. Andrzeja Boboli? A jakie tytu³y nosz¹ te ma³e o³tarze? Czy one do
nas coœ mówi¹? Jeden to Matka Boska z Dzieci¹tkiem w typie „umilenia”;
drugi o³tarz to „Chrystus Wybawca
dusz czyœæcowych”. Czy to ju¿ wszyscy œwiêci z naszego koœcio³a? Nie,
wszak s¹ tu jeszcze tacy œwiêci, jak:
Micha³ Archanio³, Barbara, Rita, Teresa, Zygmunt Gorazdowski, o. Pio czy
œwiêci i b³ogos³awieni z naszych witra¿y. Czy potrafilibyœmy wszystkich
wymieniæ? Po co ten egzamin z rzeczy
tak oczywistych, jak przecie¿ dotycz¹cych naszego koœcio³a. Bywa bowiem,
¿e tu przychodzimy, ale nie witamy siê
z naszymi œwiêtymi, oni nas nie interesuj¹. Niech sobie spokojnie stoj¹
czy wisz¹ na œcianach, obecni w witra¿ach. Przyzwyczailiœmy siê do wnêtrza naszego koœcio³a i jest nam z tym
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dobrze. Do wszystkiego mo¿na siê
przyzwyczaiæ. Przyzwyczajenie nie zawsze jest najlepsze. Bywa, ¿e przyzwyczajenie wy³¹cza nas z myœlenia.
Zaczê³y siê rekolekcje. S¹ ka¿dego roku. Przyzwyczajamy siê do tego,
¿e trzeba w nich uczestniczyæ i to jest
dobre. Bywa i z³e przyzwyczajenie. Tak
czêsto s³yszymy wo³anie o nawrócenie, zerwanie z grzechem, ale nie zawsze bierzemy to na serio. ¯yjemy po
swojemu, bo co ksi¹dz mo¿e mi radziæ
czy nakazywaæ; sam wiem najlepiej co
dla mnie jest najbardziej odpowiednie.
Do grzechu mo¿na siê przyzwyczaiæ i
nie widzieæ nawet, ¿e jest on czymœ
z³ym, ¿e jest rakiem duszy, który j¹ z¿era.
Pan Bóg ma ró¿ne sposoby dotarcia do cz³owieka. Ks. Jan Twardowski
tak napisa³ „O nawróceniach”:
W jaki sposób Bóg nawraca grzeszników
rozmaicie
czêsto jak wiatr co pêdzi stado kapeluszy
chwyta duszê wprost z miejsca i targa za uszy
niekiedy z uœmiechem, prawie ¿e weso³o
œwiêci bior¹ za rêkê i bawi¹ siê
w ko³o
a czasem – nie do wiary
ni z tego ni z owego
³zê zdejmujesz z twarzy
jak pieszczotê œniegu
Pan Bóg w ró¿ny sposób zwraca
siê do cz³owieka, bo ma bogate mo¿liwoœci dotarcia do naszego serca –
sumienia, czasem zaskorupia³ego
z przyzwyczajenia do grzechów. Z naszej strony trzeba uchyliæ drzwi do
niego, bo rekolekcje s¹ po to, aby
„bêbniæ w kocio³ek sumienia”
(ks. J.T.).
Rekolekcje trzeba prze¿ywaæ
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z wiar¹. Z³y bêdzie atakowa³ w ró¿ny
sposób. Pismo Œwiête zachêca nas do
chodzenia w œwiat³oœci, do zerwania
z grzechem, który bywa nazywany
ciemnoœci¹. Ciemnoœæ i œwiat³o, to
nasza rzeczywistoœæ. Nie zawsze chodzimy w œwiat³oœci, w blasku Chrystusowej nauki, bowiem mamy swoje
œcie¿ki nie ca³kiem œwiête. Rekolekcje
s¹ po to, abyœmy przejrzeli, bo mo¿e
przyzwyczailiœmy siê do swoich s³aboœci i nic sobie z tego nie robimy.
Orygenes zachêca: „abyœ nigdy nie
chodzi³ w mroku i aby dzieñ ostateczny nie zaskoczy³ ciê wœród ciemnoœci; ¿eby w twoje wnêtrze nie wœliznê³a siê noc i mg³a, lecz byœ zawsze
przebywa³ w blasku m¹droœci, zawsze
mia³ w sobie dzieñ wiary i zawsze by³
w posiadaniu œwiat³a mi³oœci i pokoju”. To piêkne, pe³ne ¿yczliwoœci
¿yczenia wypowiedziane przez znakomitego biblistê staro¿ytnoœci, Orygenesa.
Czas Wielkiego Postu, to czas wielkiego wo³ania o nawrócenie wypowiadanego w formie zdecydowanej:
„Nawróæcie siê! Odst¹pcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam ju¿
wiêcej nie by³y sposobnoœci¹ do przewiny. Odrzuæcie od siebie wszystkie
grzechy, które pope³niliœcie wobec
Mnie, i uczyñcie sobie nowe serce
i nowego ducha” (Ez 18,30b-31).
Panu Bogu zale¿y na naszym
szczêœciu, które nigdy siê nie skoñczy; na naszym zbawieniu, dlatego
wo³a: „Zabiegajcie o w³asne zbawienie z bojaŸni¹ i dr¿eniem, albowiem to
Bóg jest w was sprawc¹ i chcenia,
i dzia³ania zgodnie z Jego wol¹. Czyñcie wszystko bez szemrañ i pow¹tpiewañ, abyœcie siê stali bez zarzutu i bez
winy, jako nieskazitelne dzieci Bo¿e”
(Flp 2,12b-15a).
Czy dziœ ³atwo jest byæ chrzeœcijaninem? Ka¿dy mo¿e odpowiedzieæ, ¿e
trudno! A by³o kiedyœ ³atwo? Nie by³o.
Czasy dzisiejsze wymagaj¹ od nas jasnej, czytelnej postawy. Znana jest
nam osoba ks. kard. Roberta Saraha1,
Gwinejszyka, z ma³ej wioski afrykañskiej, który dziœ jest jednym z najbardziej rozpoznawanych kardyna³ów
Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Nieraz
bywa w Polsce, podró¿uje po Europie, przemawia, budzi ze snu niewiary,
w¹tpliwoœci, bylejakoœci, lekcewa¿enia przykazañ Bo¿ych i nauki Koœcio³a. To on jest autorem ksi¹¿ki „BÓG
albo nic”.

W jednym ze swoich wyst¹pieñ,
tym razem w Brukseli, w dniu 7 lutego
2018 roku, apelowa³: „B¹dŸcie niez³omni w wierze. Ewangelia naucza tego,
co daje nam ¿ycie” i dalej w tym mateczniku niewiary: „Najgorsza nie jest
œmieræ fizyczna, tylko œmieræ moralna.
Tutaj usypia siê, znieczula siê Koœció³,
jego nauczanie, chce siê, byœcie przyjêli wszystko: aborcjê, eutanazjê…
wszystko!”
Jak ocenia dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ i gdzie widzi zagro¿enia dla cz³owieka. Apeluje, aby nie ukrywaæ swojej wiary, aby nie daæ siê poch³on¹æ
dzisiejszemu œwiatu, który wszystko
robi, aby nas odci¹gn¹æ od Pana
Boga. Zachêca³: „Nie bójcie siê byæ
chrzeœcijanami! Nie bójcie siê Ewangelii! Nie wstydŸcie siê Ewangelii!
Ewangelia jest trudna, ale wszyscy
nasi poprzednicy umarli dla Ewangelii. Dzisiaj nadal chrzeœcijanom podrzyna siê gard³a z powodu Ewangelii”.
Czas rekolekcji, to czas wyj¹tkowy, który znamionuje obfitoœæ Bo¿ego s³owa. Ks. kard. Robert Sarah jest
tak¿e autorem innej ksi¹¿ki: „W drodze do Niniwy”, gdzie karmi nas
Bo¿ym s³owem, podnosi jego wartoœæ,
sta³¹ aktualnoœæ, niezmiennoœæ, trwa³oœæ.
Nawiedzaj¹c Europê, jej ró¿ne kraje, zauwa¿a bogactwo materialne, gromadzenie maj¹tku, d¹¿enie do w³adzy
i budowania autorytetu. W du¿ej mierze taka postawa to d¹¿enie do zaspokojenia swoich wygórowanych ambicji, znaczenia, zaspokajania zmys³ów,
pró¿noœci, rozkoszy, hedonizmu. Przytacza tak¿e wypowiedŸ, a mo¿e raczej
streszcza myœl wypowiedzian¹ przez
papie¿a Benedykta XVI, ¿e Europa
wyklucza ze swojej œwiadomoœci
Boga, neguje Jego istnienie, opowiada siê za niszcz¹cym cz³owieka luzem
moralnym. Zachód proponuje nam niczym nieskrêpowan¹ wolnoœæ w rozumieniu samowoli, bez zale¿noœci „od
jakiegokolwiek Bo¿ego objawienia,
ka¿dego dogmatu, wszelkiej prawdy…
W imiê wolnoœci wszystko jest wiêc
dozwolone. W imiê wolnoœci cz³owiek
przeciwstawia siê nawet prawom
Boskim i prawom natury”2.
Pomyœlnej przysz³oœci cz³owieka
nie da siê zbudowaæ w odwrocie od
sacrum, od tego co wielkie, co œwiête,
co bêdzie decydowa³o o naszym szczêœciu, b¹dŸ jego przeciwieñstwie

po naszej œmierci. ¯ycia nie mo¿na
opieraæ na zaspokajaniu zawartym
w zawo³aniu: „chleba i igrzysk”. Dobro cz³owieka, Ÿród³o jego szczêœcia
le¿y w Bogu. Tu, na ziemi, te¿ mo¿emy
byæ szczêœliwi, choæ tylko po czêœci;
tu mo¿emy zaspokoiæ namiastkê
szczêœcia. St¹d mo¿emy us³yszeæ
takie wo³anie z Pisma Œwiêtego:
„Ty wiêc, synu cz³owieczy, s³uchaj
tego, co ci powiem. Nie opieraj siê, jak
ten lud zbuntowany” (Ez 2,8). S³owo
Bo¿e ma ró¿ne odcienie, co mo¿emy
zobaczyæ w wielu miejscach, ale jedno tu przytoczê:
„A g³os, który s³ysza³em z nieba,
znów us³ysza³em, jak zwraca³ siê do
mnie w s³owach: „IdŸ, weŸ ksiêgê
otwart¹ w rêce anio³a stoj¹cego na
morzu i ziemi!” Poszed³em wiêc do
anio³a, mówi¹c mu, by da³ mi ksi¹¿eczkê. I rzecze mi: „WeŸ i po³knij j¹, a nape³ni wnêtrznoœci twe gorycz¹, lecz w
ustach twych bêdzie s³odka jak miód”.
I wzi¹³em ksi¹¿eczkê z rêki anio³a,
i po³kn¹³em j¹, a w ustach moich sta³a
siê s³odka jak miód, gdy zaœ j¹ spo¿y³em, gorycz¹ nape³ni³y siê moje wnêtrznoœci. I mówi¹ mi: „Trzeba ci znów prorokowaæ o ludach, narodach, jêzykach
i o wielu królach” (Ap 10,8-11).
Co mo¿emy odczytaæ w tych tajemniczych s³owach? Trzeba pos³uchaæ Bo¿ych pos³añców, którzy przynosz¹ nam Bo¿e wieœci, nie zawsze na
miarê oczekiwañ. Czasem nape³ni¹ nas
gorycz¹, a czasem s³odycz¹. Trzeba
jednak korzystaæ z tych mo¿liwoœci
i przychodziæ na nauki. W tym tekœcie
znajdujemy s³owa przynaglenia, aby
nas tylko wyrwaæ z przyzwyczajenia,
niekiedy gnuœnego: „idŸ, weŸ...
po³knij… spo¿y³em”. To wi¹¿e siê z
pewnego rodzaju trudem, wysi³kiem,
który trzeba w to w³o¿yæ.
Prorok Amos obwieszcza: „Oto
nadejd¹ dni – wyrocznia Pana Boga –
gdy zeœlê g³ód na ziemiê, nie g³ód chleba ani pragnienie wody, lecz g³ód s³uchania s³ów Pañskich” (8,11). Zapewne du¿o nam brakuje do takiego
s³uchania, jakiego wzór zostawi³ nam
Jeremiasz: „Ilekroæ otrzymywa³em
Twoje s³owa, ch³on¹³em je, a Twoje
s³owo stawa³o siê dla mnie rozkosz¹
i radoœci¹ serca mego” (15,16). Najpe³niejsz¹ naukê zostawi³ nam Pan
Jezus; zostawi³ nam Ewangeliê. Jego
trzeba s³uchaæ, Jemu dochowywaæ
wiernoœci, dlatego trzeba siê przyk³adaæ do s³uchania nauk, aby nie spo-
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wszednia³y, bo grozi nam banalne przyzwyczajenie nic wnosz¹ce w nasze
¿ycie. S³owo Bo¿e trzeba nam przyjmowaæ z nale¿n¹ powag¹ i wiar¹.
W jego œwietle os¹dzaæ swoje ¿ycie,
ono bowiem ma moc odnowicielsk¹,
zdolne odmieniæ sumienie nawet najbardziej zatwardzia³ego grzesznika.
Autor Listu do Hebrajczyków zwraca
siê do nas: „… potrzeba, byœmy z jak
najwiêksz¹ pilnoœci¹ zwracali uwagê
na to, coœmy us³yszeli, abyœmy przypadkiem nie zeszli na bezdro¿a” (2,1).
Ró¿ne bywa s³owo Bo¿e. Ten¿e
Autor Listu do Hebrajczyków, pisze:
„¿ywe bowiem jest s³owo Bo¿e,
skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz

obosieczny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne os¹dziæ pragnienia i myœli serca. Nie ma stworzenia, które by dla
Niego by³o niewidzialne; przeciwnie,
wszystko odkryte jest i ods³oniête
przed oczami Tego, któremu musimy
zdaæ rachunek” (4,12-13).
Ró¿nie bywa nazywane czy porównywane s³owo Bo¿e. Jest porównywane do lustra, w którym siê przegl¹damy, posi³kiem, aby nie ustaæ
w drodze do Pana Boga, wskaŸnikiem
drogi, aby nie pob³¹dziæ, p³omieniem,
który rozpala nasze serca i pobudza
do mi³oœci, przypomina, czego nale¿y
unikaæ, aby nie straciæ ¿yciowej orien-

tacji, listem Boga do cz³owieka…
Œw. Grzegorz Wielki apeluje, prosi:
„Czytaj pilnie, proszê i codziennie rozwa¿aj s³owa Stwórcy swego”.
Ks. Andrzej Skiba
1

Konferencja ks. kard. Roberta Saraha prefekta Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów wyg³oszona w parafii Notre Dame de Stockel
w Brukseli 7 lutego 2018 r., w: Nasz
Dziennik, sobota – niedziela, 3-4 marca 2018, s. M6-M7.
2
R. Sarah kard., W drodze do Niniwy,
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 2017, s. 99.

ŒWIÊTEGO JÓZEFA OBLUBIEÑCA NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY
Prze¿ywamy Rok Œwiêtego Józefa
– rok 2018. W naszym koœciele znajduje siê witra¿ poœwiêcony œw. Józefowi Oblubieñcowi Najœwiêtszej
Maryi Panny. Jest te¿ i drugi obraz
w o³tarzu Najœwiêtszej Maryi Panny.
Jest tam tondo z popiersiem tego Œwiêtego, który na prawej rêce podtrzymuje
Dzieci¹tko Jezus, a w lewej trzyma
lilie, symbol czystoœci. W czasie tych
rekolekcji, w dniu tak uroczystym
jak dzisiejszy, rozwa¿my kim jest
œw. Józef dla ka¿dego z nas.

Nie jest ³atwo mówiæ o tym Œwiêtym, o którym w Piœmie Œwiêtym nie
znajdujemy choæby jednego s³owa,
które by wypowiedzia³. Znamy jednak okolicznoœci jego ¿ycia i na tej
podstawie mo¿emy powiedzieæ o nim
ca³kiem du¿o. Trzeba oprzeæ siê na faktach bezspornych. Zainteresowanie
osob¹ œw. Józefa wynika tak¿e st¹d,
¿e 3 grudnia 2017 roku, w Kaliszu,
w narodowym Sanktuarium œw. Józefa, przy udziale nuncjusza apostolskiego ks. abp. Salvatore Pennecchio,

rozpocz¹³ siê ROK ŒWIÊTEGO JÓZEFA, który trwaæ bêdzie do 6 stycznia
2019 roku. Bêdzie to dodatkowa okazja, aby o¿ywiæ nabo¿eñstwa do œw.
Jozefa. Papie¿ Franciszek w specjalnym liœcie prosi, aby w tym czasie
modliæ siê o wiernoœæ Polski powo³aniu chrzeœcijañskiemu, w intencji kap³anów, zakonników, o nowe powo³ania do s³u¿by Bo¿ej, jak równie¿
w intencji rodzin1.
Spójrzmy wiêc na tego wielkiego
Œwiêtego, którego Koœció³ œwiêty
choæby w Litanii do niego, obdarowuje go wieloma tytu³ami. One wszystkie maj¹ swoje biblijne uzasadnienie,
a tak¿e wp³ywaj¹ na jakoœæ naszej wiary. W tym kazaniu oprê siê g³ównie na
hagiografiach, które s¹ zamieszczone
w powa¿nych, dobrze opracowanych
wydaniach2. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ
wypowiedzi papie¿y czy Adhortacji
Apostolskiej Redemptoris Custos
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II O œwiêtym Józefie i jego pos³annictwie
w ¿yciu Chrystusa i Koœcio³a, z dnia
15 sierpnia 1989 roku. Œw. Jan Pawe³ II
daj¹c nam tê adhortacjê powo³uje siê
na liczne wypowiedzi œwiêtych, papie¿y, nauki Koœcio³a, wypowiedzi soborów, obrzêdów liturgicznych, formularzy mszalnych, aby tylko jak
najg³êbiej, jak najpe³niej ukazaæ osobê œw. Józefa. Spogl¹da na niego na
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podstawie zapisów Ewangelii, ukazuje go jako powiernika tajemnicy samego Boga, jako mê¿a sprawiedliwego – Oblubieñca, cz³owieka
pracowitego, pe³nego mi³oœci, gdzie
przewa¿a prymat ¿ycia duchowego
nad codzienn¹ krz¹tanin¹, a w koñcu
ukazuje go jako patrona Koœcio³a naszych czasów. Jest to bardzo bogata
osobowoœæ, choæ tak skrzêtnie uciekaj¹ca od rozg³osu, ale g³êboko pokorna. WyobraŸnia malarska, artystyczna, wyczarowa³a osobê naszego
Œwiêtego przy ró¿nych sytuacjach
ewangelicznych, czego wyraz mamy
w piêknie wydanym przez Goœcia Niedzielnego Kalendarzu na rok 2018.
Patrz¹c tylko na œw. Józefa w ka¿dym
miesi¹cu, mo¿emy wiele siê dowiedzieæ na jego temat.
WyobraŸnia malarska raz podsuwa nam obraz Józefa jako przystojnego mê¿czyznê, w m³odym wieku, który w prawym rêku trzyma liliê, symbol
czystoœci, lew¹ zaœ podtrzymuje ma³ego Jezusa, który stoi na jego nodze,
a nad g³ow¹ Józefa podtrzymuje aureolê z bia³ych lilii. Józef jest skupiony,
zamyœlony, a Dzieci¹tko patrzy na niego, jakby siê uœmiechaj¹c. Innym razem pogr¹¿ony w g³êbokim œnie, jakby nie interesuj¹cy siê tym, co wokó³
niego siê dzieje. Ale to tylko pozór,
bo z ka¿dego snu wyci¹ga³ odpowiednie wnioski. Mo¿na go spotkaæ w betlejemskiej szopie, przy le¿¹cych
owieczkach, stale skupionego, jakby
nas³uchuj¹cego g³osu Boga, jakby nie
móg³ ogarn¹æ tego wszystkiego, co siê
sta³o. Czasem widzimy go zmêczonego, ale w otoczeniu Maryi piastuj¹cej
Dzieciê Jezus, innym razem odpoczywaj¹cego podczas ucieczki do Egiptu. Wzruszaj¹cy jest obraz, kiedy œw.
Józef, jako starszy mê¿czyzna, z siw¹
brod¹, trzyma w rêkach ma³ego Jezusa, wpatruj¹c siê w Niego. Jezus trzyma w swoich r¹czkach jab³ko, jakby
chcia³ poczêstowaæ swojego przybranego Ojca. Widzimy te¿ Œwiêt¹ Rodzinê powracaj¹c¹ z Egiptu, przy wodopoju, kiedy osio³ek gasi swoje
pragnienie, a Jezus g³aszcze baranka
stoj¹c przy m³odej Matce. Widzimy Ich
tak¿e w domu ciesielskim, przy warsztacie pracy, gdzie jest wiêcej osób. S¹
ró¿ne obrazy ukazuj¹ce Œwiêt¹ Rodzinê, gdzie ka¿dy odcieñ, ka¿dy kolor,
ka¿dy gest jest wielce przemawiaj¹cy.
Nie mo¿e zabrakn¹æ Œwiêtej Rodziny

w towarzystwie œw. Anny, Babci Pana
Jezusa. Wzruszaj¹cy jest tak¿e pok³on
pasterzy. Józef najczêœciej jest ukazywany jako starszy, powa¿ny mê¿czyzna.
W artykule autorstwa ks. kard.
Gianfranco Ravasi, na jednej z miniatur, Józef siedzi zamyœlony, z lask¹
w rêku, obserwuj¹cy zwiastowanie pasterzom narodzin Jezusa. Inny obraz
ukazuje Bo¿e narodzenie z wo³em
i osio³kiem, gdzie u g³owy Jezusa siedzi Maryja, a u stóp œw. Józef. Ucieczka do Egiptu jest bardzo wzruszaj¹ca.
Na twarzach Wêdrowców maluje siê
smutek, zmêczenie, niepewnoœæ, wysi³ek dalekiej drogi. Tylko Jezus jest
spokojny w objêciach Matki. Towarzyszy im osio³ek, jako jedyny na ówczesne czasy, œrodek lokomocji. Na
jeszcze innym obrazie zamieszczonym
w zwi¹zku z tym artyku³em, Józef
i Maryja siedz¹ tak blisko siebie,
¿e dotykaj¹ siebie g³owami, a Dzieci¹tko trzyma œw. Józef, zapatrzony w Niego i nieco uœmiechniêty. Bardzo przemawiaj¹cy jest obraz czy bardziej
rzeŸba Józefa Frasobliwego, który siedzi wspieraj¹c lew¹ rêk¹ swoj¹ brodê.
Jest te¿ pokazany œw. Józef z lask¹,
która zakwit³a, co „wed³ug legendy
spoœród przyniesionych do œwi¹tyni
lasek, zakwit³a ta nale¿¹ca do Józefa.
W ten sposób Bóg wskaza³ go jako
mê¿a Maryi”.
Po tym, mo¿e niezbyt trafnym opisie postaci œw. Józefa czy Œwiêtej Rodziny, trzeba przejœæ do przystêpnej
analizy tekstów biblijnych. Jezus jest
okreœlany jako „syn cieœli”, co oznacza tak¿e, ¿e móg³ byæ rzemieœlnikiem,
który obrabia³ tak drewno, jak i kamieñ.
Móg³ byæ typowym cieœl¹, stolarzem,
wytwórc¹ drobnych narzêdzi rolniczych czy sprzêtów domowych. Mog³a to byæ Rodzina œrednio zamo¿na
jeœli chodzi o status materialny.
„Mateusz zwraca szczególn¹ uwagê na ma³¿onka Maryi, ofiaruj¹c nam
niezapomniany i subtelny obraz Józefa. Pierwszy Ewangelista opisuje, jak
najpierw, wobec nieoczekiwanej ci¹¿y
panny m³odej, chcia³ wyjœæ z godnoœci¹ z historii, która go przerasta³a. Nie
chcia³ drêczyæ swoj¹ obecnoœci¹ tej
m³odej kobiety, któr¹ kocha³, i tego
tajemniczego Dziecka, którego oczekiwa³a”. „M¹¿ Jej, Józef, który by³ cz³o-

wiekiem sprawiedliwym i nie chcia³
naraziæ Jej na znies³awienie, zamierza³
oddaliæ J¹ potajemnie” (Por. Mt 1,19).
By³ jednak cz³owiekiem wyj¹tkowym, nastawionym na Bo¿y nas³uch,
na anielskie przes³anie, wiêc przyjmuje Maryjê, bo by³ „cz³owiekiem sprawiedliwym”. Mo¿na go nazwaæ cz³owiekiem wiernie wype³niaj¹cym wolê
Bo¿¹. Potrafi³, mimo swoich w¹tpliwoœci, skrupulatnie przyporz¹dkowaæ siê
wyrokom Bo¿ym. Okaza³ swoje pos³uszeñstwo wiary. Od tego momentu
rozpoczê³o siê dla niego nowe ¿ycie,
które bêdzie go zaskakiwaæ, stawiaæ
wobec nieoczekiwanych, niespodziewanych sytuacji. Odkrywa sens bycia mê¿em i ojcem. Jawi siê wszêdzie
jako mê¿czyzna odpowiedzialny za
Skarby jakie Bóg powierzy³ Jego pieczy. Na rozkaz anio³a nadaje Dzieciêciu imiê, co oznacza, ¿e jest prawdziwym potomkiem wywodz¹cym siê
z rodu Dawida. Ów Potomek jest „Emmanuelem”, „Bogiem z nami”. Józef
staje siê cz³owiekiem, który wchodzi
w nieprzeniknione tajemnice Bo¿e,
wobec których najlepiej jest zamilkn¹æ. Ks. kard. G. Ravasi, tak charakteryzuje œw. Józefa: „kiedy pojawia siê
Józef, jego postaæ charakteryzuj¹ trzy
³¹cz¹ce siê ze sob¹ aspekty: Józef to
ten, który œni; jest ca³kowicie pos³uszny w wype³nianiu woli Bo¿ej; jest cz³owiekiem, który potrafi „wzi¹æ do siebie”, czyli naprawdê umie
zaopiekowaæ siê powierzonymi
mu osobami”.
Józef towarzyszy Maryi z Nazaretu do Betlejem, bo „wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci w ca³ym œwiecie”
(£k 2,1). Idzie przyt³oczony Tajemnic¹,
któr¹ ciê¿ko mu dŸwigaæ, ale poddaje
siê wyrokom Bo¿ym. Towarzyszy
Maryi. Jest z Ni¹, kiedy „nadszed³ dla
Maryi czas rozwi¹zania. Powi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a
Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿
nie by³o dla nich miejsca w gospodzie”
(2,6-7). Kiedy pasterze przyszli oddaæ
pok³on Nowonarodzonemu, to „znaleŸli Maryjê, Józefa oraz le¿¹ce w ¿³obie
Niemowlê” (2,16). Józef by³ obecny,
dzieli³ los swojej Ma³¿onki, czuwaj¹c
przy Dzieciêciu.
Ciekawie jest interpretowany tekst
z Ewangelii wed³ug œw. Mateusza
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(2,13-15) o ucieczce do Egiptu. I znowu Józef ma sen. Ukazuje mu siê anio³
Pañski i nakazuje mu udaæ siê do Egiptu, „bo Herod bêdzie szuka³ Dzieciêcia, aby Je zg³adziæ”. On wsta³, wzi¹³
w nocy Dzieciê i Jego Matkê i uda³ siê
do Egiptu”. Interpretowane s¹ te s³owa: „w nocy”, które nie oznaczaj¹ tylko tej czêœci doby przeznaczonej na
odpoczynek, ale mówi¹ o pos³uszeñstwie Józefa, jego gotowoœci na pe³nienie woli Bo¿ej, a „Józef jawi siê jako
prawdziwy ojciec Jezusa, nie w aspekcie biologicznym, lecz na g³êbszym
poziomie: ojcem jest ten, kto wychowuje, opiekuje siê, chroni i pokazuje
drogê. Rodzic jest postaci¹ ludzk¹,
która najlepiej obrazuje znaczenie opieki, jak¹ Bóg otacza nasz¹ s³aboœæ.
A zatem Józef jest ojcem, który nie tylko opiekuje siê Dzieckiem za dnia,
kiedy wszystko jest ³atwe, oczywiste i
s³oneczne; on zabiera Go do siebie
noc¹, kiedy trudnoœci wydaj¹ siê przewa¿aæ pod naporem mroków niepewnoœci, pu³apki i przera¿enia. S³odyczy
Matki i s³aboœci Dziecka towarzyszy
stanowczoœæ jego obecnoœci i poœwiêcenia. Józef umie poruszaæ siê
równie¿ noc¹, doskonale pamiêtaj¹c
dzieñ, ten dzieñ, który nasta³, gdy prowadzi³ ¿ycie sprawiedliwe, to znaczy
pogr¹¿one w modlitwie i pos³uszeñstwie wobec Boga. Józef nie robi³ uników, nie ucieka³, nie wybiera³ tego,
co wygodne i bezpieczne dla niego,
lecz wzi¹³ do siebie Dziecko i Maryjê,
staj¹c siê dla nich konkretnym, widocznym symbolem dobrego Ojca – Boga,
który opiekuje siê wszystkimi i o którym Jezus mówiæ bêdzie w Ewangelii”.
Józef bierze udzia³ w obrzêdzie
obrzezania (£k 2,21), a tak¿e jest obecny podczas ofiarowania Jezusa w œwi¹tyni (2,22-24) i spotkania ze starcem
Symeonem oraz prorokini¹ Ann¹ (2,2538). Ewangelista œw. £ukasz pisze:
„A Jego ojciec i Matka dziwili siê temu,
co o Nim mówiono” (w. 33). Te s³owa:
„Jego ojciec” oznacza ojcostwo,
ale nie w sensie fizycznym, wyp³ywaj¹cym z wiêzów krwi, ale „oznacza
pewn¹ w³adzê i opiekê Józefa nad Jezusem, a nie ojcostwo w sensie œcis³ym” – taki komentarz znajduje siê
pod tekstem Ewangelii œw. £ukasza
2,33.
Józef jawi siê równie¿ jako ten,

który skrupulatnie wype³nia wszystkie wymogi Prawa Moj¿eszowego,
czego wyraz znajdujemy w Ewangelii
wed³ug œw. £ukasza: „A gdy wype³nili wszystko wed³ug Prawa Pañskiego,
wrócili do Galilei, do swego miasta –
Nazaretu” (2,39).
Wyrazem wiernoœci praktykom religijnym wymaganym przez Prawo,
by³o uczestnictwo dwunastoletniego
Jezusa w œwiêcie Paschy, w Jerozolimie. Prawo wymaga³o, by ch³opiec
obowi¹zkowo bra³ udzia³ w œwiêcie
Paschy po ukoñczeniu trzynastego
roku ¿ycia. W pobo¿nych rodzinach
ch³opców wdra¿ano ju¿ wczeœniej do
tego obowi¹zku. Dowiadujemy siê,
¿e Dwunastoletni Jezus wzi¹³ udzia³
w tej podnios³ej uroczystoœci,
gdzie „zagubi³ siê”; pozosta³ w œwi¹tyni nauczaj¹c (£k 2,41-50). Teologowie, bibliœci mówi¹, ¿e kryzys dotkn¹³
Œwiêt¹ Rodzinê: zagubi³ siê Syn. Jednak szybko siê odnalaz³, a Maryja zwraca siê do Jezusa: „Synu, czemuœ nam
to uczyni³”. Oto ojciec Twój i ja szukaliœmy Ciebie”. Kryzys zosta³ za¿egnany, a Rodzicie Jezusa wyszli z niego bardziej dojrzali. Dla Nich by³o to
trzy dni niepokoju, cierpienia, zmagania siê z natarczywymi pytaniami:
co siê sta³o?
Po powrocie do Nazaretu nastêpuje cisza, co do dalszej obecnoœci
œw. Józefa w ¿yciu Jezusa i Maryi.
By³y to lata tajemnicy, bo nie wszystko jest nam dane tak dla ciekawoœci.
Co najwa¿niejsze zosta³o nam
przekazane. Józef z pewnoœci¹
mia³ wielki udzia³ w wychowaniu
Jezusa, w przyzwyczajaniu Go do pracy, do zarabiania na utrzymanie.
Przy warsztacie ciesielskim poznawa³
tajniki rzemios³a, a przede wszystkim
tajemnicy Piêcioksiêgu, rodzimych
obyczajów, niezmiennej tradycji.
To ojciec zwykle wprowadza³ syna
w zasady judaizmu, w tajniki Tory.
Do ojca te¿ nale¿a³a celebracja najwa¿niejszych œwi¹t ¿ydowskich.
Z pewnoœci¹ te¿ co sobotê prowadzi³
Jezusa do synagogi, w której Jezus
ju¿ jako doros³y Nauczyciel bêdzie
nieraz bywa³ i przemawia³. Wed³ug
jednego z apokryfów Józef mia³
umrzeæ w Nazarecie. Kim wiêc by³
œw. Józef, zwany Oblubieñcem NMP?

Œw. Józef:
nie znajdujemy ani jednego s³owa
przez niego wypowiedzianego;
cz³owiek czynu;
pochodzi³ z rodu królewskiego,
ale ciê¿ko pracowa³;
w czasie ofiarowania Jezusa w œwi¹tyni z³o¿yli parê go³êbi, jako ofiarê ludzi ubogich;
zarabia³ na ¿ycie jako cieœla;
przybrany ojciec Jezusa Chrystusa;
zatroskany o los Jezusa: „z bólem serca…”;
O œw. Józefie mo¿na mówiæ wiele,
ale dla podsumowania pozwólmy przemówiæ wielkim papie¿om, wpierw œw.
Janowi XXIII:
Józef „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
wyraz subteln¹ istotê, jaka by³a Matka Jezusa”.
B³. Pawe³ VI: „Œw. Józef jest wzorem dla pokornych, których chrzeœcijañstwo wynosi do wielkich przeznaczeñ; dowodzi on, ¿e aby byæ dobrym
i autentycznym naœladowc¹ Chrystusa, nie trzeba dokonywaæ „wielkich
rzeczy”, ale wystarczy posi¹œæ cnoty
zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne”.
Œw. Jan Pawe³ II wyda³ wskazan¹
ju¿ Adhortacjê Apostolsk¹ poœwiêcon¹ œw. Józefowi. Szczególnie uderza podkreœlenie prymatu ¿ycia wewnêtrznego, duchowego: „Nad prac¹
Cieœli w domu nazaretañskim rozpoœciera siê ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest
zwi¹zane z postaci¹ Józefa. Milczenie
to równoczeœnie w sposób szczegól-
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ny ods³ania wewnêtrzny profil tej postaci. Ewangelie mówi¹ wy³¹cznie
o tym, co Józef „uczyni³”, jednak¿e
w tych os³oniêtych milczeniem
„uczynkach” Józefa pozwalaj¹ odkryæ
klimat g³êbokiej kontemplacji: Józef
obcowa³ na co dzieñ z tajemnic¹ „od
wieków ukryt¹ w Bogu”, która „zamieszka³a” pod dachem jego domu.
(…) Ca³kowita ofiara, jak¹ Józef z³o¿y³
ze swego istnienia, aby godnie przyj¹æ Mesjasza we w³asnym domu, znajduje wyt³umaczenie „w niezg³êbionym
¿yciu wewnêtrznym, które kierowa³o
jego postêpowaniem i by³o dlañ Ÿród³em szczególnych pociech; to z niego czerpa³ Józef rozwagê i si³ê – w³aœciw¹ duszom prostym i jasnym – dla
swych wielkich decyzji, jak wówczas
gdy bez wahania podporz¹dkowa³
Bo¿ym zamys³om swoj¹ wolnoœæ,
swoje prawo do ludzkiego powo³ania,
swoje szczêœcie ma³¿eñskie, godz¹c siê
przyj¹æ w rodzinie wyznaczone sobie
miejsce i ciê¿ar odpowiedzialnoœci, ale
rezygnuj¹c, moc¹ nieporównanej dziewiczej mi³oœci, z naturalnej mi³oœci ma³-

¿eñskiej, która tworzy rodzinê i j¹ podtrzymuje” (n. 26 n).
Patrz¹c na niego starajmy siê „zaraziæ” jego milczeniem. Mówi³ Benedykt XVI: „Milczenie œw. Józefa wyra¿a nie wewnêtrzn¹ pustkê, lecz
przeciwnie, pe³niê wiary, któr¹ nosi
w sercu i która kieruje ka¿d¹ jego
myœl¹ i ka¿dym jego dzia³aniem. Jest
to milczenie, dziêki któremu Józef,
jednomyœlnie z Maryj¹, strze¿e s³owa
Bo¿ego, poznanego za poœrednictwem
Pisma Œwiêtego, konfrontuj¹c je nieustannie z wydarzeniami z ¿ycia Jezusa; milczenie przenikniête sta³¹ modlitw¹, modlitw¹ b³ogos³awieñstwa
Pana, adoracji Jego œwiêtej woli i zawierzenia bez zastrze¿eñ Jego Opatrznoœci (…). Pozwólmy siê „zaraziæ” milczeniem œwiêtego Józefa! Bardzo nam
tego potrzeba w œwiecie zbyt czêsto
ha³aœliwym, który nie sprzyja skupieniu i ws³uchaniu siê w g³os Boga”.
Bierzmy czêsto do rêki Ewangelie
wed³ug œw. Mateusza oraz œw. £ukasza i medytujmy nad tekstami, które
zosta³y przedstawione w niniejszym

rozwa¿aniu. Módlmy siê Litani¹ do œw.
Józefa czy ka¿d¹ inn¹, których nie brakuje w powa¿niejszych modlitewnikach. A bêd¹c w naszym koœciele, zerknijmy czasem w stronê naszego
witra¿owego Œwiêtego i pok³oñmy siê
jemu. Podnieœmy tak¿e oczy i serce
nad obraz Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej,
Matki z ods³oniêtym uchem i pomyœlmy, co chce nam powiedzieæ œw. Józef.
Ks. Andrzej Skiba

1

M. Jêdrzejczyk, Rok œw. Józefa,
w: Nasz Dziennik, œroda, 22 listopada
2017, s. 10.
2
G. Ravasi, Œwiêty Józef, w: ŒWIÊCI
na ka¿dy dzieñ, Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce 2011, s. 208-211; J. Iwanicki, ŒWIÊCI orêdownicy WIARY,
Wydawnictwo Arkadia, Warszawa
2017, s. 46; H. Bejda, Œw. Józef –
Opiekun Jezusa M¥¯ SPRAWIEDLIWY, Wydawnictwo Rafael, Kraków
2014, s. 15-17.
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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)

REFLEKSJA KS. ABP IGNACEGO TOKARCZUKA
NA TEMAT EUCHARYSTII I POKUTY
Ceremonie biskupie s¹ bardzo dostojne, nieraz przeci¹gaj¹ce siê. ks. abp
Ignacy nie lubi³ tzw. barokizacji, nadmiernego przepychu liturgicznego,
dlatego – jak pisze – „wprowadzi³em
wiêcej prostoty w ¿yciu biskupim. Nie
nosi³em na co dzieñ insygniów, znios³em klêkanie przy powitaniu siê, uproœci³em tytulacjê”1. Przez ca³e swoje
¿ycie walczy³ o koœcio³y, aby ludzie
nie mieli daleko do œwi¹tyni, st¹d pocz¹tkowo powsta³y koœcio³y prowizoryczne, „w kukurydzy”, aby tylko mo¿na by³o skróciæ dystans ludzi do
koœcio³a, gdzie mo¿na odprawiæ Mszê
œwiêt¹, gdzie ludzie wspólnie mogliby
siê pomodliæ tworz¹c wspólnotê, gdzie
mogliby przystêpowaæ do sakramentów œwiêtych.
Na temat Eucharystii i pokuty
ks. abp Tokarczuk wypowiada³ siê wiele razy w niezliczonej iloœci kazañ. G³os
zabra³ po pierwszej encyklice Jana
Paw³a II REDEMPTOR HOMINIS,
któr¹ dog³êbnie omówi³. Zaj¹³ siê tam
m. in. spraw¹ Eucharystii i pokuty.
EUCHARYSTIA I POKUTA, to
dwa wielkie dary jakie Chrystus przekaza³ Koœcio³owi. Nie mówi³ o stronie
dogmatycznej, ale praktycznej, pastoralnej. Podkreœla³, za Janem Paw³em II,
¿e Eucharystia buduje Koœció³, „gdzie
wspólnota ¿yje Eucharysti¹, ¿ycie nie
tylko rozwija siê i kwitnie, ale przynosi coraz wiêksze owoce…”. Podkreœla³,
¿e Eucharystia jest OFIAR¥, KOMUNI¥ I OBECNOŒCI¥. Wyra¿a zadowolenie, ¿e dziœ inaczej patrzy siê na
Eucharystiê, ¿e dziœ ludzie czêœciej
przystêpuj¹ do Komunii œwiêtej, bo
przyjêcie Pana Jezusa nie jest nagrod¹
za pobo¿ne ¿ycie, Komunia œwiêta rozpala mi³oœæ do Pana Boga i cz³owieka.
Eucharystia jest pokarmem wzmacniaj¹cym nasze ograniczone, os³ab³e si³y,

a trzeb wielkiej mocy do walki z grzechem, œwiatem i szatanem. Pan Jezus
przyszed³ do ludzi s³abych, ograniczonych duchow¹ moc¹, zalêknionych,
³akn¹cych Go, wyczekuj¹cych pomocy. Pamiêtamy s³owa Chrystusa:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja
was pokrzepiê”.
Ocenia tak¿e krytycznie przystêpowanie niektórych ludzi do Komunii
œwiêtej: „W dzisiejszych czasach grozi nam skrajnoœæ zupe³nie przeciwna.
Mo¿e nawet poœrednio i bezwiednie
przyczyni³ siê do tego s³uszny w zasadzie ruch liturgiczny, który g³osz¹c
potrzebê zbli¿enia do Chrystusa
w Eucharystii, niewystarczaj¹co akcentowa³ odpowiedni¹ postawê wobec tego sakramentu. St¹d za ma³a czasem troska (mo¿e u nas mniej, ale na
zachodzie Europy wiêcej), aby przyjmowaæ Chrystusa z odpowiednimi
dyspozycjami wewnêtrznymi. £¹czy
siê to bardzo czêsto z zaniedbywaniem
sakramentu Pokuty, z zapominaniem
o istnieniu grzechu, z zacieraniem ró¿nicy pomiêdzy dobrem a z³em – st¹d
przyjmowanie Chrystusa w sumieniu
obarczonym powa¿nymi grzechami nie
tylko nie prowadzi do rozwoju ¿ycia
religijnego, ale wrêcz przeciwnie,
do utraty wiary. Nie wspominam ju¿
o tym, ¿e czêsta Komunia œw. przy braku pog³êbienia poznawczego i podejœcia g³êboko modlitewnego staje siê
praktyk¹ bezmyœln¹ lub nawet o posmaku magicznym. St¹d, jak wspomnia³em przed chwil¹, tak œciœle
Ojciec œw. ³¹czy Eucharystiê z Pokut¹”2. Mocno podkreœla koniecznoœæ
spowiedzi indywidualnej, której nie zast¹pi¹ ¿adne nabo¿eñstwa.
Arcybiskup chlubi³ siê tym,

¿e w diecezji powsta³o tak wiele koœcio³ów, w których sprawuje siê Msze
œwiête. K³ad³ nacisk na dobr¹ liturgiê,
odpowiednio przygotowan¹, we w³asnej œwi¹tyni, aby zacieœniaæ wiêzy rodzinne wœród parafia, aby stanowili
jedno. Chcia³, aby ludzie wychodz¹c
ze Mszy œwiêtej promieniowali mi³oœci¹ na ludzi samotnych, starców, zaniedbane dzieci, cierpi¹cych, prze¿ywaj¹cych osobiste tragedie, aby nikt
nie pozosta³ bez pomocy. Tu chodzi
o tê przys³owiow¹, wyci¹gniêt¹ rêkê.
To nie s¹ jakieœ b³ahostki, drobnostki,
ale z tego te¿ sk³ada siê ¿ycie. Stawia³
nastêpuj¹ce warunki dobrego, owocnego uczestnictwa we Mszy œwiêtej:
- „Wiernoœæ wszystkich cz³onków rodziny dla Mszy œw. w niedziele i œwiêta, wiernoœæ nie tylko formalno –
fizyczna, ale jak najlepsze w niej
uczestniczenie.
- Wiernoœæ modlitwie codziennej rano
i wieczorem.
- Troska o ¿ycie w ³asce uœwiêcaj¹cej,
bez grzechów ciê¿kich na sumieniu,
regularne korzystanie z Sakramentu
Pojednania.
- Wielka dba³oœæ o to, aby dzieci i m³odzie¿ pozna³y Jezusa Chrystusa. Do
tego konieczne s¹: Katechizacja parafialna i dawanie Boga dzieciom przede
wszystkim przez rodziców; na nich
bowiem ten obowi¹zek g³ównie spoczywa.
- Gdy te cztery zasady bêd¹ wiernie
przez rodziny pielêgnowane – mo¿emy byæ spokojni o ich religijny rozwój
i szczêœcie.
Na koniec trzeba przypatrzeæ siê
naszym obowi¹zkom wobec ka¿dego
z nas jako osoby. Wymieniê tutaj cztery
najwa¿niejsze sprawy - wymienia
Ksi¹dz Arcybiskup:
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- Troska o zbawienie w³asne. „Có¿
pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y
œwiat pozyska³, a na duszy swej szkodê poniós³” – tak powiedzia³ sam Chrystus. Dlatego Bóg ma byæ dla mnie
najwy¿sz¹ wartoœci¹ i celem; wszystko inne musi byæ temu podporz¹dkowane.
- Wype³nianie swoich obowi¹zków
wobec rodziny, narodu i zawodu, który wykonujê.
- Duch apostolstwa. Wszyscy
ochrzczeni – nie tylko duchowieñstwo
– odpowiedzialni s¹ za sprawy Chrystusa w domu, fabryce, w biurze,
na ulicy, wszêdzie.
- Odwaga i mêstwo w wyznawaniu
wiary; tchórzostwem, karierowiczostwem i konformizmem nie tylko Bóg,
ale i ludzie gardz¹. Trzeba nam wszystkim pamiêtaæ o s³owach Zbawiciela:
„Kto mnie wyzna przed ludŸmi, tego i
ja wyznam przed Ojcem Niebieskim”.
A kiedy indziej powiedzia³ Aposto³:
„Wiêcej trzeba s³uchaæ Boga ni¿ ludzi” – takie zadania zakreœli³ Pasterz
diecezji przemyskiej przed wszystkimi
wierz¹cymi3.
A co s³ychaæ u nas, w naszej parafii?
S³uchaj¹c tych s³ów czy je czytaj¹c, trzeba zadaæ pytanie samemu sobie: jak to bywa z moj¹ Msz¹ œwiêt¹
niedzieln¹ czy œwi¹teczn¹? Jak¹ rolê
w moim ¿yciu odgrywa Chrystus? Czy
On ma coœ do powiedzenia? Czy kierujê siê Jego zasadami?
W niedziele i œwiêta mamy po siedem Mszy œwiêtych w koœciele i dwie
na dojazdach, w P³owcach i w Stró¿ach. W œwiêta cywilnie zniesione
w koœciele parafialnym mamy o jedn¹
Mszê œwiêt¹ mniej. Mo¿na zasugerowaæ, ¿e na ka¿dej Mszy œwiêtej koœció³
powinien byæ pe³en wiernych, a wszyscy bardzo pobo¿nie powinni uczestniczyæ we Mszy œwiêtej przystêpuj¹c
b¹dŸ to do spowiedzi, b¹dŸ te¿ do
Komunii œwiêtej. Jest to spojrzenie
optymalne. Nie wiemy dok³adnie
ile ludzi pracuje za granic¹, ile ludzi
wyje¿d¿a do babci – tak mówi¹ dzieci.
Nie wiemy, ile ludzi musi pracowaæ
w niedziele, ale mamy niedzielne Msze
œwiête w sobotê wieczorem. Czy wszyscy z tego korzystaj¹? Czy ci, którzy
na niedzielê wyje¿d¿aj¹ do swoich rodziców wraz z dzieæmi, czy id¹ na Msze
œwiête? Czy dzieci mog¹ braæ przyk³ad

ze swoich rodziców jeœli chodzi o niedzieln¹ Eucharystiê? Czy dziecko bêdzie chêtnie chodziæ do koœcio³a na
niedzielne Msze œwiête jeœli rodzice nie
chodz¹? Sk¹d maja braæ przyk³ad?
Przecie¿ tu chodzi o wiarê, chodzi
o budowanie swojego ¿ycia na mocnych fundamentach, na niewzruszonych zasadach. Co zostaje z nauki religii, z katechizacji, skoro m³odzi ludzie
mieszkaj¹ razem bez œlubu koœcielnego i nie widz¹ w tym nic z³ego? Zamar³o sumienie! Zosta³o zniekszta³cone,
wypaczone. Bywa, ¿e ulegli mira¿owi
wielkich miast, z³ego towarzystwa,
¿e uznali, i¿ nikt im nie mo¿e niczego
narzucaæ, a nawet podpowiadaæ. Czy

nie sprawdzaj¹ siê tu s³owa œw. Jana
Paw³a II, ¿e niektórzy ¿yj¹ tak, jakby
Boga nie by³o? A co bêdzie ze zbawieniem swojej duszy? Co bêdzie, kiedy
przyjdzie stan¹æ na s¹dzie Bo¿ym?
Na ¿ycie trzeba patrzeæ w perspektywie wiecznoœci, która stale siê zbli¿a
do ka¿dego z nas!
Jesteœmy w naszym koœciele parafialnym, który jest nam tak drogi
i bliski. Patrzymy na piêkno o³tarzy,
na g³ówny obraz Przemienienia
Pañskiego, który okreœla wezwanie
naszego koœcio³a. PRZEMIENIENIE
PAÑSKIE – to wielkie wo³anie skierowane do ka¿dego z nas! To wo³anie
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o przemianê naszego stylu ¿ycia na
bardziej ewangeliczny, na bardziej odpowiedzialny za swoje zbawienie. To
zwiêkszona troska o dobr¹ modlitwê,
o dobr¹ spowiedŸ o pobo¿ne i gorliwe
przyjmowanie Komunii œwiêtej i adoracja przyjêtego Pana. Tu ka¿dy obraz, z ka¿dego o³tarza, coœ do nas mówi.
My mo¿e nawet nie wiemy, co znajduje siê na ka¿dym o³tarzu, jaki tytu³ on
nosi. O³tarz to nie ozdoba, to miejsce,
gdzie sk³ada siê ofiarê, gdzie przynosi
siê Jezusowi swoje choæby maleñkie
dary, swoje serca skruszone. Czasem
sceny o³tarzowe a¿ krzycz¹, przestrzegaj¹ przed lekcewa¿eniem przykazañ
Bo¿ych, Ewangelii, nauki Koœcio³a,
aby nie wpaœæ w ogieñ piekielny. Jezus wisz¹cy na krzy¿u, przelewaj¹cy
sw¹ krew, wyci¹ga dusze z czyœæca.
Warto nad tym obrazem, stan¹æ przy
tym bocznym, niewielkim o³tarzu i zastanowiæ siê: jak¹ drog¹ idê. Gdzie ona
mnie prowadzi? Obraz ten budzi nadziejê, kiedy z wiar¹ patrzymy na Chrystusa, Wybawcê dusz czyœæcowych.
On nie chce nikogo potêpiæ, nikogo
odrzuciæ od siebie, a wszystkich do
siebie przygarn¹æ. Potrzeba jednak
skruchy serdecznej, ³ez boleœci.

zadaæ pytanie o szacunek dla swoich
rodziców. Czy pamiêtasz o swoich starych, schorowanych rodzicach? Gdzie
oni s¹? Co robi¹? Kto robi im zakupy?
Kto daje im jeœæ? Tu, przy tym o³tarzu,
tak niewielkim, powinno mocno zabiæ
serce. Tu powinno paœæ pytanie: jak
okazujê wdziêcznoœæ swoim rodzicom? Tu, przy tum o³tarzu, powinno
jeszcze mocniej zabiæ serce i zapytaæ:
czy kocham swoj¹ Matkê Niebiesk¹,
Maryjê, która podaje mi swojego
Syna? Czy przyjmiesz Go? Czy ko³yszesz Go w swoim sercu, pieœcisz Go,
cieszysz siê Jego obecnoœci¹? Mo¿e
Jezus ci przeszkadza, mo¿e nie daje ci
spaæ, bo od Niego odszed³eœ i jest dla
ciebie wyrzutem sumienia? Pomyœl:
o swojej matce i Matce Niebieskiej.

A z drugiej strony, przy filarze
o³tarz, gdzie w centrum znajduje siê
obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem.
Jak wielkim darem jest macierzyñstwo.
Tu ka¿dy z nas powinien choæby przez
chwilê, myœlami, duchowo, podziêkowaæ swojej mamie za trud macierzyñstwa. Tu powinny paœæ pytania o szacunek dla swojej matki. Tu trzeba

„Pozwol¹ Dostojni S³uchacze,
¿e przytoczê anegdotê i nic siê nie
stanie, jeœli siê nawet ¿yczliwie
uœmiechniemy. Opowiadaj¹ po ca³ej
Polsce, ¿e przed laty, kiedy tu, w diecezji przemyskiej, podjêto budowê
nowych koœcio³ów, kiedy o te nowe
koœcio³y trzeba by³o walczyæ z ówczesnymi w³adzami, jeŸdzi³ Dostojny

Ksi¹dz Arcybiskup Ignacy tak bardzo zabiega³ o budowê koœcio³ów.
Z okazji z³otego jubileuszu kap³añstwa
ks. abp. Ignacego, w dniu 20.06.1992
roku, kazanie wyg³osi³ ks. bp Jan Œrutwa z Zamoœcia – Lubaczowa. Przytoczy³ tak¹ anegdotkê, która dobrze oddaje jak wa¿n¹ spraw¹ dla Jubilata by³a
budowa koœcio³ów, tworzenie nowych
parafii. Mówi³ wtedy m. in.:

Jubilat drogami i œcie¿kami tej diecezji, nawiedza³ miasta i wioski, widzia³
koœcio³y i malutkie kapliczki. I mówi ta
anegdota, ¿e gdziekolwiek zobaczy³
choæby najmniejsz¹ kapliczkê, a w niej
Jezusa, zw³aszcza frasobliwego, wówczas mówi³: „Nie martw siê, Panie Jezu,
przyœlê Ci kap³ana”. Ci kap³ani stanêli
u boku tego prostego ludu, ¿eby
w imieniu Boga samego, broniæ jego
prawa do ¿ycia doczesnego i ¿ycia
wiecznego”4.
I postawmy teraz pytanie: Jak¹ rolê
– zdaniem Ksiêdza Arcybiskupa –
powinna spe³niaæ œwi¹tynia? W œwi¹tyni widzia³ cztery wartoœci, cztery
dary jakie ona wnosi w ¿ycie cz³owieka.
Po pierwsze: w œwi¹tyni rodzi siê
¿ycie duchowe. Tak jak w ma³¿eñstwie
poczyna siê ¿ycie biologiczne, tak
w œwi¹tyni rodzi siê ¿ycie duchowe.
Cz³owiek, aby móg³ siê rozwijaæ musi
siê od¿ywiaæ, mieæ odpowiednie warunki rozwoju. Te warunki stwarzaj¹
rodzice. Przenieœmy to na p³aszczyznê
œwi¹tyni – koœcio³a. To w koœciele rozbrzmiewaj¹ s³owa Chrystusa: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych” (Mt 4,4). Dla duchowego rozwoju cz³owiek potrzebuje chleba,
którym jest s³owo Bo¿e. Potrzebuje
s³owa prawdy, pamiêci o tym,
co w ¿yciu jest najwa¿niejsze, uœwiadamianie sobie co jest celem i sensem
naszego ¿ycia, co czeka go po œmierci. ¯ycie Bo¿e zapocz¹tkowuje
Chrzest œwiêty, a potem kolejne sakramenty œwiête, które cz³owiek przyjmuje: spowiedŸ i Komunia œwiêta, bierzmowanie, ma³¿eñstwo czy sakrament
chorych. Kap³añstwo najczêœciej jest
udzielane w katedrze.
Po drugie: w œwi¹tyni g³oszona
jest prawda. ¯yjemy w czasach nies³ychanego zamêtu. Jak trudno jest
oddzieliæ prawdê od fa³szu. Koœció³
podaje prawdê niezmienn¹ od lat, od
pocz¹tku swojego istnienia. Nasz ówczesny Metropolita, g³osi³: „w ka¿dej
œwi¹tyni g³osi siê prawdê niezmienn¹,
aktualn¹ wczoraj, dziœ i jutro, prawdê,
która nie jest jak chor¹giewka na wie¿y obracaj¹ca siê za lada podmuchem
wiatru, ale jak wie¿a sama, mocna
i potê¿na. To prawda Jezusa Chrystusa o Bogu. Chrystus naucza nas,
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kim jest Bóg – ¿e jest Ojcem naszym,
¿e jest najwy¿sz¹ Mi³oœci¹, ¿e chce nas
wszystkich zbawiæ. Prawda Jezusa
Chrystusa uczy nas te¿, kim jest cz³owiek, jaki jest cel ludzkiego ¿ycia;
¿e nie jest przemijaj¹cym py³kiem ani
automatem, ale umi³owanym stworzeniem Bo¿ym”5.
Po trzecie: Koœció³ jest wychowawc¹. Koœció³ w tym wzglêdzie ma
bogate doœwiadczenie. Dalej mówi³
nasz Arcybiskup: „Dom Bo¿y uczy, jak
siê zachowaæ. Koœció³ wychowuje do
¿ycia, uczy, jak szanowaæ ludzi, jak
kochaæ rodziców, jak naprawdê pracowaæ dla narodu, jak kochaæ Ojczyznê. Uczy wszystkich wartoœci, chce
wydobyæ z cz³owieka to, co jest w nim
najszlachetniejszego, a przygasiæ
w nim to, co mniej wartoœciowe, mniej
dobre”6.
Po czwarte: Koœció³ jest spoiwem
jednoœci. Gromadzi w sobie wszystkich, którzy tu przychodz¹. Pasterz
diecezji porówna³ dzia³anie œwi¹tyni
do magnesu, który przyci¹ga, jednoczy. „Jak dom rodzinny jednoczy rodzinê, jest w nim pod wspólnym dachem miejsce dla rodziców, dla dzieci,
dla wnuków, dla dziadków, tak samo
jednoczy koœció³”7. Nawi¹za³ dalej do
terytorium naszej diecezji, gdzie po
wojnie wskutek przesiedleñ zamieszkali ludzie pochodz¹cy z ró¿nych miejscowoœci, a koœció³ ich zjednoczy³.
Wszyscy przychodz¹ do jednego koœcio³a, integruj¹ siê. dziêki temu rodzi
siê wspólnota ludzi wiary.
My wszyscy tu zebrani, wszyscy
przychodz¹cy na Mszê œwiêt¹, choæ
pochodzimy z ró¿nych miejscowoœci,
mamy jeden koœció³, jedn¹ œwi¹tyniê.
Wszyscy powinniœmy jednak byæ
¿ywym koœcio³em, ¿yw¹ œwi¹tyni¹.
Trzeba tylko chcieæ tu przychodziæ, nie
na si³ê, ale ochotnie korzystaæ z obfitoœci darów, jakie tu mo¿na otrzymaæ.
Œw. Pawe³ pyta nas: „Czy¿ nie wiecie,
¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y
mieszka w was? Je¿eli ktoœ zniszczy
œwi¹tyniê Boga, tego zniszczy Bóg.
Œwi¹tynia Boga jest œwiêta, a wy ni¹
jesteœcie” (1 Kor 3,16-17).
Zdawa³ sobie sprawê nasz Pasterz
diecezji, ¿e nie jest ³atwo wytrwaæ
w wierze, szczególnie ludziom m³odym, którzy nara¿eni s¹ na ró¿ne nie-

bezpieczeñstwa, bo „chc¹ na ni¹ wp³yn¹æ si³y obce, chc¹ wyrwaæ Boga z jej
serc”. Przed udzieleniem b³ogos³awieñstwa podczas jednego z kazañ,
mówi³: „Niech to b³ogos³awieñstwo
dopomaga jej odró¿niaæ ziarno od
plew. Niech b³ogos³awieñstwo Bo¿e
sp³ynie na rodziców, na których spoczywa trudne zadanie wychowania
dzieci, prowadzenie domu; trudno
by³o wybudowaæ ten koœció³, ale dobre wychowanie m³odego cz³owieka
jest nieraz jeszcze trudniejsze. Trzeba
³aski, œwiat³a pomocy Bo¿ej – niech
wiêc kolana ojców i matek zginaj¹ siê
przed Bogiem i prosz¹ o œwiat³o,
by swoje obowi¹zki rodzicielskie wype³niaæ jak najlepiej. Niech b³ogos³awieñstwo Bo¿e z tej œwi¹tyni p³ynie
na ludzi starych, bliskich odejœcia,
by pog³êbiali tu sw¹ wiarê, ¿e id¹ do
Ojca. ¯ycie nie koñczy siê tutaj, tam
jest ¿ycie pe³niejsze, szczêœliwsze;
tu, u stóp Jezusa Chrystusa i Jego
Matki, (…) niech czerpi¹ wiarê, nadziejê i otuchê”8.
Te s³owa wypowiedzia³ ks. bp
Ignacy Tokarczuk 40 lat temu
(28.05.1978), podczas poœwiêcenia
koœcio³a w Korczowej. Od tego czasu
wiele siê zmieni³o. Dziœ – po czterdziestu latach – trzeba zapytaæ: czy
w wychowaniu religijnym dzieci i m³odzie¿y, mo¿na liczyæ na wszystkich
rodziców? Na wielu tak, ale s¹ rodzice, którzy sami siê pogubili, sami zapomnieli którêdy droga do koœcio³a,
do sakramentów, którzy nie potrafi¹
zginaæ kolan przed Najwy¿szym Panem. Je¿eli m³odzi ludzie nie maj¹ przyk³adu ze strony rodziców, to czy¿ sami
odnajd¹ drogê do koœcio³a, do sakramentów? Je¿eli w domu wieje ch³odem
religijnym, to czy dzieci bêd¹ siê modliæ, czy pójd¹ do spowiedzi, a w niedzielê na Eucharystiê? Jak wa¿na jest
domowa atmosfera, religijnoœæ rodziców, którzy swoj¹ postaw¹ wskazuj¹
co najbardziej liczy siê w ¿yciu, jakie
s¹ priorytety ¿ycia.
Jesteœmy w naszej parafialnej œwi¹tyni, która swoje podwoje otwar³a
19 grudnia 1886 roku, kiedy to ks. pra³at Franciszek Salezy Czaszyñski,
za pozwoleniem biskupa, poœwiêci³ ten
koœció³, a dnia 12 czerwca 1897 roku,
ks. bp Jakub Glazer, sufragan przemyski, konsekrowa³ nasz koœció³.
Wczeœniej w Sanoku by³ inny koœció³,

te¿ dostojny, wybudowany z „kamienia ciosowego”, z siedmioma o³tarzami, bardzo dostojny, którego obrys
znajduje siê na Placu Œw. Micha³a
Archanio³a, patrona naszego Miasta.
Ilu¿ ludzi w ci¹gu tych niespe³na
132 lat istnienia tego koœcio³a przekroczy³o jego progi? Ilu¿ wiernych
tu umacnia³o swoj¹ wiarê, rozpala³o
mi³oœæ, krzepi³o nadziejê? Ilu¿ wiernych przychodzi³o tu, aby przyjmowaæ
sakramenty œwiête? Ilu¿ ludzi odnajdywa³o tu drogê do Boga, uspokojenie sumienia? Czy ktoœ zliczy ilu parafian tu przyjê³o chrzest, ilu przyst¹pi³o
do I spowiedzi i Komunii œwiêtej,
ilu przyjê³o sakrament bierzmowania,
ilu œlubowa³o sobie dozgonn¹
wiernoœæ i mi³oœæ, ilu przyjê³o sakrament chorych, ilu zosta³o odprowadzonych na miejsce wiecznego spoczynku?
Kto to czyni³? Kap³ani tu pracuj¹cy! W ci¹gu choæby tylko ostatnich
piêædziesiêciu lat by³o nas ponad
osiemdziesiêciu! Jest za co dziêkowaæ
i jest za co tak¿e przepraszaæ, bo niektórzy odeszli z kap³añstwa. Bardzo
trudno by³oby powiedzieæ ilu by³o
kap³anów wywodz¹cych siê z naszej
parafii. Ile by³o sióstr zakonnych?
To sk³ada siê na wielkie dziêkczynienie za te dary Bo¿ej hojnoœci, za to,
¿e Pan kiedyœ spojrza³ z mi³oœci¹ na
tych wybrañców, aby siê stali Jego
s³ugami. Byli to i s¹ S£UDZY ŒWI¥TYNI, S£UDZY KOŒCIO£A,
S£UDZY O£TARZA, za co dziœ dziêkujemy JEZUSOWI CHRZYSTUSOWI JEDYNEMU I NAJWY¯SZEMU
KAP£ANOWI.
ks. Andrzej Skiba
1

Kocha³em tych ludzi…, dz. cyt.,
s. 175.
2
Bp Ignacy Tokarczuk, Moc i wytrwa³oœæ, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1988, s. 41 n.
3
Moc w wytrwa³oœci, dz. cyt., s. 7274.
4
Abp Ignacy Tokarczuk, Z przemyskiej „twierdzy”, czêœæ 2, Wstêp, opracowanie, wywiady Lucyna ¯bikowska, Michalineum 1999, s. 67.
5
Moc i wytrwa³oœæ, dz. cyt., s. 77.
6
Tam¿e.
7
Tam¿e, s. 78.
8
Tam¿e, s. 78 – 79.
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¯YCIE OPIERAÆ
NA TRWA£YM FUNDAMENCIE
Ka¿da epoka ma swoje problemy.
Ksi¹dz abp Ignacy Tokarczuk stale
ukazywa³ czym jest ateizm i jakie zagro¿enie niesie on ze sob¹. Stale te¿
przepowiada³, ¿e bezbo¿ne ideologie
kiedyœ zbankrutuj¹. To by³o jego ulubione okreœlenie. Mówi³: „Bankrutuj¹
rozmaite pozorne wartoœci i oparte na
nich systemy, bankrutuj¹ ideologie;
wiek XX s³usznie nazwano cmentarzyskiem ideologii, cmentarzyskiem rozmaitych utopii. Jedna prawda, jedno
Królestwo nie zbankrutowa³o, choæ
i ludzie prze¿ywaj¹ rozmaite kryzysy,
do niego w koñcu wracaj¹ i mówi¹:
„Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz
s³owa ¿ycie wiecznego. Im bardziej
zanurzymy siê w historiê, tym bardziej
widzimy, ¿e bez Chrystusa i Jego
zasad, bez tej pe³ni wolnoœci, któr¹
dopiero On nam daje, ¿adnego
ludzkiego problemu rozwi¹zaæ nie
zdo³amy”1.
S³owa te wypowiedzia³ Pasterz
naszej diecezji w przemyskiej katedrze,
w roku 1980, a wiêc w rok po pielgrzymce Jana Paw³a II do Polski. Dziœ
doœæ czêsto wracamy do znacz¹cych
s³ów Jana Paw³a II, jakie wtedy wypowiedzia³, a które dziœ wydaj¹ siê byæ
proroczymi, a z którymi ks. abp Ignacy siê uto¿samia:
„Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest cz³owiek. Cz³owieka
bowiem nie mo¿na do koñca zrozumieæ
bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie
mo¿e sam siebie do koñca zrozumieæ
bez Chrystusa. Nie mo¿e zrozumieæ,
ani kim jest, ani jaka jest jego w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie.
Nie mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ
bez Chrystusa (…)
Otó¿ tego, co Naród polski wniós³
w rozwój cz³owieka i cz³owieczeñstwa,
co w ten rozwój równie¿ dzisiaj wnosi,
nie sposób zrozumieæ i oceniæ
bez Chrystusa. „Ten stary d¹b tak
urós³, a wiatr go ¿aden nie obali³,
bo korzeñ jego jest Chrystus” (Piotr

Skarga…). Trzeba iœæ po œladach tego,
czym (a raczej kim) na przestrzeni pokoleñ by³ Chrystus dla synów i córek
tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy
jawnie Weñ wierzyli, którzy Go wyznawali wiar¹ Koœcio³a. Ale tak¿e i dla tych,
pozornie stoj¹cych opodal, poza Koœcio³em. Dla tych w¹tpi¹cych, dla tych
sprzeciwiaj¹cych siê. (…) Otó¿ nie
sposób zrozumieæ dziejów Narodu
polskiego – tej wielkiej tysi¹cletniej
wspólnoty, która tak g³êboko stanowi
o mnie, o ka¿dym z nas – bez Chrystusa. Jeœlibyœmy odrzucili ten klucz
dla zrozumienia naszego Narodu, narazilibyœmy siê na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyœmy samych siebie. Nie sposób zrozumieæ
tego Narodu, który mia³ przesz³oœæ tak
wspania³¹, ale zarazem tak straszliwie
trudn¹ – bez Chrystusa”2.

do ca³ego Koœcio³a powszechnego,
jak i do abp. Ignacego Tokarczuka,
gdy¿ obydwaj w skali im w³aœciwej byli
takimi oraczami, którzy przeorali glebê
Koœcio³a. Byli to ludzie nie ¿a³uj¹cy
trudu, pe³ni zapa³u i ofiarnoœci.

Trudno powiedzieæ, ¿e ks. abp
Tokarczuk wzorowa³ siê na Janie Pawle II, ale z pewnoœci¹ czerpa³ z jego
nauczania pe³nymi garœciami (u¿ywaj¹c takiego okreœlenia). On mia³
wszystko przemyœlane, uporz¹dkowane i widzia³ jak¹ rolê w dziejach naszego narodu odegra³ Chrystus przepowiadany przez Koœció³, któremu
przypisywa³ ogromn¹ rolê posi³kuj¹c
siê choæby wypowiedzi¹ Aleksandra
Brucknera, który w swoich „Dziejach
kultury polskiej”, napisa³:

Bp Ignacy Tokarczuk, kiedy
w roku 1965 przychodzi³ do Przemyœla
mia³ 48 lat. Z wielk¹ szczeroœci¹ pisze
o sobie, jak to przyby³ do Przemyœla
i w g³ównej sali domu biskupiego zobaczy³ portrety swoich poprzedników
na przestrzeni 600 lat. Pisze: „… zda³em sobie sprawê, jak¹ odpowiedzialnoœæ na mnie w³o¿ono. Diecezji nie
zna³em. Nie zna³em mego poprzednika. Czegó¿ ja, ch³opski syn z Podola,
mia³em siê trzymaæ? Powiedzia³em sobie wówczas, ¿e muszê siê trzymaæ
przykazañ Bo¿ych. Wiedzia³em, ¿e trzeba mi bêdzie m¹droœci, a na Tablicach
rozpiêty jest znak Ducha Œwiêtego,
no i znak Krzy¿a, i dewiza – Deus Caritas. Wiedzia³em, ¿e mogê du¿o wycierpieæ, ¿e to jest nieuniknione,
ale gdy tego bêdê siê trzyma³, to nie
przegram”5.

„Koœció³ pierwszy […] wskaza³
cele wy¿sze: uczynnoœci bliŸniego,
wymaga³ rachunku z ka¿dego czynu,
prawi³ o cnotach: pokory, wstrzemiêŸliwoœci, czystoœci, potêpia³ wszelkie
wybryki. Stworzy³ ¿ycie szkolne
i naukowe, którego przedtem wcale nie
by³o. Dokona³ zupe³nego przeobra¿enia uczuæ estetycznych”. I dalej doda³:
„On stworzy³ szko³y, nauki, ksiêgi.
On postawi³ zadanie przed sztukami
piêknymi, on architekturê poszerzy³
i œpiew, a ugór duchowy przeora³
tak jak nikt inny przed nim ani
po nim”3.
„… ugór duchowy przeora³ tak jak
nikt inny…”. Te s³owa mo¿emy odnieœæ tak do Jana Paw³a II w stosunku

Oni obydwaj postawili w swoim
¿yciu na Chrystusa. Jan Pawe³ II
w dniu inauguracji swojego pontyfikatu, wo³a³: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Abp Tokarczuk po swojemu
wo³a³: „Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi! Otwórzcie, nie bójcie siê! On
wam nie zabierze urzêdów, nie zabierze stanowisk, nie zabierze w³adzy,
bo nie po to przyszed³ na œwiat. On
wam tylko pomo¿e, a¿ebyœcie byli w
pe³ni ludŸmi, byœcie swoje ¿ycie indywidualne i spo³eczne jak najrzetelniej
budowali”4.

Nie przegra³, choæ wiele wycierpia³.
Takie s³owa móg³ napisaæ tylko cz³owiek g³êbokiej wiary. On by³ cz³owiekiem, kap³anem, biskupem, wielce odpowiedzialnym6, a to w dzisiejszym
œwiecie jest tak wa¿ne. Nieraz mówi³:
„Mo¿na mieæ 40 lat, sto kilo ¿ywej
wagi, dwa metry wzrostu, a byæ dzieckiem, bo dojrza³oœæ cz³owieka mierzy
siê zdolnoœci¹ do odpowiedzialnoœci
za swoje czyny”. On nie znosi³ kom-
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promisów gdy chodzi³o o sprawy
Bo¿e. U niego „tak”, znaczy³o „tak”;
„nie” znaczy³o „nie”. Kiedy dziœ patrzê na jego ¿ycie, to widzê jego ¿yciowy maksymalizm. On nie zna³ co to
wypoczynek. Ogarnia³ go duch ewangelicznego maksymalizmu, o którym
mówi³ i sam wed³ug tej zasady postêpowa³, ¿e „ma tak¹ wymowê i tak¹ si³ê
oddzia³ywania, ¿e nic mu siê nie oprze.
Tak to wówczas widzia³em i dlatego
kocha³em swoje kap³añskie pos³ugiwanie”7.
Kieruj¹c siê ewangelicznym maksymalizmem prze³ama³ u siebie barierê
strachu, a grozi³o mu to, co ks. Jerzemu Popie³uszce. ¯y³ – trzeba powiedzieæ – w latach grozy, hitleryzmu,
bolszewizmu, ateizmu, deptania godnoœci cz³owieka. Wiedzia³ do czego
zdolny jest bezbo¿ny ateizm. Wtedy
wyznaje: „Bóg pozwoli³ mi prze³amaæ
barierê strachu. Nie wyklucza³em mo¿liwoœci aresztowania czy czegoœ gorszego”8. Pisze, wyznaj¹c: „Mia³em jasno oœwietlon¹ drogê, wiedzia³em,
czego siê trzymaæ”9. Tak, z otaczaj¹cej
nas rzeczywistoœci, trzeba umieæ wyci¹gaæ wnioski. On nieraz mówi³
o mocnym moralnym krêgos³upie, o
niewzruszonych zasadach jakie podaje nam Chrystus przez Koœció³ œwiêty.
Wobec prawd Bo¿ych trzeba byæ nieugiêtym. Przestrzega³, aby nie byæ
chor¹giewk¹ na dachu, a wiêc kimœ,
kto jest chwiejny, kto stale zmienia
swoje pogl¹dy.
Aby nie byæ chor¹giewk¹ na dachu trzeba mieæ dobrze ukszta³towane sumienie. Ju¿ po przejœciu na zas³u¿on¹ emeryturê zosta³a wydana
ksi¹¿ka jego autorstwa „W starciu
z totalitaryzmem”. Tam mo¿na odnaleŸæ jedno zdanie, ale bardzo wa¿ne,
na temat sumienia: „Sumienie, ¿eby
by³o chrzeœcijañskie, musi siê kszta³towaæ w oparciu o Ewangeliê, na Dziesiêciu Przykazaniach Bo¿ych i to jest
podstawa sumienia”10. K³ad³ nacisk na
wiernoœæ podstawowym prawdom
wiary, na przestrzeganie zasad moralnoœci chrzeœcijañskiej oraz zdrowy
rozs¹dek. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e to
jest takie proste, ale to by³o g³êboko
przemyœlane, poparte swoim doœwiadczeniem i ¿yciem. Bywa³o, ¿e a¿ do
bólu by³ szczery, kiedy wytyka³ wady
narodowe, ateizacjê narodu, walkê
z religi¹, ograniczanie swobód religij-

nych. Podkreœla³, ¿e Naród chce budowaæ swoj¹ przysz³oœæ na zasadach
trwa³ych, niezmiennych, niewzruszonych. „St¹d ta têsknota – spontaniczna, nie nakazana ani kierowana, wyrastaj¹ca z ka¿dego serca, od ma³ych
dzieci szkolnych do ludzi dojrza³ych
i doros³ych: przekonanie, ¿e jeœli chcemy budowaæ w Polsce ¿ycie lepsze,
jeœli chcemy w niej ³adu i porz¹dku, to
nie mo¿na budowaæ bez fundamentów, bez zasad, nie mo¿na budowaæ
na k³amstwie, nafa³szuj, na ob³udzie,
na terrorze, na szanta¿u. To wszystko
nie ma ¿adnej wartoœci. Trzeba budowaæ na prawdzie niezniszczalnej, na
fundamencie sprawiedliwoœci i szacunku dla cz³owieka, trzeba budowaæ
na poszanowaniu najwy¿szych wartoœci. To jest znak czasu, wielka lekcja
historii. Ca³y œwiat na nas patrzy, jest
zaskoczony i zdziwiony, i naprawdê
zbudowany, bo (…) to, co siê w Polsce dzieje, jest drogowskazem dla ca³ego œwiata. To jest drogowskaz dla
ca³ej ludzkoœci…”11.

Bo¿e niektórym przeszkadzaj¹. ¯yj¹
wed³ug swojego scenariusza. Maj¹
swoje zasady, bo te, poznane na katechezie, im przeszkadzaj¹. Ile¿ to razy
mo¿na us³yszeæ: „dziœ jest inaczej; takie jest ¿ycie”. Wiêc ¿yj¹ w zwi¹zkach
nieformalnych, a tym samym nie mog¹
korzystaæ z sakramentów œwiêtych.
Ale czy wszystkim na tym zale¿y?
Czy siê modl¹? Czy potrafi¹ odmówiæ
„Wierzê, w Boga Ojca wszechmog¹cego”. Czy ceni¹ sobie jak¹kolwiek
formê modlitwy?

Ta opinia by³a wypowiedziana
ponad trzydzieœci lat temu, kiedy by³y
zupe³nie inne czasy i inne sprawy. Czy
jednak zasady oceny tego co dziœ
w Polsce siê dzieje, zmieni³y siê?
Nadal winniœmy opieraæ swoje ¿ycie
na zasadach trwa³ych, niezmiennych,
niewzruszonych. Trzeba ¿ycie budowaæ na prawdzie! Dziœ ró¿nie na nas
patrz¹, ale bior¹ z nas wzór, z naszej
religijnoœci, naszego przywi¹zania do
Koœcio³a, bo w innych krajach Europy wiara chrzeœcijañska zamiera, gdzie
zasady moralnoœci chrzeœcijañskiej
przechodz¹ do lamusa historii, gdzie
przyzwala siê na ró¿nego rodzaju dewiacje moralne, gdzie rozwija siê cywilizacja œmierci, gdzie wciska siê ludziom zasady ideologii gender, gdzie
do Komunii œwiêtej przystêpuj¹ ludzie
rozwiedzeni, ¿yj¹cy w nowych zwi¹zkach niesakramentalnych. U wielu zanik³o poczucie grzechu. To smutny
krajobraz ludzkich sumieñ: sumienia
zdewastowane.

Takich czy podobnych pytañ mo¿na stawiaæ wiele. Na kilka pytañ trzeba sobie szczerze odpowiedzieæ:
co jest sensem twojego ¿ycia; jaki
masz cel przed sob¹? Czy w twoim
sercu – sumieniu, jest miejsce dla Pana
Boga? A jakie, w koñcu, jest twoje
sumienie?

Znamy teoriê. Nie wiem czy wszyscy po kolei wymieniliby Dziesiêæ
Przykazañ Bo¿ych. Przez wiele lat dzieci, m³odzie¿, uczêszcza³a na katechizacjê, poznawa³a zasady ¿ycia religijno
– moralnego. Czy jednak wszyscy stosuj¹ siê do Bo¿ych Przykazañ? Nieraz
– czego doœwiadczamy – Przykazania

A tak indywidualnie: Kiedy, tak na
serio, prze¿y³eœ Mszê œwiêt¹? Czy
w ogóle uczestniczysz we Mszy œwiêtej niedzielnej czy œwi¹tecznej? Jak
prze¿ywasz czas Adwentu, czas Wielkiego Postu: czy on czymœ siê ró¿ni
od innych okresów roku koœcielnego?
Co jest twoim bogiem? Co najbardziej
sobie cenisz? Mo¿e ulegasz wró¿bom,
przes¹dom, horoskopom? Jakie grzechy najczêœciej pope³niasz? Mo¿e
popad³eœ w jakieœ zniewolenia?

c.d.n.
ka. Andrzej Skiba
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Obrzêdy Wielkiego Tygodnia
Œwiête Triduum Paschalne
1. Niedziela Palmowa
Od Niedzieli Palmowej w Koœciele
rzymskokatolickim rozpoczyna siê
Wielki Tydzieñ. Niedziela Palmowa
przypomina nam dzieñ, kiedy to Jezus
wje¿d¿a³ na osio³ku do Jerozolimy
przygotowuj¹c siê na Mêkê. By³ to
dzieñ triumfu, radosnego „Hosanna”,
kiedy lud zebrany wita³ Go uroczyœcie
przy œpiewie, z palmami w rêkach. Zachêcam wszystkich, którzy wybior¹ siê
w Niedzielê Palmow¹ do koœcio³a, aby
wziêli ze sob¹ ga³¹zki palm, b¹dŸ te¿
ga³¹zki innych drzew rozwijaj¹cych siê
na wiosnê, np. wierzby, iwy, brzozy,
forsycji, aby witaæ Jezusa. Ci, którzy
nie mog¹ byæ w koœciele, zachêcam,
aby przeczytali i ws³uchali siê w s³owa Ewangelii wed³ug œw. Jana (12,1216), który to fragment bêdzie odczytany w tym roku podczas procesji z
palmami. Bardzo wymowne w swojej
treœci s¹ czytania mszalne, których sigla tu podajê: Ksiêga proroka Izajasza
(50,4-7); List œw. Paw³a Aposto³a do
Filipian (2,6-11) czy wreszcie opis Mêki
Pañskiej w tym roku wed³ug œw. Marka (14,1-15,47).
2. Wielki Czwartek
Od Wielkiego Czwartku, Msz¹

œwiêt¹ wieczorn¹, zwan¹ Wieczerzy
Pañskiej, rozpoczyna siê ŒWIÊTE
TRIDUUM PASCHALNE. W du¿ym
skrócie przeœledŸmy te najwa¿niejsze
wydarzenia dotycz¹ce naszego zbawienia.
Wielki Czwartek zwi¹zany jest z
ustanowieniem sakramentów Eucharystii i kap³añstwa, a tradycja obchodzenia tego œwiêta, zrodzi³a siê w IV
wieku. W tym dniu ka¿dy koœció³ parafialny bêdzie jerozolimskim Wieczernikiem. Otoczymy o³tarz Chrystusa,
aby sprawowaæ pami¹tkê Wieczerzy
Pañskiej. Bêdziemy szczególnie ws³uchiwaæ siê w s³owa Pana Jezusa: „To
czyñcie na moj¹ pami¹tkê”. Œwiêtowaæ
bêdziemy ustanowienie Eucharystii
czyli Najœwiêtszej Ofiary, któr¹ nazywamy Msz¹ œwiêt¹ czy „³amaniem chleba”. Nie by³oby Eucharystii bez kap³añstwa, dlatego – tak zwykle bywa,
przynajmniej w sanockiej farze - ¿e
dzieci, m³odzie¿, starsi z poszczególnych grup parafialnych sk³adaj¹ kap³anom ¿yczenia, bo to jest kap³añskie
œwiêto. Jest to dzieñ bardzo uroczysty, podnios³y, kiedy to podczas Mszy
œwiêtej przy muzyce sp³ywaj¹cej z
organów, dzwonów, dzwonków, gongów, zaœpiewamy hymn „Chwa³a na
wysokoœci Bogu”, aby po jego zakoñczeniu nieco zamilkn¹æ. Jak wa¿ne w

liturgii jest milczenie. W ¿yciu te¿ jest
nam potrzebne, choæ niedoceniane.
W pierwszym czytaniu (Wj 12,18.11-14) us³yszymy opis rodowodu
Œwiêta Paschy, które upamiêtnia wyjœcie Izraelitów z niewoli egipskiej i
powo³anie narodu wybranego. Prowadzi nas ono do wyjœcia z niewoli
grzechu, aby kiedyœ zasi¹œæ z Chrystusem na uczcie niebieskiej, aby osi¹gn¹æ zbawienie.
Drugie czytanie (1 Kor 11,23-26)
przywo³a na pamiêæ opis ustanowienia Eucharystii. Jest to najwczeœniejsza informacja na ten temat przekazana przez Nowy Testament. W tym
wydarzeniu spe³niaj¹ siê wszystkie
zapowiedzi Starego Testamentu jakie
by³y ujête w typach i figurach, jak to
siê dziœ okreœla. Jezus, starotestamentalny S³uga Pañski z Ksiêgi Proroka
Izajasza, jest Barankiem z³o¿onym w
ofierze, który we w³asnej Krwi zawar³
Nowe Przymierze, a nastêpnie poleci³
j¹ sprawowaæ swoim uczniom, a co
przejêli tak¿e ich nastêpcy.
Ewangelia przekazuje nam najwiêksz¹ prawdê: Jezus umi³owa³ nas
„a¿ do koñca”, co znaczy: „bez koñca”, „a¿ do szaleñstwa krzy¿a”. Odda³
siê nam w Eucharystii, a to stale powtarzany przejaw Jego mi³oœci ofiarnej, najwiêkszej, nie cofaj¹cej siê na-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 12 (758) 25 marca 2018 r.

15
wet przed œmierci¹.
W katedrze, po homilii, i w wielu
koœcio³ach parafialnych, odbywa siê
obrzêd umywania nóg, co jest zachêt¹
do wype³niania Chrystusowego przykazania braterskiej mi³oœci.
Na zakoñczenie Mszy œwiêtej odbywa siê uroczysta procesja z Najœwiêtszym Sakramentem. Œwiêt¹ Eucharystiê przenosi siê do bocznego
o³tarza, do kaplicy – zwanej Ciemnic¹,
gdzie wierni adoruj¹ Pana Jezusa towarzysz¹c Jego osamotnieniu.
Po drodze wierni œpiewaj¹ przejmuj¹cy hymn: „S³aw, jêzyku, tajemnicê, Cia³a i najdro¿szej Krwi…”, aby
zakoñczyæ œpiewem pieœni adoracyjnej: „Przed tak wielkim Sakramentem....”. W tym dniu drzwi koœcio³ów
otwarte s¹ do póŸnych godzin nocnych. Obecnoœæ Jezusa pod postaci¹
Chleba jest tak¿e przejawem Jego pokory, uni¿enia siê. Jezus chce nam
powiedzieæ: „Oto Ja jestem z wami a¿
do skoñczenia œwiata”. Obna¿enie
o³tarza koñczy ceremonie Wielkiego
Czwartku. Rozpoczyna siê ADORACJA.
3. Wielki Pi¹tek czyli liturgia na
czeœæ Mêki Pañskiej
Na prze¿ycia i treœæ Wielkiego Pi¹tku sk³adaj¹ siê: a) liturgia S³owa Bo¿ego, b) adoracja Krzy¿a, c) Komunia
œwiêta, d) przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do Grobu Pañskiego.
Zgodnie ze staro¿ytn¹ tradycj¹,
Koœció³ w tym dniu nie sprawuje Eucharystii. O³tarz jest zupe³nie obna¿ony, bez krzy¿a, bez œwieczników i obrusów. Koœció³ przypomina:
„Liturgia Wielkiego Pi¹tku upamiêtnia tajemnicê naszego zbawienia:
œmierci Chrystusa. O tej godzinie, o
której kiedyœ na dziedziñcu œwi¹tyni
jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na Krzy¿u, za miastem umiera
Jezus, Baranek, który na swoje ramiona wzi¹³ grzechy nas wszystkich.
Zgodnie z tradycj¹ pierwszych wieków, Koœció³ nie sprawuje Eucharystii, lecz wzywa wiernych do adoracji
Krzy¿a. Wielki Pi¹tek jest dniem mi³osierdzia, przebaczenia i obietnic¹
szczerej odnowy ¿ycia chrzeœcijañskiego”.
a. Liturgia S³owa Bo¿ego
Pierwsze czytanie, to proroctwo z

Ksiêgi Izajasza (52,13-53,12). Jest to
czwarta Pieœñ S³ugi Pañskiego, co
odnosi siê do cierpi¹cego Jezusa. On
jest tym, który „uni¿y³ samego siebie
a¿ do œmierci, a by³a to œmieræ na Krzy¿u”. On wzi¹³ na siebie „winy wszystkich” i odpokutowa³ za nie; Jego
œmieræ by³a drog¹ do „œwiat³a” i chwa³y, a nam przynios³a ratunek i ¿ycie
wieczne. W Jego ranach jest nasze
ocalenie”. Drugie czytanie, to: List do
Hebrajczyków (4,14-16; 5,7-8), a trzecie, to Ewangelia wed³ug œw. Jana (18,119,42). Jest to Mêka naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Na zakoñczenie biblijnej liturgii
s³owa odbywa siê modlitwa powszechna, która ma wiele intencji. S¹
one w nastêpuj¹cej kolejnoœci: za Koœció³ œwiêty; za papie¿a; za wszystkie
stany Koœcio³a; za katechumenów; o
jednoœæ chrzeœcijan, za ¯ydów, za niewierz¹cych w Chrystusa; za niewierz¹cych w Boga; za rz¹dz¹cych pañstwami i za strapionych i cierpi¹cych.
Jest to bardzo uroczysta modlitwa wiernych. Modlimy siê do Pana Boga, aby
zbawienie, które Syn Bo¿y wys³u¿y³
na Krzy¿u, ogarnê³o wszystkich ludzi.
b. Adoracja Krzy¿a
Do o³tarza przynosi siê zas³oniêty
Krzy¿, a dwaj ministranci nios¹ przy
nim zapalone œwiece. Kap³an, stoj¹c
przed o³tarzem, bierze Krzy¿, ods³ania
jego górn¹ czêœæ i podnosz¹c œpiewa
wezwanie: Oto drzewo Krzy¿a, na którym zawis³o zbawienie œwiata, a wszyscy odpowiadaj¹: PójdŸmy z pok³onem. Po skoñczeniu wszyscy klêkaj¹
na oba kolana i przez chwilê oddaj¹
czeœæ Krzy¿owi. W tym czasie kap³an
trzyma wzniesiony Krzy¿, a czyni tak
trzykrotnie ods³aniaj¹c poszczególne
ramiona Krzy¿a. Koœció³ poucza nas i
zachêca, bo Krzy¿ jest znakiem „zwyciêstwa Chrystusa i naszego zbawienia. Adorujmy Krzy¿ Chrystusa, klêknijmy przed nim, uca³ujmy ze czci¹
rany Zbawiciela a nasze przyklêkniêcie, poca³unek Krzy¿a, nasze patrzenie na Krzy¿ niech stan¹ siê modlitw¹
adoracji. Adoruj¹c Ukrzy¿owanego
prosimy, by Pan obdarzy³ nas swoj¹
mi³oœci¹ i przebaczeniem, które oznajmi³ z wysokoœci swego Krzy¿a. Za
uca³owanie Krzy¿a dziœ mo¿na uzyskaæ
odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami”. W tym czasie najczêœciej œpiewa siê takie pieœni wielkopostne, jak:

„Ludu, mój ludu” czy „Krzy¿u œwiêty, nade wszystko”.
c. Komunia œwiêta
Od adoracji Krzy¿a Koœció³ œwiêty prowadzi nas do zjednoczenia z
Chrystusem w Komunii œwiêtej. Wtedy nakrywa siê o³tarz bia³ym obrusem
i umieszcza siê na nim Msza³. Kap³ani
przynosz¹ Najœwiêtszy Sakrament, a
my wszyscy oczekujemy na spotkanie z Panem w Komunii œwiêtej milcz¹c. Kap³anom towarzysz¹ ministranci z zapalonymi œwiecami. Po
przyniesieniu Najœwiêtszego Sakramentu, celebrans zachêca: „Pouczeni
przez Zbawiciela i pos³uszni Jego
s³owom, oœmielamy siê mówiæ”: „Ojcze nasz...”. Po Komunii œwiêtej kap³an odnosi Najœwiêtszy Sakrament
do tabernakulum w Grobie Pañskim.
d. Procesja do Grobu Pañskiego
Po ukoñczeniu liturgii Mêki Pañskiej, przenosi siê Najœwiêtszy Sakrament do Grobu Pañskiego i pozostawia siê do adoracji. Pan Jezus
wystawiony jest w monstrancji okrytej przezroczystym welonem. Swoj¹
uwagê modlitewn¹ koncentrujemy na
Obliczu Chrystusa utajonego w Najœwiêtszym Sakramencie. W czasie procesji do grobu mo¿na œpiewaæ pieœni
o Mêce Pañskiej, np. Jezu Chryste,
Panie mi³y. Bardzo wzruszaj¹ca jest
pieœñ: „Odszed³ Pasterz od nas, Zbawca, Ÿród³o ³aski, zdroje wody ¿ywej,
mi³oœci prawdziwej”
Koñczy siê liturgia Wielkiego Pi¹tku, tu, w koœciele, ale o godzinie 22.00
z naszego koœcio³a ulicami miasta wyruszy procesja, aby odprawiæ nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej, które od
kilku lat cieszy siê wielkim uznaniem,
o czym œwiadcz¹ ogromne rzesze ludzi jak na tê porê doby. Zapraszamy
wszystkich chêtnych do tej modlitwy.
4. Wielka Sobota
„W Wielk¹ Sobotê Koœció³ trwa
przy Grobie Pañskim rozwa¿aj¹c Mêkê
i Œmieræ Chrystusa” – poucza Koœció³.
Jak wygl¹da Wigilia Paschalna w
Wielk¹ Noc? Sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: a) liturgia œwiat³a, poœwiêcenie ognia i przygotowanie pascha³u; b) liturgia S³owa; c) liturgia
chrzcielna; d) liturgia eucharystyczna.
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Po koœcio³ach, w okreœlonych godzinach, trwa œwiêcenie pokarmów.
a. Liturgia œwiat³a, poœwiêcenie
ognia i przygotowanie pascha³u.
W koœciele cisza, skupienie,
wszystkie œwiat³a wygaszone, ciemno.
Na zewn¹trz p³onie ognisko. Kap³an
zanim poœwiêci ogieñ i pascha³ z pszczelego wosku zaprosi na czuwanie
i modlitwê, s³uchanie s³owa Bo¿ego
i uczestnictwo w œwiêtych obrzêdach.
Przy poœwiêceniu pascha³u
us³yszymy s³owa: Chrystus wczoraj
i dziœ, Pocz¹tek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego nale¿y czas i wiecznoœæ.
Jemu chwa³a i panowanie przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
Po wy¿³obieniu krzy¿a i dwóch
greckich liter, kap³an umieszcza piêæ
symbolicznych gwoŸdzi w kszta³cie
kropli krwi, mówi¹c: Przez swoje
œwiête rany jaœniej¹ce chwa³¹ niech
nas strze¿e i zachowuje Chrystus
Pan. Amen.
Nastêpnie kap³an zapala pascha³
od nowego ognia, mówi¹c: Niech
œwiat³o Chrystusa chwalebnie zmartwychwsta³ego rozproszy ciemnoœci
naszych serc i umys³ów. Po wypowiedzeniu tych s³ów, celebrans bierze
pascha³ i wstêpuje do koœcio³a
trzykrotnie œpiewaj¹c: ŒWIAT£O

CHRYSTUSA. Wszyscy odpowiemy:
Bogu niech bêd¹ dziêki.
Po przyjœciu do o³tarza œpiewa siê
uroczyste ORÊDZIE WIELKANOCNE pe³ne radoœci i proœby, aby Chrystus Zmartwychwsta³y opromienia³
swoj¹ œwiat³oœci¹ ca³y œwiat i ka¿dego z nas. Wierni trzymaj¹ w rêkach
zapalone œwiece.
b. Liturgia S³owa Bo¿ego
Na pocz¹tku liturgii S³owa kap³an
zwraca siê do ludu w tych lub podobnych s³owach:
„Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczêciu wigilii paschalnej w pokoju serca s³uchajmy teraz
s³owa Bo¿ego. Rozwa¿ajmy, jak to
Bóg w minionych czasach wybawi³
swój lud i jak w koñcu zes³a³ nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus
przez swoj¹ œmieræ i zmartwychwstanie da³ nam nowe ¿ycie. Módlmy siê,
aby Pan Bóg da³ nam pe³ny udzia³
w paschalnym dziele zbawienia”.
W zale¿noœci od miejscowych okolicznoœci czytañ mszalnych tej nocy
mo¿e byæ a¿ dziewiêæ. Bogactwo
S³owa Bo¿ego!

„W Noc Paschaln¹ Koœció³ zawsze
udziela chrztu, na znak, ¿e wszystkie
sakramenty czerpi¹ moc z Misterium
Paschalnego – œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Poœwiêcimy wiêc
teraz wodê, wspominaj¹c wielkie dzie³a, których Bóg dokona³. Wspominamy tak¿e w modlitwie œwiêtych,
bo w nich najpe³niej okaza³a siê moc
Zmartwychwsta³ego Chrystusa. Dziêkujemy za wodê Chrztu œwiêtego,
która jest znakiem zdroju nowego ¿ycia
w Koœciele”. Jeœli s¹ chrzty, nastêpuje chrzest, ale niezale¿nie od tego wszyscy odnawiamy swój w³asny chrzest.
d. Liturgia eucharystyczna
Kap³an podchodzi do o³tarza i rozpoczyna liturgiê eucharystyczn¹. Na
zakoñczenie Mszy œwiêtej œpiewa siê
uroczyste: IdŸcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. Teraz mo¿e ju¿
nast¹piæ procesja rezurekcyjna, b¹dŸ
te¿ jutro rano.
Wszystkim ¿yczê b³ogos³awionych Œwi¹t, aby radoœæ wielkanocna
nape³nia³a serca wszystkich identyfikuj¹cych siê z wiar¹ chrzeœcijañsk¹.
Przez oktawê czêsto pozdrawiamy siê
s³owami „Chrystus zmartwychwsta³
– prawdziwie zmartwychwsta³”.

c. Liturgia chrzcielna
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Golgota
Pragnê…
Podczas ostatnich gorzkich ¿alów
przeszliœmy wraz z Chrystusem uliczkami Jerozolimy i przebyliœmy wraz z
Nim bolesn¹ drogê krzy¿ow¹. Zauwa¿yliœmy, ¿e Syn Bo¿y dobrowolnie
przyj¹³ swój krzy¿ i bior¹c go na ramiona okaza³ pe³ne pos³uszeñstwo
Ojcu. Droga krzy¿owa by³a znakiem
mi³oœci Jezusa do nas, ale równie¿ stanowi³a wezwania do przyjêcia i cierpliwego znoszenia w³asnego krzy¿a
choroby, s³aboœci lub innych trudnych doœwiadczeñ. Dziœ pragniemy
wspi¹æ siê na kalwaryjsk¹ górê i rozwa¿yæ wielk¹ mi³oœæ Zbawiciela, która
na tym pagórku osi¹gnê³a swój szczyt.
S³owo Golgota w jêzyku aramejskim i hebrajskim oznacza tyle, co Miejsce Czaszki. Natomiast ³aciñska nazwy tego miejsca (Calvaria) wywodzi
siê od s³owa calvus (³ysy), które opisuje charakter wzgórza pozbawionego krzewów i drzew. Nazwa Miejsce
Czaszki by³a ró¿nie t³umaczona. Staro¿ytna tradycja koœcielna dopatrywa³a siê na Golgocie miejsca z³o¿enia
koœci i czaszki Adama, pierwszego
cz³owieka (Orygenes). To przekonanie
mia³o g³êbokie znaczenie teologiczne.
To, co zniszczy³ pierwszy Adam poprzez swoje niepos³uszeñstwo Bogu,
naprawi³ Chrystus, drugi Adam, który
by³ pos³uszny swojemu Ojcu a¿ do
œmierci. Miejsce, w którym z³o¿ono
szcz¹tki pierwszego grzesznika, sta³o
siê zatem miejscem dokonania ostatecznego i doskona³ego zbawienia
wszystkich ludzi. Ale istniej¹ równie¿
inne interpretacje t³umacz¹ce nazwê
œwiêtego wzgórza. Niektórzy uwa¿ali,
¿e na wzgórzu kalwaryjskim znajdowa³y siê czaszki zamordowanych skazañców, którzy nie doczekali siê w³asnych
grobów. Z ca³¹ pewnoœci¹ Kalwaria
by³¹ te¿ miejscem pozyskiwania materia³u budowlanego. Po³o¿ony na zachód od Jerozolimy pagórek pe³ni³
funkcje kamienio³omu dostarczaj¹cego kruszywa i skalnych bloków pod
budowê ulic i pa³aców staro¿ytnej Jerozolimy.
Ewangeliœci podaj¹, ¿e Chrystus
zosta³ ukrzy¿owany poza miastem
(Mk 15,20b; £k 23,26; J 19,17). Dlaczego egzekucja Bo¿ego Syna dokona³a

siê poza murami miejskimi Jerozolimy?
¯ydowskie prawo zakazywa³o egzekucji i pochówków na terenie œwiêtego
miasta. Cmentarze oraz miejsca kaŸni
by³y niebezpieczn¹ przestrzeni¹ na
której ka¿dy pobo¿ny wyznawca judaizmu móg³ zaci¹gn¹æ stan rytualnej
nieczystoœci. Równie¿ rzymscy okupanci z przyczyn praktycznych raczej
nie dokonywali egzekucji na terenach
miejskich. Celowo wybierali miejsca
publiczne, aby skazani budzili grozê i
odstraszali potencjalnych przestêpców od dokonania zbrodni. Najczêœciej by³y to pobocza ruchliwych dróg
lub tereny znajduj¹cy siê blisko bram
miejskich. Jezus zosta³ odrzucony
przez swój naród oraz jego przywódców. Jego mêczeñska œmieræ poza
murami Jerozolimy by³a wype³nieniem
przypowieœci o niegodziwych rolnikach, którzy zabiwszy syna w³aœciciela winnicy, wyrzucili go poza jej ogrodzenie (Mt 21,39).
Warto jeszcze pochyliæ siê krótko
nad sam¹ metod¹ krzy¿owania. W miejscu wykonywania straceñ najczêœciej
znajdowa³a siê pionowa belka umocowana na sta³e w pod³o¿u. Skazaniec
na w³asnych barkach przynosi³ belkê
poprzeczn¹, do której by³ przybijany
kilkunastocentymetrowymi, najczêœciej têpymi i zardzewia³ymi gwoŸdziami. Aby sprawiæ wiêkszy ból, gwoŸdzie wbijano w szczególnie unerwione
i podatne na ból nadgarstki. Nastêpnie na sznurach podnoszono poziom¹
belkê z przybitym skazañcem i przybi-

jano jego stopy do belki pionowej,
czêsto mia¿d¿¹c przy tym koœci œródstopia. Nad g³owami skazañców
umieszczano tabliczkê z podaniem
winy dla której koñcz¹ ¿ycie w tak nieludzkich warunkach.
Jaka by³a bezpoœrednia przyczyna œmierci krzy¿owej Pana Jezusa?
Wybitny kardiolog, profesor W³adys³aw Sinkiewicz w swojej ksi¹¿ce Medyczne aspekty œmierci krzy¿owej Jezusa na podstawie œwiadectw
biblijnych, analizy Ca³unu Turyñskiego i badañ historycznych Ÿróde³ pozachrzeœcijañskich wskaza³ na trzy
mo¿liwe przyczyny œmierci Pana.
Pierwsz¹ z nich by³a nienaturalna pozycja cia³a skazañca, który aby zaczerpn¹æ powierze musia³ podci¹gaæ
siê na przebitych stopach i d³oniach i
rozpaczliwie walczyæ o ka¿dy oddech.
Chrystus móg³ siê zwyczajnie udusiæ
i umrzeæ z powodu niedotlenienia. Inna
interpretacja wskazuje na totalne wyczerpanie organizmu. Jezus ju¿ przed
ukrzy¿owaniem by³ w stanie krytycznym. Ca³un Turyñski ukazuje 121 g³êbokich ran po biczowaniu. Zbawiciel
móg³ zatem umrzeæ przez wyczerpanie,
wykrwawienie i niewydolnoœæ ca³ego
organizmu. Trzecie wyt³umaczenie
podane przez prof. Sinkiewicza wskazuje na zawa³ lub pêkniêcie serca. G³oœny okrzyk wydany przez Jezusa przy
zgonie (Mk 15,37) oraz obfitoœæ krwi i
wody wytryskuj¹cej z przebitego
w³óczni¹ serca (J 19,34) potwierdza
taka mo¿liwoœæ interpretacji. Serce Je-
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zusa, które by³o gorej¹cym ogniskiem
mi³oœci, domem Bo¿ym i bram¹ nieba
oraz przeb³aganiem za nasze grzechy
zwyczajnie pêk³o z krañcowego wyczerpania. A mo¿e jednak z mi³oœci do
nas. Z mi³oœci, która w tym Bo¿ym
Sercu nie mog³a siê ju¿ pomieœciæ…
Jezus na krzy¿u by³ w pe³ni wolny.
Mimo tego, ¿e zosta³ unieruchomiony
i fizycznie ograniczony, cieszy³ siê
pe³n¹ wolnoœci¹. Owa wolnoœæ przejawia³a siê w otwartoœci na Boga i otaczaj¹cych Go ludzi. Jezus kocha³ do
koñca. Nikt i nic nie mog³o zabraæ Mu
wolnoœci zwi¹zanej z mi³oœci¹. Znakiem
wolnoœci Pana by³o to, ¿e mimo krañcowego wyczerpania równie¿ na krzy¿u budowa³ i tworzy³ relacjê z Ojcem,
z Maryj¹, ze skruszonym ³otrem. Kontynuowa³ i tworzy³ owe relacje poprzez
rozmowê, dialog, wypowiadane s³owa
i spojrzenia. Syn Bo¿y nie myœla³
o sobie, ale we wszystkim i do koñca
pokaza³, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹. I by³ w
tym wszystkim doskonale wolny.
Chrystus rozpiêty na krzy¿u nie ma nic
do ukrycia, szeroko rozpoœciera ramiona dla wszystkich ludzi i ukazuje swoje serce ka¿demu cz³owiekowi.
Nie ma wolnoœci bez prawdziwej
mi³oœci. A mi³oœæ objawia siê najpe³niej w relacjach, w zdolnoœci ich tworzenia i podtrzymywania. Prawdziwa
wolnoœæ wyp³ywaj¹ca z mi³oœci odznacza siê otwartoœci¹ na Boga i innych
ludzi. Warto przyjrzeæ siê dzisiaj w³a-

snemu ¿yciu. Czy czuje siê cz³owiekiem wolnym? Czy rzeczywiœcie jestem
wolny? Byæ mo¿e jest coœ, co ogranicza moj¹ wolnoœæ i przeszkadza mi w
kochaniu, w budowaniu relacji. To
mo¿e byæ jakiœ grzech, na³óg, kierowanie siê uprzedzeniami wobec bliŸnich, zbytnia podejrzliwoœæ, lêk przed
nawi¹zywaniem relacji, zamykanie siê
w œwiecie w³asnych spraw i obowi¹zków. Prawdziwa wolnoœæ objawia siê
w mi³oœci. I do takiej wolnoœci wyswobodzi³ nas Pan Jezus (Ga 5,1).
Przyk³adem takiej pe³nej wolnoœci
i otwartoœci na innych ludzi by³ œwiêty Maksymilian Maria Kolbe. Kiedy
na placu apelowym wybierano wiêŸniów do bunkra g³odowego, jeden
z nich, Franciszek Gajowniczek zacz¹³
p³akaæ i prosiæ o ³askê. Mówi³, ¿e ma
¿onê i dzieci i ¿e nie chce umieraæ.
I w tym momencie z szeregu wyst¹pi³
œwiêty ojciec Maksymilian. Za wyjœcie
z szeregu grozi³a natychmiastowa egzekucja, zastrzelenie. Jednak w przypadku franciszkanina by³o inaczej.
Wœciek³y dowódca o nazwisku
Fritzsch zapyta³ swojego asystenta:
Czego chce ta polska œwinia? Maksymilian wskaza³ wtedy rêk¹ na Gajowniczka i ze spokojem odpowiedzia³:
Ja chcê umrzeæ za niego. Zaskoczony esesman zmieni³ ton i zada³ mu pytanie: Kto ty jesteœ? Na placu zabrzmia³a natychmiastowa odpowiedŸ:
jestem polskim ksiêdzem katolickim.

Esesman zapyta³ raz jeszcze: Dlaczego chce pan umrzeæ za niego? Franciszkanin odpowiedzia³: On ma ¿onê
i dzieci. Te dok³adnie przytoczone s³owa pokazuj¹ wielk¹ wolnoœæ ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Mimo tego,
¿e w obozie by³ tylko pozbawionym
praw numerem, to wewnêtrznie zachowa³ pe³n¹ wolnoœæ i swobodê. Nikt nie
móg³ mu zabraæ mi³oœci i wyp³ywaj¹cej z niej otwartoœci i wolnoœci. To
Maksymilian by³ panem sytuacji, pokaza³, ¿e mi³oœæ jest w stanie wszystko przetrzymaæ. Umieraj¹c w bloku
œmierci zamieni³ miejsce, w którym
zwykle jedynie przeklinano i rozpaczano, w kaplicê pe³n¹ rozmodlonych ludzi. Zosta³ dobity zastrzykiem fenolu
w serce i podobno na jego twarzy goœci³ wtedy pogodny uœmiech.
Maksymilian naœladowa³ Chrystusa. Podobnie jak Zbawiciel rozpiêty na
krzy¿u by³ on otwarty na potrzeby innych, na relacje z bliŸnimi i na dawanie siebie a¿ do koñca. Do œwi¹t Wielkanocnych zosta³y nieca³e dwa
tygodnie. Jak w tym czasie oka¿ê mi³oœæ tym, którzy mnie otaczaj¹?
Co konkretnie zrobiê, aby zawalczyæ z
tym, co zabiera mi moj¹ wolnoœæ i zamyka mnie w sobie samym?
Na sam koniec zachciejmy przywo³aæ jedno s³owo Pana Jezusa, które
wypowiedzia³ z wysokoœci krzy¿a.
Jezus powiedzia³: Pragnê (J 19,28). Z
ca³¹ pewnoœci¹ doskwiera³o mu fizycz-
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ne pragnienie, które potêgowa³ upa³
ca³ego dnia i skrajne wycieñczenie. By³
spragniony, gdy¿ ostatni raz pi³ w Wieczerniku przy okazji sprawowania
pierwszej w dziejach œwiata Eucharytsii. Poprzez to s³owo w pewien sposób poprosi³ o ostatni¹ pos³ugê,
o uczynek mi³osierdzia wzglêdem samego siebie. Ale w tej proœbie ukryta
jest równie¿ g³êbsza treœæ. Jezus
pragn¹³ do koñca wype³niæ wolê swojego Ojca i doskonale zrealizowaæ dzie³o zbawienia. W s³owie pragnê ukryte
s¹ w pewien sposób s³owa psalmu:
przychodzê Bo¿e pe³niæ Twoj¹ wolê
(por. Ps 40,8-9). Pokarmem Jezusa by³o
wype³nianie woli Ojca (J 4,34).
On pragn¹³ na ziemie rzuciæ ogieñ,
ogieñ mi³oœci (£k 12,49). Pragn¹³,
aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania jedynego, prawdziwego Boga.
Ale w s³owie pragnê mo¿emy znaleŸæ równie¿ proœbê Pana Boga o uwagê i mi³oœæ ze strony cz³owieka. Bóg
jest prawdziw¹ osob¹. Obdarza cz³owieka mi³oœci¹ i sam oczekuje wzajemnoœci. W Ksiêdze Ozeasza znajduj¹ siê
piêkne s³owa Boga skierowane do
Narodu Wybranego: Mi³oœci pragnê,
nie krwawej ofiary, poznania Boga
bardziej ni¿ ca³opalenia (Oz 6,6). Pragnieniem Boga jest to, aby cz³owiek
przyj¹³ Jego mi³oœæ i na ni¹ odpowiedzia³ swoja mi³oœci¹. Mi³oœci¹ s³ab¹,
kruch¹, czêsto niewiern¹ i biedn¹,
ale szczer¹ i prawdziw¹. Bóg oczekuje
naszej mi³oœci. On na krzy¿u do ka¿dego z nas krzyczy i wo³a: pragnê
Twojego serca, choæ odrobiny uwagi
i mi³oœci. On nie jest odleg³¹ abstrakcj¹, jak¹œ ide¹ lub zbiorem zasad
czy norm. On jest ¿yw¹ i prawdziw¹
osob¹. A zatem te¿ oczekuje od cz³owieka mi³oœci. W Sercu Jezusa mieszka ca³a pe³nia Bóstwa, to Serce Bo¿e
pe³ne jest nieskoñczonego majestatu.
Ale jest to te¿ serce cz³owiecze, takie
jak nasze serca. Serce Chrystusa jest
do naszych serc podobne we wszystkim oprócz grzechu. A zatem tak jak
ka¿de ludzkie serce gor¹co pragnie
obdarzaæ mi³oœci¹ i mi³oœæ przyjmowaæ.
Ale niestety ludzie czêsto rani¹ Jego
Serce grzechami, ale te¿ obojêtnoœci¹,
cynizmem, zapomnieniem czy brakiem
uwagi. Pan Jezus ¿ali siê do œwiêtej
siostry Faustyny: Serce moje przepe³nione jest mi³osierdziem wielkim dla
dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. O jak wielka jest obo-

jêtnoœæ dusz za tyle dobroci, za tyle
dowodów mi³oœci; Serce moje napawa siê sam¹ niewdziêcznoœci¹, zapomnieniem od dusz ¿yj¹cych w œwiecie; na wszystko maja czas, tylko nie
maj¹ czasu na to, aby przyjœæ do mnie
po ³aski (Dz. 367).
Jak mo¿emy okazaæ mi³oœæ Jezusowi? Jak odpowiedzieæ na Jego pragnê. Zapewne sposobów jest tysi¹ce. Ka¿dy powinien odszukaæ jak¹œ
formê w³asnej odpowiedzi na to Bo¿e
pragnienie. Modlitwa, akty strzeliste,
dobre uczynki, godny i pe³ny udzia³
we Mszy Œwiêtej to tylko niektóre sposoby odpowiedzi na wo³anie Chrystusa z krzy¿a. Warto choæ na kilka chwil
wst¹piæ do œwi¹tyni, gdzie ChrystusEucharystia zamkniêty jest w tabernakulum. Cia³o Chrystusa jest przechowywane w tej skrzyneczce dla ka¿dego
i ka¿dej z nas. On chcia³ byæ bardzo
blisko i tak naprawdê dzieñ i noc
mieszka poœród nas w Najœwiêtszym
Sakramencie. I pewnie czasami doskwiera Mu samotnoœæ, bo tak jak
powiedzia³ do siostry Faustyny, na
wszystko mamy czas, tylko nie mamy
czasu przyjœæ do Niego po ³aski. Mo¿e
wracaj¹c lub id¹c do pracy lub szko³y
albo udaj¹c siê na spacer czy zakupy
warto wst¹piæ na kilka chwil do koœcio³a, popatrzeæ na wieczn¹ lampkê
i w ciszy adorowaæ Chrystusa, który

obdarza nas swoj¹ mi³oœci¹, ale te¿
pragnie nas samych i naszych serc.
Te kilka chwil spêdzonych w ciszy przy
tabernakulum mog¹ okazaæ siê najwiêksz¹ inwestycj¹ w twoje ¿ycie,
ma³¿eñstwo, relacje z Bogiem i ludŸmi,
pracê oraz ca³¹ codziennoœæ. Dlaczego? Poniewa¿ Pan Bóg nigdy nie da
siê przeœcign¹æ cz³owiekowi w dawaniu. Za te kilka chwil spêdzonych
z Nim otrzymasz tysi¹ckroæ wiêcej dobra. Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e chodzi tu
o samego Chrystusa i Jego pragnienie mojego serca, nie zaœ o to, co móg³bym od Niego otrzymaæ.
Bo¿y Syn z krzy¿a wo³a³ do ludzi o
swoim wielkim pragnieniu a teraz jest
obecny poœród nas w Najœwiêtszym
Sakramencie. Na krzy¿u napojono go
octem (J 19,29). Nie nale¿a³o Mu siê
smaczne wino lub œwie¿a woda.
A czym my zechcemy ugasiæ dzisiaj
i w przysz³oœci pragnienie Jezusa?
Nie bójmy siê tego pytania: czy zechcê napoiæ dziœ Jezusa? Czy zechce
ugasiæ Jego wielkie pragnienie?
Doskonale wiemy, ¿e nie jest to pragnienie napoju, ale pragnienie obecnoœci, czci i mi³oœci… Co mam dziœ
dla Jezusa? Ocet czy œwie¿¹ wodê
obecnoœci i doskona³e wino mi³oœci?

ks. diakon Jakub Jakubowski
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Pusty Grób
Przed wejœciem do grobu zatoczyli du¿y kamieñ i odeszli…
Stajemy dziœ przed Chrystusem
ukrytym w Eucharystii i wraz z t³umami wiwatuj¹cymi na Jego czeœæ pragniemy zawo³aæ: hosanna synowi
Dawida (Mt 21,9). Powoli dobiega
koñca okres Wielkiego Postu i wraz
z dzisiejsz¹ niedziel¹ wkraczamy w czas
bezpoœrednio przygotowuj¹cy do
prze¿ywania œwiêtego Triduum Paschalnego. Wielki Tydzieñ staje siê dla
nas okazj¹ do wejœcia w g³êbsze wewnêtrzne skupienie i zewnêtrzn¹ ciszê
oraz d³u¿sz¹ i bardziej intensywn¹
modlitwê. Zechciejmy w tych wa¿nych i donios³ych dniach znaleŸæ wiêcej czasu dla Boskiego Mistrza, który
pragnie zaj¹æ nale¿ne Mu miejsce na
tronie naszych serc.
Podczas ostatniego kazania pasyjnego przenieœliœmy siê na Golgotê i
trwaliœmy przy Jezusie w Jego bolesnej agonii na krzy¿u. Rozwa¿aliœmy
przyczyny œmierci mêczeñskiej Zbawiciela oraz kontemplowaliœmy Jego
pe³n¹ i doskona³¹ wolnoœæ przejawiaj¹c¹ siê nawi¹zywaniu i podtrzymywaniu relacji. Mi³oœæ na krzy¿u odnios³a
zwyciêstwo nad szatanem, grzechem,
œmierci¹ i wszelk¹ rozpacz¹. Mi³oœæ
Chrystusa pozwoli³a Mu zachowaæ
wewnêtrzn¹ wolnoœæ i zdolnoœæ dawania siebie a¿ do koñca. Zwróciliœmy
te¿ uwagê na jedno z ostatnich s³ów
Chrystusa wypowiedzianych z krzy¿a. W Jezusowym pragnê ukryte by³o
pragnienie wype³nienia woli Bo¿ej a¿
do koñca oraz troska o zbawienie ka¿-

dego cz³owieka. W tym prostym i wymownym s³owie Jezus zawar³ równie¿
wo³anie do ludzi, w którym Bóg prosi
o mi³oœæ, czeœæ i obecnoœæ. Syn Bo¿y
do koñca umi³owa³ cz³owieka i oczekuje ludzkiej wzajemnoœci i autentycznej odpowiedzi na mi³oœæ.
Na kilka chwil powróæmy jeszcze
na Miejsce Czaszki i duchowym wzrokiem wiary zechciejmy przenikn¹æ
ostatni akt zbawczego dramatu, który
dokona³ siê na oczach ca³ego nieba
i ziemi. To w³aœnie na krzy¿u ostatni
raz w ziemskim ¿yciu doczesnym Zbawiciela zabi³o Jego œwiête serce. Golgota by³a miejscem zgonu Chrystusa.
To tam, w Wielki Pi¹tek oko³o godziny
piêtnastej przesta³o pracowaæ serce
Zbawiciela, zastyg³o w ciszy i cieniu
œmierci. Serce Bo¿e, które trzydzieœci
trzy lata wczeœniej zosta³o utworzone
przez Ducha Œwiêtego pod sercem Maryi, przesta³o biæ i zakoñczy³o wysi³ek
ca³ego ¿ycia. By³o to serce niezwyk³e.
Dlaczego? Poniewa¿ wype³nia³ je majestat i bóstwo. W tym Sercu ukry³y
siê wszelkie skarby m¹droœci i umiejêtnoœci. To jedno serce by³o doskona³ym przeb³aganiem za grzechy œwiata i najwiêkszym upodobaniem Ojca.
Serce Chrystusa przez ca³e ¿ycie by³o
przepe³nione mi³oœci¹ do Boga i ludzi,
to tam bra³y pocz¹tek Jego przypowieœci, cuda, spotkania z grzesznikami
i celnikami oraz noce spêdzone na d³ugiej, wytrwa³ej modlitwie. Jedno serce
Nauczyciela z Nazaretu pomieœci³o
w nieskoñczonych g³êbinach w³asnej
pe³ni i doskona³oœci wszystkich ludzi

i ca³¹ historiê œwiata. I mo¿emy byæ
pewni, ¿e ka¿dy i ka¿da z nas w tym
sercu mia³ i w dalszym ci¹gu posiada
swoje miejsce. I nas Jezus nosi³
w swoim sercu i ogarnia³ p³omieniem
niezniszczalnej mi³oœci. Serce Boga
by³o jednoczeœnie sercem cz³owieka.
Sercem, w którym by³y obecne radoœæ
i smutek, strach i cierpienie, wspó³czucie i litoœæ. W sercu Chrystusa pojawia³y siê ludzkie uczucia i emocje. By³o
w nim zdumienie i zdziwienie wiar¹
Setnika (Mt 8,10) oraz gniew na kupcz¹cych w Przybytku (J 2,15). Jezus
by³ prawdziwym cz³owiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. A zatem Jego serce te¿ musia³o
byæ takie, jak nasze serca. Jedyna ró¿nica polega³a na tym, ¿e nigdy nie by³o
w nim nawet najmniejszego grzechu
i z³a.
W filmie Pasja Mela Gibsona ostatnie sekundy ¿ycia Jezusa zosta³y ukazane w piêkny sposób. Re¿yser wyciszy³ wszystkie dŸwiêki dochodz¹ce
spod krzy¿a i wyeksponowa³ bicie serca Jezusa. Z ka¿dym uderzeniem puls
staje siê coraz s³abszy. W koñcu ma
miejsce ostatnie, mocne uderzenie
Bo¿ego Serca, po którym nastaje g³êboka i pe³na spokoju cisza. Wykona³o
siê (J 19,30). Po ostatnim uderzeniu
Jezusowego Serca na ziemie spada
jedna, wielka kropla deszczu i z wielk¹
si³¹ uderza w zbocze Kalwarii. Jedna
kropla deszczu, jedna ³za Boga, którego umi³owany Syn zakoñczy³ ziemsk¹
pielgrzymkê. Po chwili na Golgotê spada rzêsisty deszcz, dochodzi do trzê-
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sienia ziemi i przedarcia zas³ony przybytku. Wszystko zosta³o przez Chrystusa wiernie zrealizowane. Boskie
Serce unios³o ciê¿ar zbawienia ca³ego
œwiata i otworzy³o wszystkim ludziom
bramy do nieba.
Drogi bracie i siostro! Czy kiedykolwiek us³ysza³eœ bicie w³asnego serca? Czy zwróci³eœ uwagê na jego puls
i cich¹ pracê? Wydaje nam siê, ¿e nasze serca maj¹ wytrwale pracowaæ
i wype³niaæ misjê otrzyman¹ od natury. Maj¹ przez ca³¹ dobê pompowaæ
krew i utrzymywaæ organizm przy
¿yciu. Nie zwracamy uwagi na bicie
serca, przyzwyczailiœmy siê do jego
regularnego rytmu. Nie zwracamy na
nie uwagi. Ca³y organizm ma prawo
do odpoczynku i regeneracji. Ale serce wci¹¿ musi pracowaæ. W ci¹gu kilkudziesiêciu lat ¿ycia musi wykonaæ
gigantyczn¹ pracê za któr¹ byæ mo¿e
nigdy nie zostanie docenione. Co by
siê sta³o, gdyby serce siê zbuntowa³o, gdyby odmówi³o nam pos³uszeñstwa? Co by z nami by³o, gdyby nasze serca w³aœnie dzisiejszego
wieczoru zamilk³y?
Warto po powrocie ze œwi¹tyni
usi¹œæ w domowym zaciszu w fotelu i
pos³uchaæ bicia w³asnego serca. Pozwoliæ sobie na chwilê refleksji, zadumy, modlitwy. I mo¿e bêdzie to okazja
do tego, aby podziêkowaæ Panu Bogu
za nasze serca, za ich wysi³ki i pracê.
Kiedy wyczujesz puls swego serca to
uœwiadomisz sobie, ¿e wszystko kim
jesteœ i co masz jest darem Pana Boga.
Zobaczysz, ¿e ludzkie ¿ycie jest piêkne i zarazem bardzo kruche, ¿e jest
chwil¹. Przekonasz siê, co w ¿yciu jest
najwa¿niejsze. Pomyœl wtedy, ile uderzeñ tego serca ci jeszcze pozosta³o.
I postanów sobie, ¿e nie zmarnujesz
czasu swojego ¿ycia. ¯ycie jest tylko
jedno, innego ¿ycia na ziemi nie bêdzie. Serce bije tylko raz. Kiedy definitywnie siê zatrzyma, to ju¿ wiêcej nie
rozpocznie na nowo swojej pracy. Jako
chrzeœcijanie powinniœmy maksymalnie wykorzystaæ ka¿d¹ chwilê naszego ¿ycia i poprzez trwanie w ³asce
uœwiêcaj¹cej i dobre uczynki nadaæ mu
w³aœciwy sens. Œwiêta siostra Faustyna w swoim Dzienniczku zapisa³a s³owa: £aska, która jest dla mnie w tej
godzinie, nie powtórzy siê w godzinie drugiej. Bêdzie mi dana w godzinie drugiej, ale ju¿ nie ta sama.
Czas przechodzi, a nigdy nie wraca.
Co w sobie zawiera, nie zmieni siê

nigdy; pieczêtuje pieczêci¹ na wieki
(Dz. 62). Warto wiêc dobrze wykorzystaæ ka¿d¹ chwilê i pamiêtaæ o momencie, w którym nasze serce uderzy po
raz ostatni. Do tej godziny trzeba byæ
przygotowanym, gdy¿ ona bêdzie decydowaæ o naszej wiecznoœci.
Po œmierci Jezusa Jego cia³o zosta³o zdjête z krzy¿a i z³o¿one do grobu. Warto podkreœliæ, ¿e ostatniej pos³ugi wobec cia³a Chrystusa nie podj¹³
¿aden z Jego najbli¿szych uczniów.
Wszyscy uciekli spod krzy¿a i rozproszyli siê po zau³kach Jerozolimy. Z Jezusem pozosta³a do koñca jedynie
Matka Najœwiêtsza, Jan Aposto³ i kilka kobiet. W naszym ¿yciu równie¿
niekiedy zostawiamy Jezusa i odchodzimy od Niego poprzez grzechy ciê¿kie. Ka¿dy grzech œmiertelny jest
ucieczk¹ spod krzy¿a, aktem dezercji
wzglêdem Mi³oœci, opuszczeniem
Chrystusa i Jego najbli¿szych. Poprzez
grzech œmiertelny odwracamy siê od
mi³oœci Boga i zostawiamy Go w momencie, w którym najbardziej potrzebuje naszej obecnoœci i wiernoœci.
Unikaæ grzechów ciê¿kich, natychmiast podnosiæ siê po upadku i podj¹æ trud walki z okolicznoœciami prowadz¹cymi do z³a to trwaæ przy krzy¿u
Jezusa i byæ Jego uczniem i przyjacielem.
Pochówku cia³a Jezusa podj¹³ siê
Józef z Arymatei. By³ on cz³onkiem
Sanhedrynu i ukrytym zwolennikiem
Jezusa. Zna³ doskonale Pismo œwiête
i przepisy prawa, by³ cz³owiekiem uczo-

nym i wysoko postawionym w hierarchii spo³ecznej. Posiada³ wielki maj¹tek. Prosz¹c Pi³ata o wydanie cia³a Jezusa i mo¿liwoœæ dokonania
pochówku œwiêtych zw³ok wykaza³ siê
wielk¹ odwag¹. Ryzykowa³ potêpienie
i odrzucenie ze strony swoich wspó³braci, którzy doprowadzili do skazania i zabicia Syna Bo¿ego. Jednak jako
cz³owiek uczciwy podj¹³ siê trudu z³o¿enia w grobie Jezusowego cia³a i zapewnienia Mu godnego pochówku.
I w tym momencie w naszych tegorocznych rozwa¿aniach pasyjnych
dochodzimy do ostatniego miejsca
zwi¹zanego z mêk¹, œmierci¹ i zmartwychwstaniem Jezusa. Tym miejscem
jest Jego grób.
Cia³a skazañców bardzo rzadko
mog³y doczekaæ siê uczciwego pogrzebu. Najczêœciej po zdjêciu z krzy¿a zw³oki umêczonego cz³owieka by³y
grzebane we wspólnym grobie bez
sprawowania zwyk³ych obrzêdów pogrzebowych. Nie mo¿na by³o z³o¿yæ
ich w rodzinnym grobowcu. Wydawanie cia³a ukrzy¿owanego skazañca nale¿a³o do w³adzy rzymskiej. Nie by³o
to ³atwe, ale jednak mo¿liwe. Zw³oki
mogli otrzymaæ cz³onkowie rodziny lub
przyjaciele, jeœli nie zachodzi³y szczególne okolicznoœci wprowadzaj¹ce
polityczne ryzyko. Skoro Pi³at wyda³
cia³o Jezusa w rêce Józefa z Arymatei,
to widocznie musia³ byæ do niego doœæ
przychylnie nastawiony.
Grób Jezusa znajdowa³ siê w bezpoœredniej bliskoœci Golgoty. Ewan-
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gelia Janowa wspomina o tym, ¿e grób
by³ po³o¿ony w ogrodzie (J 19,41).
Relacja Jana pozostaje zgodna z uwarunkowaniami historyczn –kulturalnymi Palestyny pocz¹tków naszej ery.
Cmentarze w naszym rozumieniu nie
by³y wówczas w u¿yciu. Groby znajdowa³y siê na prywatnych terenach,
najczêœciej w ogrodach lub dziedzicznych posiad³oœciach rodowych.
Ewangeliœci zwrócili uwagê na fakt,
¿e Jezus zosta³ z³o¿ony w nowym grobie wykutym w skale (Mt 27,60; Mk
14,46; £k 23,53). W tym skalnym grobowcu nie by³o wczeœniej umieszczone ¿adne ludzkie cia³o, nigdy nie zapanowa³a tam œmieræ. By³a to skalna
pieczara nale¿¹ca do Józefa z Arymatei i po³o¿ona na zachód od Jerozolimy. W czasach Pana Jezusa wykuwano w wapiennych ska³ach zarówno
proste groby, jak te¿ maj¹ce bogat¹
dekoracjê i rzeŸbione wejœcia.
Pierwsze mia³y niewielki otwór,
który zamykano prostok¹tnymi p³ytami lub te¿ okr¹g³ym, p³askim kamieniem
(Mt 27,60). G³az nale¿a³o przetoczyæ
w jedn¹ lub drug¹ stronê aby zamkn¹æ

lub otworzyæ grobowiec. Zabezpiecza³
on grób przed rabusiami i zwierzêtami
grasuj¹cymi w pobli¿u miasta. Po wciœniêciu siê do œrodka nale¿a³o zejœæ
stopieñ czy dwa w dó³ i wówczas mo¿na by³o siê wyprostowaæ. Wzd³u¿
trzech œcian komory znajdowa³y siê
skalne ³awy z wykutymi niszami, gdzie
sk³adano cia³a zmar³ych. Wzmianka
o nowym grobie wykutym w skale
wskazuje, ¿e wbrew zwyczajowi odnosz¹cemu siê do skazañców cia³o Jezusa zosta³o pochowane z wielkim szacunkiem. Ewangelie nie wspominaj¹
o zwyczajowym obmywaniu cia³a i namaszczaniu go wonnoœciami. Zapewne nie by³o na to czasu, gdy¿ pi¹tkowy wieczór zwi¹zany by³ z nadejœciem
szabatu i œwiêta Paschy. Wszelkie niekonieczne prace by³y w tym czasie
surowo zabronione. Zazwyczaj cia³o
skazañca ubierano w lnian¹ sukniê.
Cia³o Jezusa zosta³o jednak zawiniête
w specjalne p³ótno, zaœ na Jego
twarzy umieszczono poœmiertn¹ chustê (J 20,6-7). Bardzo prawdopodobne, ze czterometrowy Ca³un z Turynu
jest p³ótnem grobowym Jezusa, zaœ

chusta okrywaj¹ca Jego twarz znajduje
siê obecnie w Oviedo w Hiszpanii.
Grób Chrystusa sta³ siê niemym
œwiadkiem najwa¿niejszego wydarzenia w dziejach ludzkoœci. To tam Zbawiciel zwyciê¿y³ œmieræ i wszed³
w now¹ jakoœæ doskona³ego ¿ycia. To
tam dokona³o siê zmartwychwstanie,
zwyciêstwo nad œmierci¹ i smutkiem.
Dziêki Jezusowemu zmartwychwstaniu mamy w sobie nadziejê ¿ycia
wiecznego i mocne przekonanie,
¿e równie¿ i my na koñcu czasów dost¹pimy chwa³y powstania z martwych. W bezpoœredniej bliskoœci
Wielkanocy warto sobie uœwiadomiæ,
¿e zwyciêski Chrystus rzeczywiœcie
¿yje i dzia³a w swoim Koœciele. On nie
jest przesz³oœci¹. Jest teraŸniejszoœci¹.
On jest pocz¹tkiem i koñcem. Do niego nale¿y czas i wiecznoœæ. Mogê
spotkaæ siê z ¿ywym Jezusem w tajemnicy Eucharystii. Podczas ka¿dej
Mszy œwiêtej moje serce mo¿e staæ siê
tabernakulum, domem dla ¿ywego
Boga. Jezusa ¿yje równie¿ w swoim
s³owie. Kiedy otwieram Pismo œwiête
i odczytuje jego treœæ, to spotykam siê
z ¿ywym Jezusem, którego s³owo nie
straci³o nic ze swojej mocy i skutecznoœci. Jezusa spotykam w sakramencie pokuty, w którym odpuszcza mi
grzechy i nape³nia moje serce radoœci¹ i pokojem. Jest On obecny równie¿ we wspólnocie koœcio³a i wszystkich ludziach, których ka¿dego dnia
spotykam na drogach swojego ¿ycia.
W koñcu ¿yje On w moim sercu, gdy¿
zosta³em stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e i dziêki ³asce uœwiêcaj¹cej mogê stale trwaæ w komunii
z Trójca Œwiêt¹.
Jezus rzeczywiœcie powsta³ z martwych, ¿yje i dzia³a poœród nas. Czy
wierzê w to? Czy doœwiadczy³em tego
w historii w³asnego ¿ycia? Czy spotka³em Go na swoich drogach? Niech
nadchodz¹cy Wielki Tydzieñ bêdzie
czasem spotkania z Jezusem w bogactwie liturgii i we wnêtrzu w³asnego
serca. Poprzez modlitwê i dobr¹ spowiedŸ przygotujmy siê do jak najlepszego prze¿ycia najwiêkszych œwi¹t
naszej wary. Wtedy radosny œpiew
Alleluja, który ju¿ za kilka dni zabrzmi
w murach naszej œwi¹tyni, przeniknie
nasze serca i nape³ni je prawdziw¹
radoœci¹ i pokojem.

ks. diakon Jakub Jakubowski
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LECTIO DIVINA /£k.18, 28-30/
Nagroda za dobrowolne ubóstwo
28 Wówczas Piotr rzek³: «Oto my
opuœciliœmy swoj¹ w³asnoœæ i poszliœmy za Tob¹». 29 On im odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam wam:
Nikt nie opuszcza domu albo ¿ony,
braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bo¿ego, ¿eby 30 nie otrzyma³
daleko wiêcej w tym czasie, a w wieku przysz³ym - ¿ycia wiecznego».
KONTEKST
Przypowieœæ o bogatym m³odzieñcu (£k.18, 18-23) i niebezpieczeñstwo
bogactwa (£k.18, 24-27) poprzedza
perykopê o nagrodzie za dobrowolne
ubóstwo (£k.18, 28-30). £¹czy je problem wyboru ¿ycia z Bogiem i bycia
bogatym. Czy mo¿na to po³¹czyæ?
Bogaty m³odzieniec na wezwanie Jezusa, aby zostawi³ wszystko i poszed³
za Nim, zasmuci³ siê i odszed³. Jezus
odpowiedzia³ na to; „Jak trudno bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego.
£atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez
ucho igielne, ni¿ bogatemu wejœæ do
królestwa bo¿ego”.
LECTIO
28 Wówczas Piotr rzek³: «Oto my
opuœciliœmy swoj¹ w³asnoœæ i poszliœmy za Tob¹».
Piotr nawi¹zuje do s³ów Jezusa:
„Jak trudno bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego. £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿
bogatemu wejœæ do królestwa bo¿ego”. Mówi to wprost, bez ogródek;
myœmy siê pozbyli wszelkiej w³asnoœci i poszliœmy za Tob¹. Ale u¿ywa
przed tym twierdzeniem zwrotu; „Oto
my”. Zwrot ten wskazywa³by na jakieœ niewypowiedziane oczekiwania
aposto³ów wzglêdem Jezusa, którego
nie otrzymali. Cz³owiek czêsto zadaje
pytanie: „Co ja, z tego bêdê mia³?”.
Pytanie to, stawiamy nawet Bogu! O
czym to œwiadczy? O czym œwiadcz¹
nasze w¹tpliwoœci i wahania? Czasami o wyrachowaniu, a czasami o tym,
i¿ jesteœmy ludŸmi ma³ej wiary. Apo-

sto³ów nie mo¿na nazwaæ ludŸmi wyrachowanymi, przecie¿ zostawili
wszystko co mieli. Jednak¿e, nie potrafili w pe³ni doceniæ tego, co zyskali.
Chyba nawet nie zauwa¿ali tego co
zyskuj¹. Ale nie by³a to jakaœ ich szczególna wada czy u³omnoœæ. Byli przecie¿ ludŸmi grzesznymi, jak my wszyscy. I co najwa¿niejsze, nie dokona³o
siê jeszcze dzie³o zbawienia. Chrystus
jeszcze nie zmartwychwsta³. Nie zst¹pi³ jeszcze na nich Duch Œw.. Zatem,
rzeczywistoœæ nadprzyrodzona dociera³a do nich, tylko poprzez s³owa Jezusa, który zapowiada³ nadejœcie królestwa Bo¿ego.
On im odpowiedzia³: «Zaprawdê,
powiadam wam: Nikt nie opuszcza
domu albo ¿ony, braci, rodziców albo
dzieci dla królestwa Bo¿ego, ¿eby nie
otrzyma³ daleko wiêcej w tym czasie,
a w wieku przysz³ym - ¿ycia wiecznego».
To by³a konieczna pomoc Jezusa,
aby rozwiaæ ich w¹tpliwoœci i niepokoje. Jezus oznajmia im jasno, i¿ to co
pozostawili jest niczym w porównaniu z tym co zyskali ju¿ i co zyskaj¹ po
œmierci. S³owa te skierowane s¹ do nas
wszystkich ludzi ma³ej wiary. Ludzi
wahaj¹cych siê i niepokoj¹cych o swój
w³aœciwy wybór. Bo z wiary rodz¹ siê
czyny heroiczne. Wiara Abrahama nie
potrzebowa³a takiego potwierdzenia ze
strony Boga. Abraham w pe³ni wybra³
¿ycie z Bogiem. Aposto³owie jeszcze
nie posiadali wiary Abrahama. Bo nie
dokona³o siê jeszcze dzie³o zbawienia.
Chrystus jeszcze nie zmartwychwsta³.
Duch Œwiêty, jeszcze nie umocni³ ich
w wierze.
MEDITATIO
Ta perykopa objawia oblicze mi³oœci Boga i jego hojnoœci. Zaœ s³owa
Jezusa, to nawi¹zanie do kuszenia Ewy
i Adam w raju. Bo tam jest powód przyjœcia, œmierci i zmartwychwstania Jezusa. To nasz grzech, nasze zerwanie

wiêzi z Bogiem, powoduje i¿ Bóg w
sposób szczególny do nas wychodzi
w pe³ni Mi³osierdzia. Adam ulega kuszeniu wê¿a; „na pewno nie pomrzecie” i traci wiêŸ z Bogiem. Owocem
tego jest Kain, jego nienawiœæ i przemoc wobec brata. Do czasu przyjœcia
Chrystusa, ¿yliœmy w œwiecie nienawiœci i przemocy. BliŸni to tylko rodzina, obcy to wróg. Jednak¿e Bóg jeszcze w raju zapowiedzia³ dzie³o
zbawienia. Wybra³ Abrahama, by z jego
rodu móg³ siê narodziæ Jezus. Abraham bezb³êdnie przeszed³ próbê wiary. Nie przedk³ada³ nawet mi³oœci do
syna nad mi³oœæ do Boga. Próba wiary Abrahama, to zapowiedŸ dzie³a Bo¿ego zbawienia. Bóg sk³ada w ofierze
swojego jedynego Syna, aby w ten
sposób nas zbawiæ. Poprzez wybór
Jezusa mo¿emy wejœæ w relacjê z Bogiem. Czy jesteœmy do tego zdolni?
Tak, ka¿dy cz³owiek mo¿e powiedzieæ
Bogu tak. Ale mo¿e te¿ powiedzieæ nie,
jak Adam. Bo Bóg stworzy³ nas bez
nas, ale nie zbawi nas bez nas. Musimy byæ gotowi do przemiany jak¹
uczyni w nas Chrystus. Musimy wyraziæ skruchê, za z³o które uczyniliœmy.
I dziêki temu poznamy samych siebie.
Uœwiadomimy sobie, ¿e jesteœmy nie
tylko œladem (vestigium), ale obrazem
(imago) Boga! I to umocni nasz¹ pokorê i ufnoœæ Bogu. I otrzymamy znacznie wiêcej ni¿ pozostawiliœmy id¹c za
Jezusem.
CONTEMPLATIO ETACTIO
Czy jest we mnie gotowoœæ do skruchy?
Czy wyra¿am moja skruchê Bogu w
konfesjonale?
Czy rozpoznaje z³o, które czyniê i mam
dobr¹ wolê jego naprawy?
Czy w twarzy bliŸniego dostrzegam
obraz Boga?
Jezu miej wzgl¹d na moj¹ grzesznoœæ.
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Du¿a rodzina, du¿e mo¿liwoœci
To temat spotkania, które 10 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
zorganizowa³ Zwi¹zek Zwi¹zek Du¿ych Rodzin Trzy Plus ko³o w Sanoku. Zaproszeni goœcie – Maria i Jan
Urmañscy – mówili o wartoœciach du¿ej rodziny. Dzielili siê swoimi doœwiadczeniami i przemyœleniami, zachêcali te¿ do aktywnoœci spo³ecznej.
Jan jest socjologiem, zajmuje siê
zawodowo badaniami dotycz¹cymi
edukacji i polityki spo³ecznej. Jest te¿
koordynatorem krajowym Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
“Mama, tata i dzieci”.
Maria jest in¿ynierem energetykiem, obecnie wyk³adowc¹ przedmiotów technicznych na PWSZ w Kroœnie. Dzia³a w Komisji Rewizyjnej
Zwi¹zku Du¿ych Rodzin. Obecnie w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
prowadzi zespó³ skupiaj¹cy wszystkie
organizacje dzia³aj¹ce na rzecz rodziny na poziomie krajowym, a tak¿e kilka lokalnych, w tym organizacjê z Brzozowa, któr¹ reprezentuje.
- Jestem ojcem rodziny wielodzietnej, a tak¿e synem i wnukiem rodziny
wielodzietnej - ¿artowa³ Jan.
Gdy okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ
osób przyby³ych na spotkanie rów-

nie¿ pochodzi z du¿ych rodzin i ma
przynajmniej troje dzieci, goœcie zaproponowali, aby usi¹œæ w krêgu i rozpocz¹æ posiedzenie “zespo³u ekspertów”, poniewa¿ ka¿dy z uczestników
ma kapitalne doœwiadczenie w³asne.
Dzia³aj spo³ecznie na wychowawczym
- To, ¿e dzia³am spo³ecznie, jest
zas³ug¹ mojego mê¿a - wyjaœnia³a nieco przekornie Maria, - który uwa¿a³,
¿e ¿eby mieæ du¿o dzieci, co by³o moim
marzeniem, ¿ona musi dzia³aæ spo³ecznie.
W tym kontekœcie Jan zmuszony
by³ wyjaœniæ tê sprawê. Istotn¹, bo jak
siê okaza³o, dotyczy³a powrotu do
aktywnoœci zawodowej i poczucia w³asnej wartoœci rodziców, zw³aszcza mam
wychowuj¹cych dzieci w domu.
- Z moich ró¿nych badañ i kontaktów z rodzinami zauwa¿y³em, ¿e dzieci
potrzebuj¹ budowania relacji, tego,
¿eby otoczyæ je opiek¹ i mi³oœci¹, co
jest zwi¹zanie z obecnoœci¹, zw³aszcza w pierwszych latach ¿ycia. Niektórzy mówi¹, ¿e nie jest wa¿na iloœæ spêdzanego czasu, ale jego jakoœæ. Nie
da siê jednak zbudowaæ jakoœci spêdzanego czasu bez jego iloœci. Trzeba
trochê czasu spêdziæ z dzieckiem. Moje

Maria i Jan Urmañscy, rodzice piêciorga dzieci, z który najstarsze
ma 11 lat. Od dwóch miesiêcy tworz¹ te¿ rodzinê zastêpcz¹ dla 3,5-letniego
niepe³nosprawnego ch³opca. Pochodz¹ z Warszawy, obecnie mieszkaj¹
w Brzozowie na Podkarpaciu.

d³ugoletnie obserwacyjne doœwiadczenie zwi¹zane z funkcjonowaniem
rodzin wielodzietnych jest takie, ¿e
wiele kobiet rzeczywiœcie ogranicza
pracê zawodow¹ albo z niej rezygnuje
na czas, kiedy dzieci s¹ ma³e. Jeœli jest
ich kilkoro, bywa, ¿e pozostaje siê w
domu przez 10, 15 albo i wiêcej lat.
Ograniczenie kontaktów zwi¹zanych
z ¿yciem zawodowym wi¹¿e siê, niestety, dosyæ czêsto ze spadkiem poczucia w³asnej wartoœci w relacjach
spo³ecznych. Oczywiœcie dobrze by³oby, ¿eby dzieci mia³y opiekê; zw³aszcza w okresie wczesnorozwojowym
potrzebna jest im obecnoœæ mamy. Jeœli jednak ma ona niezbyt absorbuj¹cy czasowo jakiœ zakres dzia³añ poza
domem, coœ co jest “jej”, to mo¿e byæ
to w³aœnie dobry sposób na podtrzymanie poczucia w³asnej wartoœci.
Wa¿ne jest te¿, ¿eby funkcjonowaæ
miêdzy ludŸmi w taki sposób, aby potem ³atwo wróciæ do ¿ycia zawodowego - nie z poziomu osoby, która ma
minimalne albo zerowe doœwiadczenie
zawodowe, ale z punktu widzenia osoby, która ma genialne doœwiadczenie
¿yciowe i bardzo dobre doœwiadczenie zwi¹zane z zarz¹dzaniem ludŸmi i
relacjami.
Ceniony psycholog
Jan poda³ przyk³ad swojej mamy,
maj¹cej piêcioro dzieci. Gdy najm³odszy syn mia³ prawie 4 lata, zadeklarowa³a, ¿e chce podj¹æ pracê zawodow¹.
Wczeœniej jedynie przez rok pracowa³a jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Po 15 latach
przerwy otrzyma³a 3-4 propozycje pracy i ostatecznie do emerytury by³a
zatrudniona w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie jako bardzo ceniony
psycholog dzieciêcy.
Goœcie przytoczyli te¿ pewn¹ zasadê, która przewa¿nie siê sprawdza.
Relacje spo³eczne pierwszych dzieci
w rodzinie kszta³tuj¹ siê w odniesieniu do rodziców. Od trzeciego dziecka
te relacje zaczynaj¹ siê równowa¿yæ,
tzn. z podobn¹ iloœci¹ spraw dziecko
zwraca siê do rodziców i do rodzeñstwa. Od szeœciorga dzieci zaczynaj¹
w rodzinie dominowaæ relacje poziome, miêdzy rodzeñstwem.
Jan zauwa¿y³, ¿e ka¿dy z rekordzistów œwiata w biegu na 100 m jest co
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najmniej trzecim albo kolejnym dzieckiem w rodzinie.
Plusy trzeciego dziecka
Goœcie zaproponowali obecnym,
aby wypisali na kartkach, co zmieni³o
siê na lepsze w ich rodzinie wraz z pojawieniem siê trzeciego dziecka.
Wœród odczytywanych póŸniej na
g³os spostrze¿eñ wiele siê powtarza³o: zwiêkszy³a samodzielnoœæ starszych dzieci oraz ich sk³onnoœæ do
dzielenia siê, znalaz³y w sobie nowe
pok³ady czu³oœci i wiêksz¹ opiekuñczoœæ. W przypadku rodziców pojawia³ siê wiêkszy dystans do domowych problemów i wiêksza pewnoœæ
siebie. Uczestnicy wspominali te¿
trudne doœwiadczenia, np. zazdroœæ
rodzeñstwa o najm³odszego cz³onka
rodziny czy poczucie braku panowania nad sytuacj¹ i bezradnoœci, jakie
pojawia³y siê u rodziców.
Liderzy poœredni
Maria zauwa¿y³a, ¿e wychowujemy dzieci do pewnego momentu, a

potem id¹ one w œwiat. Z rodziny wielodzietnej wynosz¹ one zazwyczaj
umiejêtnoœæ samodzielnej pracy, s³uchania prze³o¿onych i podporz¹dkowania siê oraz kierowania, zarz¹dzania zespo³em ma³ym. Pracodawcy
czêsto poszukuj¹ tzw. liderów poœrednich, którzy posiadaj¹ takie w³aœnie
cechy.
Maria poda³a przyk³ad w³asnych
dzieci. Gdy w ich rodzinie pojawi³o siê
dziecko niepe³nosprawne - starsze
dzieci zorganizowa³y siê oddolnie i
otoczy³y je opiek¹. Osoby wychowywane w du¿ych rodzinach generalnie
cechuje wiêksza wra¿liwoœæ spo³eczna, dostrzeganie potrzeb innych ludzi.
Plusy
Goœcie wskazywali tak¿e na inne
plusy du¿ej rodziny.
Im liczniejsza jest komórka rodzinna, tym bardziej stara siê o oszczêdzanie. Przy kilkorgu dzieciach trudno
ulec czêstej obecnie u rodziców pokusie nadopiekuñczoœci. Po prostu,

zanim dziecko doczeka siê na pomoc
rodzica, czêsto szybciej samo spróbuje
rozwi¹zaæ problem. Nieraz nasz¹ aktywnoœci¹ mo¿emy dzieci przyt³oczyæ
i przeci¹¿yæ.
Dziêki relacjom rodzinnym nawi¹zuje siê te¿ kontakty, które procentuj¹
póŸniej w pracy zawodowej, pomagaj¹
w rozmaitych sprawach.
Maria i Jan Urmañscy gor¹co zachêcali obecnych do podejmowania
dzia³alnoœci spo³ecznej, aby realne
potrzeby rodzin, zw³aszcza liczniejszych, by³y brane pod uwagê i rozwi¹zywane. Przekonywali do wiary w
mo¿liwoœci i si³ê rodziny, a tak¿e do
dostrze¿enia bogactwa i wartoœci w³asnych doœwiadczeñ jako wielodzietnych rodziców.
Agnieszka Szczepañska
Artyku³ ukaza³ siê w nr. 11/2018
Korso Gazety Sanockiej
z 15 marca 2018 r.
:

Piotr Jungiewicz,
przewodnicz¹cy sanockiego ko³a Zwi¹zku Du¿ych Rodzin Trzy Plus,
ojciec pi¹tki dzieci:
- Zwi¹zek Du¿ych Rodzin powsta³ ok. 10
lat temu, w klimacie niezbyt korzystnym dla
rodzin. Jest to jedna z najbardziej skutecznych
organizacji spo³ecznych w Polsce. Prawie
wszystko, co postulowa³a, zw³aszcza w sferze materialnej, osi¹gniêto: Kartê Du¿ej Rodziny, ulgê podatkow¹ oraz œwiadczenie wychowawcze 500 plus. Wiele uda³o siê uzyskaæ,
dlatego ¿e znalaz³a siê grupa “wariatów”,
która uwa¿a³a, ¿e trzeba coœ zrobiæ z prawem
w odniesieniu do rodzin, zw³aszcza du¿ych,
z pomoc¹ pañstwa itp. Wa¿ne jednak, ¿e podejmowa³a to organizacja, która ma wsparcie
rodzin i która reprezentuje okreœlone œrodowisko. Musimy pamiêtaæ, ¿e rodzina jest te¿
zagro¿ona na poziomie mentalnym i duchowym. Idzie du¿o ró¿nych nowych pomys³ów
na ni¹ i na coœ, co siê ni¹ nazywa. S¹ pomys³y, aby j¹ przeprogramowaæ i stworzyæ “nowego cz³owieka”. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e rodzina jest naprawdê podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa i zapewnia mu szanse
na przetrwanie. Nale¿y j¹ chroniæ pod ka¿dym
wzglêdem. Warto rozmawiaæ o tym, co siê dzieje wokó³ niej i w³¹czaæ siê na tyle, na ile mo¿na. Integrujmy siê, nawet na poziomie czysto
lokalnym, bo trzeba dzia³aæ.
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Triduum Paschalne 1945 r. w Ravensbruck –
wspomnienie
Wydarzenia Wielkiego Tygodnia,
od Ostatniej Wieczerzy do ukazywañ
siê Zmartwychwsta³ego Pana, od pocz¹tku znajdowa³y siê w centrum zainteresowañ i g³êbokich prze¿yæ chrzeœcijan. Ostatnie dni Chrystusa, Jego
mêka, œmieræ i zmartwychwstanie mobilizuj¹ nas do czêstszego ni¿ zazwyczaj siêgniêcia po Ewangelie, by pomog³y nam „przedrzeæ siê przez ciernie
lêku i z³udy œwiata, co wci¹¿ wabi” i
pozwoli³y zrozumieæ tajemnicê Odkupienia, abyœmy „ju¿ odt¹d s³u¿yæ pragnêli jedynie Tobie” (z Liturgii Godzin).
W niezwyk³y sposób stara³y siê
prze¿yæ Triduum Paschalne, Polki –
wiêŸniarki obozu koncentracyjnego w
Ravensbruck w ostatnich miesi¹cach
drugiej wojny œwiatowej. Pozbawione opieki duszpasterskiej, mo¿liwoœci
skorzystania z pos³ugi sakramentalnej,
oprócz ¿arliwej, indywidualnej a tak¿e
cichej wspólnej modlitwy w obozowych blokach, w ekstremalnych warunkach zagro¿enia ¿ycia, zwróci³y siê
z gor¹c¹ proœb¹ do dziel¹cej ich los
prof. Karoliny Lanckoroñskiej, by
swoje wyk³ady dostosowa³a do tematyki Wielkiego Tygodnia. „Przecie¿ ten
Wielki Tydzieñ mo¿e, a nawet prawdopodobnie jest ostatnim dla nas, a
szczególnie dla „królików”, kobiet
poddanych zbrodniczym eksperymentom medycznym! Nie mo¿e przejœæ jakby niezauwa¿ony” - spokojnie perswadowa³a Marysia Grocholska z
domu Czetwertyñska, ogromna i
³agodna jak Podbipiêta, której chrzeœcijañstwem nawet szereg miesiêcy
karnego bloku nie potrafi³o wstrz¹-

sn¹æ. Mówi³o siê, ¿e nikt nie wie, co to
Ravensbruck, kto nie by³ w Strafblocku, i ¿e nikt stamt¹d moralnie ca³o nie
wychodzi. Ta jednak wysz³a nietkniêta, na domiar by³a uwielbiana przez
kole¿anki z tego¿ bloku – szumowiny
obozowe”. Te s³owa, zapisane przez
zmar³¹ 25 sierpnia 2002 r. w Rzymie
(dwa tygodnie po swoich 104 urodzinach) ostatni¹ przedstawicielkê s³ynnego rodu Lanckoroñskich z Brzezia
w jej „Wspomnieniach wojennych
22IX1939 – 5IV1945” - mocno mnie
poruszy³y. Ich autorka, historyk sztuki, znawczyni kultury w³oskiego renesansu, jako pierwsza kobieta w Polsce uzyska³a w 1936 r. na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie habilitacjê w zakresie historii
sztuki. Uprawian¹ przez ni¹ ca³ym sercem pracê dydaktyczn¹ i naukow¹
przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej.
Prof. Karolina Lanckoroñska 2
stycznia 1940 r. z³o¿y³a przysiêgê wojskow¹ na krucyfiks i zosta³a cz³onkiem
Zwi¹zku Walki Zbrojnej. 3 maja tego
samego roku, wieczorem opuœci³a
Lwów - „miasto niezmiernie drogie” - i
po piêciu dniach dotar³a do Krakowa.
Postanowi³a, tak jak jej przodkowie,
„pracowaæ i nara¿aæ siê”. Kontaktowa³a siê bezpoœrednio z dowódc¹
Okrêgu Krakowskiego ZWZ – Tadeuszem Komorowskim (1895-1966),
pseudonim Bór, a tak¿e z ksiêciem
metropolit¹ krakowskim Adamem Stefanem Sapiech¹ (1867-1951). By³a sanitariuszk¹ Czerwonego Krzy¿a. W lipcu 1941 r. podjê³a pracê w Radzie
G³ównej Opiekuñczej, organizuj¹c do¿ywianie wiêŸniów na obszarze Gene-

ralnego Gubernatorstwa (Piotrków,
Koluszki, Lwów, Piñczów, Równe, Stanis³awów, Ko³omyja, Stryj, Sambor,
Drohobycz). Za dzia³alnoœæ zosta³a
odznaczona Krzy¿em Walecznych
przez Gen. Stefana Roweckiego, pseud.
„Grot”.
12 maja 1942 r. w Ko³omyi, z nakazu szefa gestapo Hansa Krugera,
zosta³a aresztowana. Podczas przes³uchañ dowiedzia³a siê od niego, ¿e to
on 4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wóleckich we Lwowie rozstrzela³ tamtejszych profesorów. Postanowi³a zostaæ
„mœcicielem swojego uniwersytetu” i
z³o¿y³a zeznanie obci¹¿aj¹ce Krugera.
W koñcu listopada 1942 r. przewieziono j¹ do Berlina, sk¹d w styczniu roku
nastêpnego trafi³a do Ravensbruck.
Jako, ¿e by³a arystokratk¹, dosta³a
osobn¹ celê. Na poparte g³odówk¹
¿¹danie, ¿e „powinna byæ traktowana
na równi z innymi polkami, utraci³a
uprzywilejowan¹ pozycjê. Zosta³a
sztubow¹, chroni¹c i wspieraj¹c
wspó³wiêŸniarki. Na proœbê towarzyszek niedoli Karolina Lanckoroñska –
numer obozowy 16076 - „wyk³ada³a”
im, oczywiœcie z pamiêci, sztukê œredniowiecza i renesansu, malarstwo
katakumbowe, malarstwo religijne
Rembrandta, dzieje Rzymu, kulturê
greck¹. Zamówienia na „lekcje” mno¿y³y siê. „Im gêœciej dymi³o krematorium, im bli¿ej, im bezpoœredniej ka¿da
z nas patrzy³a œmierci w oczy, tym bardziej ros³a potrzeba dóbr duchowych,
po prostu g³ód intelektualny” - wspomina. Ten g³ód zaspokajany by³ przez
Lanckoroñsk¹ deklamowaniem
„wszelkich wierszy, jakie potrafi³a wygrzebaæ ze swej pamiêci”, a wiêc m.in.
„Iliady” Homera, pokazuj¹cej, piêkno
które promieniuje z bohaterstwa, wierszy Juliusza S³owackiego. Ponadto
jedna z wiêŸniarek „umia³a wszystkie
wa¿ne utwory Cypriana Kamila Norwida na pamiêæ”, inna zna³a ca³¹
„Wielk¹ Improwizacjê” Adama Mickiewicza – poety, którego „najwa¿niejsze
utwory przyjecha³y jako opakowanie
chleba czy cukru w paczkach i pomimo bardzo œcis³ych i bardzo czêstych
rewizji, nigdy nie wpad³y w rêce wroga”. W sienniku Lanckoroñskiej „wyl¹dowa³ skarb (…) - komplet dzie³ Szek-
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spira po angielsku w jednym tomie”,
przeniesiony przez wiêŸniarkê z Oœwiêcimia. „By³y dnie, gdy o czytaniu nie
by³o mowy, nie starcza³o mi czasu, ani
si³, ale sama œwiadomoœæ, ¿e król Lear
czy Ryszard Lwie Serce s¹ z nami, by³a
dla nas dowodem, ¿e œwiat jeszcze
stoi” - pisa³a prof. Karolina we „Wspomnieniach”.
W Wielkim Tygodniu K. Lanckoroñska opowiada³a s³uchaczkom,
„jak wielcy artyœci przedstawiali g³ówne sceny Mêki Pañskiej. Na Wielki
Czwartek wypad³a Ostatnia Wieczerza
Leonarda da Vinci i ten sam temat u
Tintoretta”. Dzie³a te doskonale zna³a, widzia³a je, wiêc mówi³a z pasj¹ o
niezwyk³ym fresku, namalowanym w
1497 r. przez mistrza Leonarda w refektarzu klasztoru Dominikanów w Mediolanie, z centralnie umieszczon¹ postaci¹
Chrystusa,
i
o
obezw³adniaj¹cym majestacie, bij¹cym z ca³ego obrazu. Malowa³a s³owami wspania³¹ Ostatni¹ Wieczerzê,
stworzon¹ przez Jacopo Tintoretta w
czasach ostatnich dwóch lat jego ¿ycia
(1592-94), zdobi¹c¹ œcianê prezbiterium koœcio³a San Giorgio Maggiore
w Wenecji. „Na Pi¹tek i Sobotê wybra³am odpowiednie dzie³a i wiersze
Micha³a Anio³a wraz z opisem wielkich
przejœæ religijnych ostatniego okresu
jego ¿ycia...” Mówi³a o tej najbardziej
znanej Piecie z Bazyliki œw. Piotra w
Rzymie, zw. Watykañsk¹ – arcydziele
wykutym w bia³ym marmurze z Karrary w 1499 r. przez 24-letniego rzeŸbiarza, a tak¿e o innych, choæ mo¿e mniej
znanych, lecz jak¿e piêknych Op³akiwaniach tego geniusza: „O Piecie z
Nikodemem, przedstawiaj¹cej a¿ cztery postacie: Chrystusa, Maryjê, Nikodema i Mariê Magdalenê, któr¹ obecnie mo¿na podziwiaæ w Muzeum
Katedralnym we Florencji, wyrzeŸbionej miêdzy 1550 a 1555 r. gdy Micha³
Anio³ mia³ ponad 75 lat i wykona³ j¹
na w³asny grób, oraz o tej ostatniej,
po¿egnalnej, nieukoñczonej, zmar³
przy pracy nad ni¹ w 1564 r – Piecie
Rondanini, która znajduje siê od 1952
r. w muzeum Castello Sforzesco w Mediolanie. Pieta ta ukazuje szczupluteñk¹, drobn¹ Matkê i przylegaj¹ce do
niej w pozycji pionowej wychudzone
cia³o Syna. Swój wielkopi¹tkowy wyk³ad o przedstawieniach Mêki Chrystusa przez ukochanego Mistrza renesansu uzupe³ni³a prelegentka jego
sonetami, koñcz¹c zapewne t¹ strof¹:

Intencje mszalne
25.03. do 01.04.2018r.

„Pêdzel ni d³uto nie ucisz¹ zgo³a
Duszy, co zwraca siê jeno
do krzy¿a,
Gdzie Mi³oœæ boska otwiera ramiona
(Dobiega podró¿ mojego
¿ywota, 1555)”.
„Na Wielki Poniedzia³ek (chodzi
o Poniedzia³ek Wielkanocny), prof.
Lanckoroñska przygotowa³a „Emaus
u Rembrandta”, lecz zasz³a przeszkoda, wyk³ad zosta³ od³o¿ony (by³o to 2
kwietnia 1945 r.), ale na drugi dzieñ ”wymknê³a siê (…) do bloków, by
wyg³osiæ odczyt o Emaus i jeszcze
jak¹œ pogadankê”. Trzy dni póŸniej,
tj. 5 kwietnia, wraz z trzema Francuskami, Karolina Lanckoroñska jako
ostatnia przekroczy³a bramê Ravensbruck i sz³a drog¹ – zbudowan¹ przez
Polki cztery lata temu – na zachód,
oddalaj¹c siê z ka¿dym krokiem od
Polski. Nie tak wyobra¿a³a sobie „ten
Dzieñ Wolnoœci”. Spogl¹daj¹cym na
ni¹ – wychodz¹c¹ z obozowego piek³a _ Polkom pozostawi³a na zawsze w
ich wdziêcznej pamiêci, oczach i sercach swoj¹ wielk¹ mi³oœæ do nich, do
Ojczyzny, do wiary i nauki, a tak¿e si³ê
kultury wewnêtrznego ¿ycia, kultury
odziedziczonej i zdobytej z wielkim
wysi³kiem, pomno¿onej przez Opatrznoœæ doskona³¹ pamiêci¹, dziêki której mog³a odtwarzaæ obrazy i dzie³a literackie, pozwalaj¹ce zachowaæ
cz³owieczeñstwo w tej otch³ani z³a,
pod³oœci, nêdzy, brudu, g³odu, ludobójstwa. Swoj¹ wdziêcznoœæ dla Pani
Profesor, za Wielki Tydzieñ 1945 r. w
Ravensbruck, za wszystkie wyk³ady,
za ca³e ¿ycie w s³u¿bie dla Polski, z³o¿y³a autorka tych wspomnieñ Maria
Wrzeszcz, które ukaza³y siê w TK „Niedziela” nr 14/2004.
oprac. Halina Martowicz

26.03.2018
PONIEDZIA£EK
6.30 1. + Helena (greg.)
2. ++ z rodziny W³adyków i Mazurów
7.00 + Maria Piecuch – od s¹siadów z
ul. Brzechwy i D¹browieckiej
7.30 + Wies³aw Pytlowany – od rodziny Piszczyñskich
18.00 1. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
Radia Maryja i wszystkich dzie³ przy nim
powsta³ych
2. + Boles³awa (f) Augustyn
27.03.2018
WTOREK
6.30 + Helena (greg.)
7.00 + Helena, + Józef, + Jan Jasiñscy,
Florentyna, + Jan Czerwiñscy
7.30 1. + Urszula Szczudlik i ++ z rodziny Czech
2. + Les³aw Pytlowany – od Anny i Wojciecha Wojciechowskich
18.00 1. + Mariusz, + Alojzy i + Zofia
2. + Maria Piecuch – od rodziny Pachonik
28.03.2018
ŒRODA
6.30 1. + Helena (greg.)
2. + Bronis³aw w 10 rocz. œmierci
7.00 + Maria Piecuch – od s¹siadów
7.30 + Les³aw Pytlowany – od kole¿anek i kolegów Mariusza i Joanny – pracowników firmy Suwa³a
18.00 1. + Jakub Bereœ w 4 rocz. œmierci – Ela z rodzin¹
2. + Marianna, + W³adys³aw, + Jerzy, +
Jan
29.03.2018
CZWARTEK
18.00 1. + Helena (greg.)
2. W intencji Krucjaty Eucharystycznej
3.+ Maria i Mieczys³aw
4. Za powo³anych oraz kap³anów
5. Za Ministrantów i Krucjatê
6. + El¿bieta Sajdak – int. od Kulczyckich
30.03.2018
PI¥TEK
31.03.2018
SOBOTA – WIGILIA
PASCHALNA W WIELK¥ NOC
18.00 1. + Helena ( ostatnia gregoriañska)
2. + Les³aw Pytlowany – od kole¿anek i
kolegów Mariusza i Joanny – pracowników firmy Suwa³a
3.+ Edward, + Jerzy i + Marcin Iwaniuk
(3)
4. Za ochrzczonych w tym roku
01.04.2018
NIEDZIELA
6.00 1. Za parafian
2. Józefa (f), + Stanis³aw, + Genowefa i +
Józef, + Dariusz i + Henryk, + Kazimierz
i + Bogus³aw
3. + Stanis³aw Rocha
8.00 + Bronis³aw
9.30 + Maria Benedyk
11.00 + Adam i Wiktoria
12.30 + Maria Lewek – int. od Agnieszki i Piotra Kostycz
16.00 + Krystyna Drwiêga ( pierwsza
gregoriañska)
18.00 + Danuta Kujawa
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Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej – 25.03.2018.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dzisiejsz¹ Niedziel¹ Palmow¹ rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na te Wielkie i Œwiête Dni przygotowania do Œwi¹t Wielkanocnych. Z
doœwiadczenia wiemy, ¿e w tych Dniach
wierni bardzo licznie uczestnicz¹ w œwiêtych
tajemnicach naszej wiary.
2. Dziœ „Gorzkie ¯ale” o godzinie 17:00.
Zapraszamy na to rzewne nabo¿eñstwo upamiêtniaj¹ce Mêkê Pana Jezusa i cierpienia
Jego Matki. Z pewnoœci¹ wielu jest takich,
którzy w tym roku jeszcze nie byli na Gorzkich ¯alach.
3. W Wielki Poniedzia³ek i w Wielki Wtorek, w naszej i franciszkañskiej parafii, spowiedŸ przedœwi¹teczna. Spowiadaæ bêdziemy od godziny 8:30 – 12:00 oraz od
14:00 – 18:00. O godzinie 10:00 i 16:00
bêdzie pó³godzinna przerwa. Jak ka¿dego
roku, tak i w tym, bardzo prosimy, aby nie
odk³adaæ spowiedzi na póŸniejsze dni, gdy¿
wtedy nie dajemy rady. Takie proœby przekazujemy ka¿dego roku, ale s¹ one bardzo
ma³o skuteczne. Wierni z okolic Sanoka
równie¿ korzystaj¹ z pos³ugi w naszym koœciele, mimo, ¿e w ka¿dej parafii by³a spowiedŸ przedœwi¹teczna. Przyje¿d¿aj¹ tak¿e
ludzie z zagranicy. Zostawmy im miejsce i
czas.
4. W Wielk¹ Œrodê, od godziny 8.30 nawiedzaæ bêdziemy chorych naszej parafii.
Bêdzie to równie¿ spowiedŸ z okazji pierwszego pi¹tku.
5. Harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP
Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzis³awa Peszkowskiego zapraszaj¹ do udzia³u w Harcerskiej Drodze Krzy¿owej po Górach S³onnych, która odbêdzie siê w Wielk¹ Œrodê,
28 marca 2018 r. Rozpoczêcie Drogi Krzy¿owej o godz. 16.00 ko³o Studzienki na Bia³ej Górze, zakoñczenie ok. 19.00 tak¿e na
Bia³ej Górze. Drogê Krzy¿ow¹ poprowadzi
franciszkanin, Ojciec Stanis³aw Lelito.
Szczêœæ Bo¿e! Czuwaj, podpisana Komendant Hufca ZHP Ziemi Sanockiej hm. Krystyna Chowaniec.
6. W Wielki Czwartek Msza œwiêta
Wieczerzy Pañskiej rozpocznie siê o
godzinie 18:00. Po Mszy œw. nast¹pi uroczyste przeniesienie Najœwiêtszego
Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do
pó³nocy. Zachêcamy, aby w ten sposób
trwaæ z Jezusem na modlitwie w Ogrójcu i
zamkniêtym w Ciemnicy. Odpowiedzmy na
to wezwanie: „Czuwajcie i módlcie siê”.

Wielki Czwartek jest dniem kap³añskim, gdy¿ wspominamy dzieñ ustanowienia Eucharystii i kap³añstwa. To dzieñ
wdziêcznoœci za te wielkie dary dla Ludu
Bo¿ego, a jednoczeœnie dzieñ modlitwy o
nowe powo³ania kap³añskie.
7. Wielki Pi¹tek, to dzieñ MÊKI PAÑSKIEJ. Od godzinie 7:00 rozpocznie siê
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w Ciemnicy. „Drogê krzy¿ow¹” w tym dniu rozpoczniemy o godzinie 8:00 i 17:15. Liturgiê ku czci Mêki Pañskiej
rozpoczniemy o godzinie 18:00. Na zakoñczenie nast¹pi przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do Bo¿ego Grobu, po
czym rozpocznie siê adoracja. O godzinie
22:00 – ju¿ tradycyjnie – ulicami naszego miasta rozpoczniemy nabo¿eñstwo
„Drogi krzy¿owej”. Rozpocznie siê ono
w naszym koœciele, a zakoñczy w koœciele
Ojców Franciszkanów. Prosimy o liczny i
nabo¿ny udzia³ w tym nabo¿eñstwie.
8. Ofiary zebrane przy adoracji Krzy¿a s¹
przeznaczone na renowacjê zabytków w
Ziemi Œwiêtej.
9. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post
œcis³y i nie ma od niego dyspensy.
Wstrzymanie siê od pokarmów miêsnych
obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli
czternasty rok ¿ycia, natomiast post œcis³y obowi¹zuje wiernych, którzy ukoñczyli osiemnasty rok ¿ycia, a nie rozpoczêli szeœædziesi¹tego. Przepisy Koœcio³a
mówi¹ tak¿e, aby i ci, „którzy z racji m³odszego wieku nie s¹ zwi¹zani jeszcze prawem
postu i wstrzemiêŸliwoœci, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty”. Zachêcamy tak¿e – zgodnie z tradycj¹ – do zachowania postu w Wielk¹ Sobotê, aby jak
najgodniej przygotowaæ siê do prze¿ywania
najwiêkszej tajemnicy naszej œwiêtej wiary,
aby „dziêki temu z podnios³ym i otwartym
sercem przyst¹piæ do radoœci Zmartwychwstania”.
10. W Wielk¹ Sobotê trwamy na modlitwie przy Bo¿ym Grobie rozwa¿aj¹c Mêkê i
Œmieræ naszego Zbawiciela.
11. Œwiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny rozpoczniemy od godziny 9:30
do 16:00. Zgodnie z og³oszeniem z ubieg³ej
niedzieli, o godzinie 13.00 i 13.30 pokarmy œwiêcimy na sanockim Rynku. Bêdzie
je œwiêci³ ks. abp Adam Szal. W koœciele
bêdziemy œwiêciæ co pó³ godziny, chyba, ¿e
bêd¹ d³ugie kolejki oczekuj¹cych do œwiêce-

nia, to wtedy ten czas zostanie skrócony.
Oczekiwanie na œwiêcenie wykorzystajmy
na modlitwê.
12. Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza na
4. Œniadanie Wielkanocne dla Mieszkañców
Sanoka, które odbêdzie siê w Wielk¹ Sobotê, 31 marca 2018 r., o godzinie 13.00, na
Rynku. Bêd¹ tam rozdawane paschaliki i
baranki oraz paczki œwi¹teczne.
13. UROCZYSTA WIGILIA PASCHALNA (Wielka Sobota) rozpocznie siê o
godzinie 19:00. Tê wigiliê powinniœmy
odprawiaæ nieco póŸniej, ale odprawimy j¹ o tej porze, choæ przepisy mówi¹,
¿e wszystkie obrzêdy Wigilii Paschalnej odbywaj¹ siê w nocy, ¿e nie wolno
ich rozpocz¹æ zanim nie zapadnie noc.
Prosimy przynieœæ ze sob¹ œwiece czy paschaliki i tak je zabezpieczyæ, aby wosku nie
zlewaæ na ³awki czy na posadzkê, gdy¿ jest
go bardzo trudno wyczyœciæ. Œwiece te zapalimy od pascha³u, aby nam przypomina³y
Chrystusa, który jest ŒWIAT£OŒCI¥
ŒWIATA I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIEM.
14. Procesjê i uroczyst¹ MSZÊ ŒWIÊT¥
REZUREKCYJN¥ rozpoczniemy o godzinie 6:00. Msze œwiête w Niedzielê Zmartwychwstania jak i w Poniedzia³ek Wielkanocny odprawiaæ bêdziemy tak, jak w ka¿¹
niedzielê – jeœli chodzi o godziny rozpoczynania.
15. Dla Stró¿ów i P³owiec Liturgia Wielkiego Pi¹tku rozpocznie siê o godzinie
17:00, zaœ Liturgia Wielkiej Soboty o godzinie 18:00.
16. Œwiêcenie pokarmów w Stró¿ach rozpoczniemy o godzinie 10:30, a w P³owcach
o godzinie 11:00.
17. Sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ” tym
wszystkim, którzy z³o¿yli ofiary na kwiaty
do Bo¿ego Grobu.
18. W Wielkim Tygodniu, ze wzglêdu na
wieloœæ pos³ug kap³añskich, kancelaria parafialna dostêpna bêdzie tylko w bardzo wa¿nych sprawach.
19. Towarzystwo Pomocy im. Œw. Brata
Alberta w Sanoku zwraca siê do nas z
uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie ¿ywnoœciowe w
Wielk¹ Sobotê, w czasie œwiêcenia pokarmów. ¯ywnoœæ bêdzie przeznaczona na sto³y biednych i potrzebuj¹cych podczas Œwi¹t
Wielkanocnych. Jednoczeœnie Towarzystwo
przesy³a dla wszystkich Parafian, Darczyñców i ludzi dobrego Serca, ¿yczenia œwi¹teczne.

Redaguje zespó³: ks. Andrzej Skiba, ks. Pawe³ Mendyk, ks. £ukasz Piróg
Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, 38-500 Sanok;
www. fara. sanok. pl oraz www. esanok. pl/ kamery_sanok
email: farasanok@interia.pl
Zród³a zdjêæ: zdjêcia w³asne i internet.
Wydawca: Parafia Przemienienia Pañskiego w Sanoku Tel: 0 13 463 19 98.
Druk: www.drukpiast.com

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 12 (758) 25 marca 2018 r.

