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ALLELUJA

„Ju¿ Chrystus grób swój porzuci³,
Zwyciêski wraca z Otch³ani,
A gdy uwiêzi³ szatana,
Otworzy³ niebo dla wszystkich.
O stañ siê, Jezu, dla duszy
Radoœci¹ Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Tw¹ moc¹,
Do swego przy³¹cz orszaku”
(z kap³añskich nieszporów).

Wszystkim naszym Parafianom czy Goœciom ¿yczymy g³êbokiego zdumienia
nad pustym Grobem, a nade wszystko g³êbokiej wiary nad tym, co siê sta³o owym œwitem,
kiedy „jeszcze by³o ciemno”, kiedy to niewiasty posz³y do grobu. Wszystkim ¿yczymy,
aby w swoim ¿yciu odnajdywali Chrystusa, nawet wtedy, gdy w serca i umys³
wkrada siê bezradnoœæ. ¯yczymy, aby Zmartwychwsta³y Chrystus opromienia³ nasze ¿ycie,
rozœwietla³ trudne sprawy, z którymi przyjdzie siê zmierzyæ. Niech ten dzieñ wype³ni zachêta
mszalna: „W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy”.
Wasi Duszpasterze

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 13 (759) 1 kwietnia 2018 r.

2

Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Kap³anów swoich da³ nam Pan,
by strzegli nas od mocy z³ego..”

W NUMERZE

Tytu³owe s³owa s¹ fragmentem
pieœni kleryckiej, która nieraz rozbrzmiewa w seminaryjnej kaplicy. Wielki Czwartek jest dniem najbardziej w³aœciwym, aby podzieliæ siê
Chrystusowym kap³añstwem. Do napisania tego artyku³u sk³oni³a mnie
tak¿e lektura ksi¹¿ki Joanny B¹tkiewicz
– Bro¿ek, autorki powa¿nej ksi¹¿ki pt.
„Jezu, Ty siê tym zajmij! O. Dolindo
Ruotolo. ¯ycie i cuda”. Czytam tê
ksi¹¿kê z wielkim zainteresowaniem,
bo opisuje ona niespotykane losy kap³ana, który w swoim kap³añskim ¿yciu
prze¿ywa³ chyba czyœciec na ziemi,
który wielokrotnie by³ zawieszany
w czynnoœciach kap³añskich, zabraniano mu spowiadania, odprawiania
Mszy œwiêtych, a nawet przystêpowania do Komunii œwiêtej. Dziœ jest
kandydatem na o³tarze, bo by³ to kap³an wielce uduchowiony, ale w swoim czasie niezrozumia³a dla otoczenia.
Ile¿ razy by³ on przes³uchiwany przez
Œwiête Oficjum, organ Stolicy Apostolskiej czuwaj¹cy nad prawowiernoœci¹ nauki katolickiej. ¯y³ w tym samym czasie co œw. Ojciec Pio. Dziœ
ten nieznany nam bli¿ej ksi¹dz mo¿e
byæ patronem wszystkich kap³anów.
Na swoim grobie kaza³ wyryæ s³owa:
„Kiedy tu przyjdziesz, zapukaj trzy
razy, ja nawet zza grobu odpowiem ci:
ufaj Bogu”1. Wstêp do tej ksi¹¿ki napisa³ ks. Robert Skrzypczak, z którego
pragnê tu skorzystaæ, a co odnosi siê
do kap³añstwa i wynikaj¹cych z tego
sakramentu obowi¹zków. Ukazanie
œwiatu sylwetki tego kap³ana nazywa
„per³¹ odnalezion¹”. Kim by³ ten kap³an, który w swoim czasie budzi³ tyle
kontrowersji?
Samo imiê „Dolindo” znaczy tyle
co ból, wiêc ca³e jego ¿ycie naznaczone by³o bólem i cierpieniem, przed którym siê jednak nie broni³, ale w niezro-

zumia³ej dla nas pokorze przyjmowa³
i dziêkowa³ Panu Bogu za wszystko,
co go spotyka³o. Z wielka pokor¹
przyjmowa³ wszystkie niepomyœlne
dla niego orzeczenia i decyzje swoich
prze³o¿onych czy g³ównie Stolicy
Apostolskiej. Tak przez niego „przemawia³a” œwiêtoœæ. Zostawi³ po sobie ogromn¹ iloœæ dzie³, choæby w postaci komentarzy do wszystkich ksi¹g
Pisma Œwiêtego. S³owo Bo¿e komentowa³, a zawsze przemawia³ z wielka
moc¹. Ks. Skrzypczak nazwa³ go niezwykle trafnie, ¿e sta³ siê s³ug¹ „powrotu Pisma Œwiêtego z wygnania”.
To okreœlenie odnosi siê do czasów
Soboru Watykañskiego II, który wykaza³ potrzebê nowych t³umaczeñ
Pisma Œwiêtego z jêzyków oryginalnych na jêzyki narodowe, dziêki czemu s³owo Bo¿e mog³o trafiæ do ka¿dego domu, jeœli tylko jej mieszkañcy
przyjm¹ je pod swój dach i zechc¹ je
otworzyæ. Ksi¹dz Dolindo chcia³,
aby wierni, ludzie ochrzczeni, stali siê
prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa i byli zdolni do s³uchania.
„Uczeñ ma ucho otwarte, co wyra¿a
dobitnie jeden z najstarszych wizerunków Matki Bo¿ej w rzymskich katakumbach. Widaæ nañ Maryjê, pierwsz¹
i najwierniejsz¹ uczennicê Pañsk¹,
z wyraziœcie wyeksponowanym
uchem: „Pan Bóg Mnie obdarzy³ jêzykiem wymownym, bym umia³ przyjœæ z
pomoc¹ strudzonemu, przez s³owo
krzepi¹ce. Ka¿dego rana pobudza me
ucho, bym s³ucha³ jak uczniowie. Pan
Bóg otworzy³ mi ucho, a Ja siê nie
opar³em ani siê cofn¹³em” (Iz 50,4-5)”
(s. 16). Ten obraz Maryi z ods³oniêtym uchem mo¿na ogl¹daæ i na naszym obrazie Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej, a na co zwraca³em uwagê
podczas ostatnich rekolekcji. W przepowiadaniu najwa¿niejszym jest to,
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aby wytworzy³a siê wiêŸ miêdzy s³owem Bo¿ym a uczniem, który s³ucha.
Ze s³owem Bo¿ym trzeba chodziæ, tak
jak chodzili Aposto³owie ze swoim
Mistrzem i uwa¿nie Go s³uchali. Pisze
jeden z biblistów, a którego cytuje
ks. Skrzypczak:
„Oznacza to, ¿e uczniowie z Nim
przebywali. Chodzili z Nim, jedli i pili,
s³uchali tego, co mówi³ i patrzyli, co
czyni³, byli z Nim zapraszani do domów albo te¿ odwracano siê od nich
i Niego. Nie zostali powo³ani do wielkich czynów religijnych czy jakichkolwiek innych. Zostali zaproszeni,
by byæ przy Jezusie jako Jego towarzysze. Dlatego nie mieli napawaæ siê
w³asn¹ wa¿noœci¹, przypisywaæ sobie
osi¹gniêæ czy obarczaæ siê odpowiedzialnoœci¹ za niepowodzenia. Mieli
tylko uwa¿nie obserwowaæ Jezusa
i to wszystko, co dzieje siê za Jego
spraw¹. Na Niego mieli z³o¿yæ swe troski, zmartwienia i obawy” (s. 17).
Cytujê ten d³u¿szy fragment,
bo on oddaje to, czym powinni zajmowaæ siê kap³ani: byæ przy Jezusie, towarzyszyæ Mu, s³uchaæ Jego nauki,
patrzeæ, co On robi i próbowaæ Go naœladowaæ. To tylko jedno z istotnych
zadañ. S³uchanie ma bowiem doprowadziæ do czynu. Uczeñ – kap³an ma
byæ ambasadorem Chrystusa, tak
mówi siê popularnie. Teologia zaœ
mówi o uto¿samianiu siê, identyfikacji z Jezusem, o jak najœciœlejszej wiêzi
z Chrystusem. Ks. Dolindo pisa³:
„Jezus tob¹ zaw³adn¹³ i powinieneœ wnieœæ Jego odblask w ten œwiat
pe³en ciemnoœci… Jesteœ ca³y Jego,
a On ¿yje w tobie. Nie ma innego cia³a, aby staæ siê widzialnym, jak twoje;
nie ma innej pielgrzymuj¹cej duszy,
poprzez któr¹ móg³by podejmowaæ na
nowo sw¹ drogê mi³oœci, jak twoja;
nie posiada innych ust, by przema-
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wiaæ do ludzi, jak twoje. Winieneœ zatem ¿yæ w Nim i poprzez Niego. Powinieneœ pokochaæ Go i oddaæ Mu ca³kowicie samego siebie do tego
stopnia, aby niczego obcego wzglêdem siebie w tobie nie znalaz³. Jakakolwiek zgorzelina twej nêdzy jest Mu
zawad¹ i Go w tobie zas³ania. Przechodzisz przed Nim i w³asnym cieniem Go
zakrywasz. Nie mo¿e w ¿adnym przejawie twego ¿ycia rozkwitn¹æ, bo pokrywasz Go szronem tego œwiata. Nie
wychyli siê zza twych poczynañ, jeœli
uodpornisz je na dzia³anie Jego ³aski.
Nie uœmiechnie siê do innych z powodu twego serca zara¿onego smutkiem
spowodowanym bez³adnym ¿yciem.
Pozostaje w tobie udrêczony i ukrzy¿owany, o ile nie z³o¿ony w grobie”
(s. 18 n.).
Wymagania stawiane nam, kap³anom, s¹ bardzo wygórowane, ale innych byæ nie mo¿e. W ci¹gu wieków
istnienia Koœcio³a stale by³y podnoszone, choæ nie zawsze z pe³nym
zakresem realizowane. Zawsze dawa³
znaæ o sobie grzech, niewiernoœæ i zdrada, ale nie brakowa³o œwiêtych, gorliwych kap³anów, dla których zbawienie dusz by³o spraw¹ najwa¿niejsz¹.
Papie¿ Franciszek u¿y³ nawet takiego
okreœlenia, ¿e pasterz ma „pachnieæ
owcami”. Ks. Dolindo Ruotolo tak to
widzia³: „Kto mnie widzi, winien widzieæ Jezusa, kto ca³uje moj¹ d³oñ, winien ca³owaæ Jezusa. Powinienem stanowiæ rodzaj pachn¹cego olejku
poci¹gaj¹cego innych ku Niemu przy-

jemnoœci¹ Jego woni… Nie dozwól,
mój Jezu, bym nawet raz jeden przeszkodzi³ Ci przejœæ przeze mnie i raz
jeden nie ¿y³ w Tobie. Spraw, bym pozosta³ wierny misji, jak¹ mi zleci³eœ
a¿ do œmierci” (s. 19).
Byæ kap³anem, to mieæ relacje
z Chrystusem w takim stopniu, w jakim mieli je Aposto³owie. Mo¿e to siê
staæ przez ¿yw¹, g³êbok¹ wiarê, bezgraniczne oddanie siê Chrystusowi.
W tym œwiecie, tak czêsto odleg³ym
od wiary, od Pana Boga, od Chrystusa, od Koœcio³a, ³atwo jest siê pogubiæ. Œwiêty Jan Pawe³ II ju¿ wiele lat
temu postawi³ tak¹ trafn¹ diagnozê,
która nie tylko ¿e jest prawdziwa,
ale staje siê coraz bardziej oczywist¹:
„europejska kultura sprawia wra¿enie
„milcz¹cej apostazji” cz³owieka sytego, który ¿yje tak, jakby Bóg nie istnia³!” Bywa, ¿e cz³owiek, który odrzuci³ Boga, odszed³ od Koœcio³a, nie
znajdzie szczêœcia gdzie indziej,
bo bêdzie to tylko namiastka, która
chwilowo zaspokoi jego uczucia, potrzeby, ambicje, a w œrodku zostanie
pustka, a mo¿e i ból za utraconym czasem. Kap³an jest po to, aby g³osi³,
przypomina³ o ostatecznym celu cz³owieka, aby zerwaæ z takim stylem ¿ycia
„jakby Boga nie by³o”, wiêc pozwalam sobie na wszystko, na co mam
ochotê.
Dziœ coraz bardziej s³uchaæ wo³anie o ludzi œwiêtych. To Jan Pawe³ II
beatyfikowa³ i kanonizowa³ rzesze
œwiêtych. To byli ludzie, którzy w so-

bie odwzorowywali model œwiêtoœci.
Oni pokazywali, ¿e na nic ¿adne programy duszpasterskie (choæ s¹ potrzebne), na nic sympozja naukowe,
konferencje, jeœli za tym nie idzie duch,
który wszystko przeobra¿a, przemienia. Trzeba œwiêtych na miarê Benedykta, Franciszka, Dominika, Ignacego, s. Faustyny, Jana Paw³a II… Oni
pokazali jak wcielaæ Ewangeliê w ¿ycie.
Kap³an ma nie tylko pouczaæ, ale sam
stawaæ siê œwiêtym. Ewangelia prze³o¿ona na ¿ycie, to sens kap³añskiej
pos³ugi. Mamy temu sprostaæ na miarê naszych ludzkich ograniczeñ. Prosimy naszych Parafian i wszystkich
ludzi nam ¿yczliwych, o modlitwê,
o duchowe wsparcie. Trzeba te¿ pamiêtaæ o swoich nastêpcach. Seminaria pustoszej¹, wiêc trzeba podwoiæ
nasze modlitwy, aby m³odzi ch³opcy
nie lêkali siê podejmowaæ s³u¿bê Bogu
i ludziom przechodz¹c wczeœniej przez
okreœlon¹ formacjê. Dziêkujemy Jezusowi za ka¿de powo³anie, bo On stale
zaprasza do pójœcia za sob¹, ale nie
zawsze znajduje wolê pójœcia za Nim.
Dziœ pójœæ do seminarium wymaga
nawet pewnego rodzaju odwagi i mêstwa. Wobec takiej sytuacji wypada
powtórzyæ s³owa Jezusa: Odwagi! Nie
bójcie siê!”
Ks. Andrzej Skiba
1

J. B¹tkiewicz – Bro¿ek, Jezu, Ty siê
tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo. ¯ycie
i cuda, Wydawnictwo Esprit, Kraków
2017, s. 33.
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WIELKI CZWARTEK –
MSZA WIECZERZY PAÑSKIEJ
W czasie Œwiêtego Triduum Paschalnego wchodzimy w najg³êbsze
tajemnice naszej wiary. Zechciejmy
ods³oniæ choæby r¹bek tych tajemnic.
W Wielki Czwartek zaczniemy
Msz¹ Wieczerzy Pañskiej. Przygotowanie do tej niepowtarzalnej Wieczerzy zleci³ Jezus swoim najbardziej zaufanym uczniom. Ewangeliœci
Mateusz i Marek, nie podaj¹ imion
tych uczniów. Odnosi siê wra¿enie,
¿e inicjatywa wysz³a od wszystkich
uczniów (Mt 26,17: Mk 14,12), gdzie
œwiêty Marek wymienia tylko dwóch
nie podaj¹c ich imion: „I pos³a³ dwóch
spoœród swoich uczniów…,”. (w. 13).
Œw. £ukasz wymienia ich imiona. Tymi
wyró¿nionymi uczniami byli Piotr i Jan.
Ich Jezus obdarzy³ najwiêkszym zaufaniem (22,8): „Jezus pos³a³ Piotra i Jana
z poleceniem: „IdŸcie i przygotujcie
nam Pachê, byœmy mogli j¹ spo¿yæ”.
Przygotowanie Paschy wymaga³o dobrej znajomoœci obrzêdów z ni¹ zwi¹zanych. Œw. Jan Ewangelista choæ wiele miejsca poœwiêca Ostatniej
Wieczerzy, to jednak ujmuje j¹ pod
k¹tem g³êboko teologicznym (13-16).
Jak wygl¹da³a ta Ostatnia Wiecze-

rza? Z jakiej okazji by³a obchodzona?
Najpierw trzeba zrozumieæ co znaczy
s³owo PASCHA.
PASCHA. S³owo to jest wieloznaczne i mo¿e okreœlaæ: „przejœæ”,
„przejœæ obok”, „min¹æ”, a nawet
„ochroniæ. Obchodzono je na prze³omie marca/kwietnia, w miesi¹cu Nisan,
od 14 – 211. By³o to na pami¹tkê wyjœcia z Egiptu (Wj 12-13). Pascha oznacza tak¿e „ochronê” jakiej doznali
¯ydzi, bowiem ich domy zosta³y ominiête i nie dotknê³a ich dziesi¹ta plaga
egipska. Uchroni³a ich krew z baranka, któr¹ mieli pomalowane drzwi swoich domów. Z tym œwiêtem wi¹za³o
siê spo¿ywanie wieczerzy paschalnej
po³¹czone z ofiar¹ sk³adan¹ w Œwi¹tyni, a po powrocie z niewoli babiloñskiej wieczerzê paschaln¹ spo¿ywano
w gronie rodziny. Mia³a ona swój rytua³, w czasie którego wspominano
dramatyczne wydarzenia poprzedzaj¹c
wyjœcie z Egiptu. By³o to Œwiêto ukazuj¹ce pewnego rodzaju gotowoœæ do
drogi: „Biodra wasze bêd¹ przepasane, sanda³y na waszych nogach i laska w waszym rêku. Spo¿ywaæ bêdziecie pospiesznie, gdy¿ jest to

Pascha na czeœæ Pana. (…) Dzieñ ten
bêdzie dla was dniem pamiêtnym i obchodziæ go bêdziecie jako œwiêto dla
uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu œwiêtowaæ bêdziecie
na zawsze” (Wj 12,11.14). W czasie tej
Wieczerzy spo¿ywano odpowiednio
przygotowanego baranka, którego
krew uchroni³a ¯ydów od œmierci w
Egipcie (Wj 12,21-27). Z miêsem baranka spo¿ywano przaœny chleb (tzw.
przaœniki, hebr. maccot), przygotowany jedynie z m¹ki i wody na pami¹tkê
chleba, który jedli przodkowie (Wj
12,34.39)). Spo¿ywano przy tym gorzkie zio³a, aby przypomnieæ sobie ciê¿kie lata niewoli. Potrawy popijano posolon¹ wod¹, dla wspomnienia wielu
³ez wylanych w czasie niewoli, a cztery kielichy wina, wypijane w czasie
wieczerzy w odpowiednich odstêpach,
mia³y byæ zapowiedzi¹ przysz³ej, obiecanej ojczyzny”2. Mo¿na by³o j¹ spo¿ywaæ w gronie s¹siadów. Mogli braæ
udzia³ tylko obrzezani.
Jezus dostosowuje siê do zasad
judaizmu, do religii swoich ziomków,
ale dodaje element niespodziewany,
którego nie by³o w obrzêdach Paschy:
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ustanawia Eucharystiê (1 Kor 11,2326). Od Wielkiego Czwartku, od jerozolimskiego Wieczernika, przez dwa
tysi¹ce lat rozbrzmiewaj¹ s³owa: „To
jest Cia³o moje za was wydane. Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê”. A dalej: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we
Krwi mojej. Czyñcie to, ile razy piæ
bêdziecie, na moj¹ pami¹tkê!”. Panie,
jak wielka jest to TAJEMNICA WIARY!
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ukaza³ g³êbiê swojej mi³oœci. By³o
to zwieñczeniem Jego trzyletniej dzia³alnoœci g³oszenia Dobrej Nowiny o
zbawieniu. Wszystkim okazywa³ swojej wielkie SERCE, ale w czasie Ostatniej Wieczerzy œw. Jan Ewangelista
zanotowa³: „Jezus widz¹c, ¿e nadesz³a
Jego godzina przejœcia z tego œwiata
do Ojca, umi³owawszy swoich na œwiecie, do koñca ich umi³owa³” (J 13,1).
Przejawem tej mi³oœci by³o obmycie nóg swoich uczniów. Piotr próbowa³ siê wybroniæ. Nie pomog³y jego
t³umaczenia. Pozwoli³ jednak, aby Jezus umy³ mu nogi. Jezus da³ mu do
zrozumienia, podobnie jak i pozosta-

³ym Aposto³om, ¿e On przyszed³, aby
s³u¿yæ i s³ugami maj¹ byæ Jego uczniowie. Wielka lekcja pokory i s³u¿by.
Zapewne do koñca ¿ycia zapamiêtali
s³owa Jezusa: „Da³em wam bowiem
przyk³ad…”.
Msza Wieczerzy Pañskiej, to EUCHARYSTIA i KAP£AÑSTWO. Jak
d³ug¹ drogê musia³a przyjœæ ludzkoœæ,
aby dojœæ do Ostatniej Wieczerzy, do
Eucharystii i kap³añstwa Nowego Testamentu. Pan Bóg zawsze wybiera³
sobie ludzi, którzy byli Jego g³osem,
którzy byli wra¿liwi na Jego s³owo.
Czasem ci powo³ywani byli oporni,
buntowali siê, wadzili siê z Bogiem,
przedk³adali swoje racje, aby w koñcu
zgodziæ siê byæ Bo¿ym pos³añcem,
Bo¿ym g³osem. Czasem ich los by³
bardzo trudny; niekiedy sz³o im bardzo ciê¿ko, doœwiadczali swojej niemocy, ale trwali na wyznaczonym poletku pracy. Byli nieustêpliwi jeœli
chodzi³o o sprawy Bo¿e.
Potem Jezus powo³a³ Dwunastu,
których nazwa³ Aposto³ami. Jeden siê
sprzeniewierzy³. Zdradzi³. Tak jest po
dziœ dzieñ. Jezus stale powo³uje, stale

obdarza swoimi ³askami, ale nie wszyscy ten g³os s³ysz¹, a nawet s³ysz¹c,
nie zawsze podejmuj¹ siê trudu pójœcia za nim. Czasem zdradzaj¹. Ka¿dego Pan os¹dzi.
Dziœ Pan powo³uje na swoje poletko, do swojej Winnicy, do swojej
Owczarni, którym jest Koœció³ œwiêty,
aby powo³ani celebrowali Eucharystiê,
g³osili s³owo Bo¿e, pe³nili wielorak¹
pos³ugê. Dziœ – jako kap³ani – dziêkujemy za ³askê powo³ania, prosimy o
wytrwa³oœæ do koñca dni swoich, przepraszamy za swoje grzechy i zaniedbania, a tak¿e prosimy o nowe zastêpy
kap³añskie, w tym z naszej parafii.
Oœmielamy siê tak¿e prosiæ o
wsparcie modlitewne, bo zdajemy sobie sprawê, ¿e bez Bo¿ej pomocy, bez
modlitewnego wsparcia naszych wiernych, bez osobistej modlitwy, niewiele mo¿emy zdzia³aæ. Dziêkujemy za
ka¿d¹ modlitwê w naszej intencji zanoszon¹ ka¿dego dnia, za wspieranie
nas w codziennym zmaganiu siê z
przeciwnoœciami, jakie musimy pokonywaæ. Odwdziêczamy siê swoj¹ modlitw¹.

WIELKI PI¥TEK MÊKI PAÑSKIEJ
Oto kolejny dzieñ z tych WIELKICH: WIELKI PI¥TEK. W tym dniu,
jedynym w roku, nie ma Mszy œwiêtej.
Uwa¿nie ws³uchujemy siê w s³owo
Bo¿e (Iz 52,13-53,12); Hbr 4,14-16;5,79’ J 18,1-19,42). Wspó³czujemy S³udze
Pañskiemu, który „obarczy³ siê naszym
cierpieniem”, który „dŸwiga³ nasze
boleœci”, który „by³ przebity za nasze
grzechy, zdruzgotany za nasze winy”,
„a Pan zwali³ na niego winy nas
wszystkich”. Jak¿e czytelne s¹ te s³owa!. To Jezus przyjmuje za nas wszystkie grzechy i nieprawoœci, On dŸwiga
nasze grzechy na Kalwariê, na Krzy¿.
Cierpi niewymowne mêki. Nie mo¿emy nawet sobie tego wyobraziæ. Mo¿emy to czêœciowo zrozumieæ poprzez
czytania mszalne, opis Mêki, wyobraŸniê dojmuj¹cego bólu. Wypada w tym
miejscu zacytowaæ s³owa piosenki religijnej: „Zbawienie przysz³o przez
Krzy¿, ogromna to tajemnica”. Na temat cierpienia mówili i pisali ludzie
Krzy¿a, jak œw. Siostra Faustyna, jak
œw. Ojciec Pio czy œw. Jan Pawe³ II,

który pisa³, nie tyle s³owem, co swoim
cierpieniem, swoim ¿yciem:
Z jego encykliki „O Bo¿ym mi³osierdziu”, zacytujê tylko jedno zdanie:
Chrystus „okazuje siebie jako Ÿród³o
niewyczerpalne mi³osierdzia” (nr 8). A
œw. Piotr pisze do nas:
„Nie stosujcie siê do waszych
dawniejszych ¿¹dz (…), ale w ca³ym
postêpowaniu stañcie siê (…) œwiêtymi na wzór Œwiêtego (…). Wiecie
bowiem, ¿e z waszego odziedziczonego po przodkach, z³ego postêpowania zostali wykupieni nie czymœ przemijaj¹cym, srebrem lub z³otem, ale
drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa…” (1 P
1,14 nn).
W Wydawnictwie „Bia³y Kruk”
ukaza³ siê piêkny, cztero tomowy album znakomitego fotografika Adama
Bujaka z tekstem ró¿nych, znakomitych autorów, zatytu³owany „Krzy¿
polski”3 (2010-2012). W II tomie znajduje siê artyku³ ks. prof. kard. Stanis³awa Nagyego zatytu³owany „Obawy o przysz³oœæ Krzy¿a w Polsce”4.

Pyta ten¿e Kardyna³: Czy dzisiaj ¿yj¹cy Polacy bior¹ rozbrat z Krzy¿em
Chrystusowym, który znaczy³ ojczyste dzieje, sta³ u podstaw kultury?
- Krzy¿ zosta³ zaskar¿ony w Trybunale w Strasburgu, aby sprawdziæ jaka
bêdzie nasza reakcja;
- obserwujemy zalew nihilizmu ideowego, który sprowadzi tragiczne
skutki;
- si³y nieprzyjazne Koœcio³owi staraj¹
siê wyrzuciæ Chrystusa z ¿ycia spo³ecznego;
- cz³owiek oddalony od Boga zd¹¿a
ku zag³adzie, ku nicoœci;
- nastêpuje degradacja cz³owieka;
- usi³uje siê przed³u¿aæ ¿ycie cz³owieka do granic niemo¿liwoœci, ale bez
Boga;
- obserwujemy ataki na Koœció³, bo
mówi o wspó³czesnych zagro¿eniach;
- nad takim stanem ducha pracuj¹ dwie
diabelskie si³y: komunizm i masoneria;
- ich celem jest zniszczenie Krzy¿a w
przestrzeni publicznej;
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- wyrwaæ ludziom Boga z serca;
- toczy siê walka o Boga, o ludzk¹ duszê;
- cz³owiek próbuje siê wedrzeæ w sferê
zastrze¿on¹ dla Pana Boga;
- Krzy¿ by³ towarzyszem w naszej doli
i niedoli od ponad tysi¹ca lat;
- obserwowaliœmy naigrawanie siê z
Krzy¿a przed pa³acem prezydenckim,
a jego mieszkaniec milcza³, dolewa³
oliwy do ognia;
- co nam pozostaje: Broñmy Krzy¿a!,
bo front antykrzy¿owy siê wzmaga i
rozszerza;
- Krzy¿, to zbawienie! Nie podpisujmy
siê pod za¿artymi atakami na Krzy¿!
W tym miejscu trzeba zapytaæ: jak
jest moje podejœcie do nauki o Krzy¿u? Mo¿e w tej odpowiedzi pomo¿e
mi profesor Sergiusz Riabinin, w wierszu „Mój chrzeœcijañski tryptyk”:
Du¿y krzy¿ zawiesi³em na œcianie, ma³y
– na szyi
Ale ten ¿ywy, choæby najmniejszy,
Wci¹¿ chcê odrzuciæ jak najdalej.
Klêkam przed Twoj¹ cierniow¹ koron¹,
ale byle drzazga ¿yciowa korci mnie
do bluŸnierstwa.
Ewangeliê lubiê czytaæ
Ewangeliê lubiê cytowaæ
I tysi¹c mam zawsze powodów, by jej
nie stosowaæ”
Niech ka¿dy z nas niesie swój w³asny Krzy¿. Niech niesie go z Jezusem,
bo On pozna³ wartoœæ Krzy¿a.

WIGILIA PASCHALNA W WIELK¥ NOC
Na samym pocz¹tku chcia³oby siê
wykrzykn¹æ z radoœci: jak wielka i piêkna jest ta wieczorna liturgia! To matka
wszystkich wigilii! To dzieñ czuwania
na czeœæ Pana. Przynosimy zapalone
paschaliki, aby przez to ukazaæ, ¿e jesteœmy czujni, oczekuj¹cy na przyjœcie
Pana, który zaprosi nas do swojego
sto³u i obficie ugoœci.
Pierwsz¹ czêœci¹ tej nocy bêdzie
obrzêd œwiat³a, wszak mamy byæ dzieæmi œwiat³oœci. Wielce przemawiaj¹ce
jest ORÊDZIE WIELKANOCNE, które zachêca nas do radoœci, weselenia

siê. Potem przejdziemy ca³¹ historiê
zbawienia, która stale siê uaktualnia.
Jakie to bogactwo s³owa: siedem czytañ ze Starego Testamentu i dwa z
Nowego! Taka jest mo¿liwoœæ. Wed³ug
uznania mo¿na wybraæ mniej czytañ,
zachowuj¹c jednak odpowiednie zasady.
Kolejn¹ czêœci¹, jak¿e podnios³¹ i
wielk¹, jest LITURGIA CHRZCIELNA,
kiedy podchodzimy do Ÿród³a chrzcielnego wspominaj¹c swój w³asny
chrzest i zobowi¹zania zeñ wynikaj¹ce. Jest to tak wielkie wydarzenie, ¿e

przywo³ujemy do pomocy wybranych
Œwiêtych z litanii do Wszystkich Œwiêtych. B³ogos³awieñstwo wody
chrzcielnej, pokropienie, odnowienie
przyrzeczeñ chrztu, zamyka tê czêœæ.
Mo¿e byæ tak¿e udzielany sakrament
chrztu.
Ostatni¹ czêœci¹ jest LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA, a potem czeka
nas ju¿ tylko „IdŸcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja – Bogu niech
bêd¹ dziêki. Alleluja, alleluja i … procesja rezurekcyjna.
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£ –
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTA£ –
chwalmy Pana tym pozdrowieniem!

Ks. Andrzej Skiba
1

Kalendarz w staro¿ytnym Izraelu, w: Przewodnik po Biblii, red. D.P. Alexander, Wydawnictwo “Vocatio”, Warszawa
1997, s. 114 n.
2
Pascha, w: „S³ownik” znajduj¹cy siê jako dodatek w Piœmie Œwiêtym Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przek³ad z jêzyków oryginalnych z komentarzem, Opracowa³ Zespó³ Biblistów Polskich z inicjatywy Towa-rzystwa Œwiêtego
Paw³a, Czêstochowa 2009, s. 746.
3
Jest to czterotomowe opracowanie, w którym poszczególne tomy nosz¹ tytu³y: t, 1: „Krzy¿ polski. Przybytek Pañski”;
t. 2: Krzy¿ polski. Przybytek Pañski; t. 3: Krzy¿ polski, Krajobraz i sacrum”; t. 4: Krzy¿ polski. Patriotyzm i mêczeñstwo”,
Wydawnictwo Bia³y Kruk, Kraków 2010-1012. Tekst: t. 1:Krzysztof O¿óg; koncepcja i grafika Leszek Sosnowski;
t. 2: Tekst: kardyna³ prof. Stanis³aw Nagy, koncepcja, wybór i grafika Leszek Sosnowski; t. 3: Tekst: ks. prof. Waldemar
Chrostowski, koncepcja, wybór i grafika, Leszek Sosnowski; t. 5: Tekst: prof. Andrzej Nowak, koncepcja,
wybór, i grafika Leszek Sosnowski..ADAM BUJAK, fotografie.
4
S. 43-46.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 13 (759) 1 kwietnia 2018 r.

8

Rozterki wielkanocnych kobiet:
„Maryjo, ty powiedz, coœ w drodze widzia³a?
Jam Zmartwychwsta³ego blask chwa³y ujrza³a”.
Poranek wielkanocny to czas kobiet. Ewangeliœci wymieniaj¹ je po imieniu. To nie s¹ anonimowe kobiety, wiêc
to, co zobaczy³y, czego doœwiadczy³y, co prze¿y³y, godne jest zastanowienia siê i wiary. One da³y œwiadectwo.
Wa¿ne s¹ najdrobniejsze szczegó³y,
choæ nie mamy na to czasu i miejsca.
Pierwszy Ewangelista, œw. Mateusz, mówi o dwóch Mariach: Marii
Magdalenie i drugiej Marii. Mia³y one
tylko „obejrzeæ grób”. Prze¿y³y jednak
wielk¹ trwogê, bo „powsta³o wielkie
trzêsienie ziemi”. Zjawisko niesamowite, jak na wczesny, smutny poranek
po œmierci Jezusa.
Œw. Marek podaje, ¿e do grobu
wybra³o siê trzy kobiety: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome”. One to „nakupi³y wonnoœci, ¿eby
pójœæ namaœciæ Jezusa. Posz³y te¿
„wczesnym rankiem, (…) gdy s³oñce
wzesz³o”.
Œw. £ukasz mówi jak o bardzo

wczesnej porze, bo skoro nasta³ œwit,
niewiasty posz³y do grobu „nios¹c
przygotowane wonnoœci”. Wymienia
ich imiona: Maria Magdalena, Joanna
i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi
opowiada³y to Aposto³om”.
I wreszcie œw. Jan Ewangelista,
który przed chwil¹ do nas przemówi³.
Jak¿e szczêœliwa musia³a byæ Maria
Magdalena, która „wczesnym rankiem,
gdy jeszcze by³o ciemno, (…) uda³a
siê do grobu i zobaczy³a kamieñ
odsuniêty od grobu”. Nie wiem czy
jesteœmy w stanie wyobraziæ sobie,
co wtedy ona prze¿ywa³a? Jak¹¿ musia³a prze¿ywaæ rozterkê! Œw. Jan
Ewangelista nie pisze po co tak wczesnym rankiem posz³a do grobu. Inni
Ewangeliœci, jak us³yszeliœmy przed
chwil¹, podaj¹ nam wiêcej ciekawych
szczegó³ów.
Ró¿ne tematy mog¹ nam siê nasuwaæ, jak choæby:
- Kobiety s¹ pierwszymi osobami,

które zobaczy³y pusty grób. One
pierwsze przekaza³y tak fundamentaln¹ prawdê dotycz¹c¹ naszego zbawienia. Dopiero póŸniej œw. Piotr
w domu centuriona w Cezarei, daje
œwiadectwo o zmartwychwstaniu. Te
kobiety musia³y s³uchaæ nauki Jezusa, one Mu towarzyszy³y, one by³y
pe³ne podziwu dla m¹droœci tak wyj¹tkowego nauczyciela. Tego mo¿emy
siê domyœlaæ, bo Jezus rozmawia³
z wieloma kobietami, jak choæby
z Samarytank¹, która mog³a siê przekonaæ o ogromnej wiedzy Mistrza,
który okiem wiary przejrza³ ca³e jej
¿ycie. By³a tym ogromnie zaskoczona.
- Maria Magdalena, kiedy zobaczy³a odsuniêty kamieñ od grobu, by³a
przekonana, ¿e ktoœ zabra³ cia³o Jezusa, wiêc pobieg³a po dwóch uczniów,
których Jezus honorowa³, do Piotra
i Jana. Oni swoim autorytetem potwierdzili fakt pustego grobu, w którym le¿a³y tylko ¿a³obne p³ótna. Jan „ujrza³
i uwierzy³”. To kobiety przyczyni³y siê
do rozbudzenia wiary w Aposto³ach,
choæ trzeba powiedzieæ, ¿e wiara jest
³ask¹, ale musi mieæ tak¿e przes³anki
w postaci choæby tego, co Piotr i Jan
zobaczyli w grobie. Te kobiety pokazuj¹ nam, jak wielka jest waga œwiadectwa. S³owa maj¹ swoj¹ wagê wtedy, gdy za nimi idzie przyk³ad, ¿ycie.
- Fakt przybycia do grobu przyczyni³ siê do tego, ¿e zaczêli rozumieæ
to, o czym mówi³ im Jezus: „Dot¹d
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, ¿e On ma powstaæ z martwych”. Do daru wiary musi ktoœ podprowadziæ, musi coœ podpowiedzieæ,
daæ jak¹œ okazjê do refleksji, do namys³u.
Niezg³êbiona, pe³na tajemnic,
zaskakuj¹cych sytuacji, jest dzisiejsza
Uroczystoœæ Zmartwychwstania
Pañskiego. Kryje w sobie bogactwo
myœli.
Co dziœ powiedzia³yby nam te kobiety, a szczególnie Maria Magdale-
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na, która zosta³a tak uhonorowana, ¿e
wszyscy Ewangeliœci mówi¹ o niej?
Niech nam podpowiedz¹ dzisiejsze
czytania mszalne.
Œw. Piotr w domu wspomnianego
ju¿ centuriona przemawia jak do ludzi
obeznanych z zaistnia³¹ sytuacj¹. U¿ywa takich okreœleñ, jak: „wiecie, co siê
dzia³o…” – „Znacie sprawê Jezusa z
Nazaretu”, aby ukazaæ Jezusa, który
przeszed³ przez ziemiê „dobrze czyni¹c
i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli
po w³adz¹ diab³a”. Nastêpne s³owa
wypowiada jakby z dum¹: „A my jesteœmy œwiadkami wszystkiego, co
zdzia³a³ w ziemi ¿ydowskiej i w Jerozolimie” i dalej mówi o mêce i œmierci
Zbawiciela.
Co nam pozostaje? Poznawaæ
historiê zbawienia, aby „wiedzieæ”,
aby znaæ prawdy wiary i obowi¹zki z
nich wyp³ywaj¹ce. Aby ¿yæ wed³ug
prawd wiary, trzeba je znaæ; trzeba je
stale poznawaæ, zg³êbiaæ, czyniæ swoimi. Tylko wtedy cz³owiek mo¿e byæ
œwiadkiem Chrystusa, a czym powinien siê chlubiæ. Piotr przemawia
z moc¹, chlubi siê znajomoœci¹ z Jezusem. Jest wiarygodnym œwiadkiem.
24 marca obchodziliœmy pierwszy
raz Narodowy Dzieñ Pamiêci Polaków
ratuj¹cych ¯ydów pod okupacj¹ niemieck¹. Jest to „dzieñ wydobyty z niepamiêci”1. Pomoc niesiona ¯ydom
w czasie okupacji niemieckiej nale¿a³a
do najbardziej niebezpiecznych, bo za
to grozi³a kara œmierci. Nie brakowa³o
jednak ludzi odwa¿nych, którzy z nara¿eniem swojego ¿ycia ukrywali
¯ydów. Bywa³o, ¿e sami je tracili, jak
rodzina Ulmów z Markowej. Dziœ poznaje ich ca³y œwiat. Mieli szeœcioro
dzieci, siódmego oczekiwali. M¹¿ i ojciec by³ cz³owiekiem bardzo inteligentnym i pomys³owym. Hodowa³ jedwabniki, skonstruowa³ nawet aparat
fotograficzny. By³ cz³owiekiem g³êbokiej wiary. Do ich domu zapuka³o
oœmioro ¯ydów, aby ich ochroniæ.
Zdrada grozi³a zag³ad¹ ca³ej rodziny.
I tak te¿ siê sta³o, bo ktoœ doniós³ na
gestapo. Wszyscy zostali rozstrzelani. Stali siê mêczennikami, bo byli ludŸmi silnej wiary. Obecnie toczy siê ich
proces beatyfikacyjny. To bohaterowie wiary, którzy dali œwiadectwo swojej wiary wobec tak nieludzkiego barbarzyñstwa. Przed laty, tam
w Markowej, gdzie odbywa³y siê uro-

czystoœci, przemawia³ jeden z mieszkañców wojennej Markowej, polski
¯yd. Powiedzia³ on wtedy: Ja tego
nigdy nie zapomnê, ja jestem waszym
d³u¿nikiem. Uratowa³a go tamtejsza
parafianka, która da³a mu ró¿aniec, którego on i tak nie umia³ odmawiaæ. Uratowa³a go niejaka pani Cesia, dziœ ju¿
nie ¿yje, ale on da³ œwiadectwo trudnej prawdzie! Ona przyjê³a go do swojego gospodarstwa jako pastucha
i dziêki temu uratowa³a go od œmierci.
Ów ¯yd, który by³ na tej Mszy œwiêtej
sprawowanej przez ks. abpa Józefa
Michalika, mówi³: Panie Michalik,
przepraszam, ja nie wiem jak siê do
takich wielkich ludzi mówi, ale ja
bardzo dziêkujê za to, ¿e (aha biskup)
przyjecha³ tu dzisiaj i ja mogê tu byæ.
Gdybyœcie kiedyœ byli w Ziemi Œwiêtej to tylko powiedzcie, ¿e byliœcie
w Markowej i bêdziecie moimi goœæmi. I niespodziewany gest: ¯yd Abraham podchodzi do Metropolity i ca³uje go w rêkê. Oklaski, burza oklasków.
On by³ œwiadkiem trudnej prawdy,
jak ci mieszkañcy Markowej, którzy
jeszcze ¿yj¹ i znali rodzinê Ulmów.
By³ to rok 2004.
Dziœ trzeba ludzi o przejrzystych
sumieniach, kieruj¹cych siê prawd¹,
umiej¹cych siê przyznaæ do Chrystusa, do Koœcio³a; potrzeba ludzi odwa¿nych, którzy nie bêd¹ stroniæ od tego,
co œwiête, co wielkie, za co inni oddawali swoje ¿ycie.
Byæ œwiadkiem i mówiæ prawdê
w trudnych chwilach, dla siebie niewygodnych, potrafi¹ tylko ludzie wielkich serc i charakterów. Ludzie – mocarze ducha! Ludzie spoza uk³adów,
spoza koniunktury politycznej. Ludzie,
którzy nie kieruj¹ siê ideologicznym
dyktatem2. Dziœ tak bywa, ¿e niektórzy bardziej przejmuj¹ siê hodowl¹
zwierz¹t futerkowych, ani¿eli ochron¹
¿ycia poczêtego. A to jest „test sumieñ”3, kiedy to w centralach antyewangelizacyjnych krêci siê „maszyneria k³amstwa”4, kiedy zalewa nas
„potop nihilizmu”5, kiedy œcieraj¹ siê
ze sob¹ wiara i niewiara, prawda i k³amstwo, a przecie¿ „nie ma sumieñ partyjnych”6, kiedy to trzeba daæ œwiadectwo prawdzie!
Œwiadkiem niewygodnym dla ówczesnej w³adzy arcykap³añskiej, by³a
Maria Magdalena, œw. Piotr i œw. Jan
Ewangelista. Arcykap³ani przekupili

stra¿ników grobu nak³aniaj¹c ich do
k³amstwa, ¿e cia³o Jezusa wykradli
Jego uczniowie, gdy ci spali. Dopuœcili siê korupcji! Jak stare jest to zjawisko, którego echa docieraj¹ do czasów nam wspó³czesnych.
Byæ prawym cz³owiekiem, ¿yæ
w prawdzie i dawaæ œwiadectwo – to
nasze zadanie na trudne dziœ. Byæ cz³owiekiem sumienia, byæ cz³owiekiem
czytelnym – to podj¹æ trud pracy nad
sob¹. Tego nie bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ
bez wiary w Zmartwychwsta³ego
Chrystusa.
Modli siê poeta, ks. Jan Twardowski:
„Nie dlatego, ¿e wsta³eœ z grobu
nie dlatego, ¿e wst¹pi³eœ do nieba,
ale dlatego, ¿e Ci podstawiono nogê,
¿e dosta³eœ w twarz,
¿e Ciê rozebrano do naga,
¿e skurczy³eœ siê na krzy¿u jak czapla szyjê,
za to, ¿e umar³eœ jak Bóg niepodobny do Boga
bez lekarstw i rêcznika mokrego na
g³owie,
za to, ¿e mia³eœ oczy wiêksze od wojny
jak polegli w rowie z niezapominajk¹
–
dlatego, ¿e brudny od ³ez podnoszê
Ciebie stale we mszy
jak baranka wytarganego za uszy”.
Z okazji tych wspania³ych Œwi¹t,
¿yczê wszystkim to zebranym, s³uchaj¹cym, czytaj¹cym ten tekst: Niech
Chrystus bêdzie dla ka¿dej i ka¿dego
z nas Ÿród³em si³y, niech Zmartwychwsta³y towarzyszy nam na dobre i na
z³e. Alleluja! Jezus ¿yje!
Ks. Andrzej Skiba
Z. Baranowski, Dzieñ wydobyty
z niepamiêci, w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela, 24 – 25 marca 2018, s. 5.
2
A. Kowalski, Ideologiczny dyktat, w:
Nasz Dziennik, czwartek, 22 marca
2018, s. 1 i 4.
3
B. Falkowska, Test sumieñ, w: Nasz
Dziennik, sobota – niedziela, 24-25
marca 2018, s. 1 i 6.
4
M. Rutkowska rozmawia z o. T. Rydzykiem, w: Nasz Dziennik, j.w., s. 3.
5
B. Falkowska rozmawia z M. Jurkiem,
w: Nasz Dziennik, j.w., s. M2 – M3.
6
K. Gajkowski, Nie ma sumieñ partyjnych, w: Nasz Dziennik, pi¹tek, 23
marca 2018, s. 8.

1
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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)
W ¿yciu ka¿dego z nas pojawiaj¹
siê ró¿nego rodzaju smutki. Ks. abp
Ignacy Tokarczuk uto¿samia³ siê z Jezusowymi smutkami, ze starego koœcio³a w Bliznym: „To s¹ te¿, smutki
Jezusowe”1:

Ma³¿onkowie niedobrani – niedoœwiadczeni
Ma³¿onkowie obojêtni sobie – sk³óceni
Ma³¿onkowie, którzy mi³oœci nie znaj¹
Ma³¿onkowie, którzy rozejœæ siê maj¹

Dzieci bez opieki – osierocone
Dzieci alkoholików – bite i drêczone
Dzieci g³oduj¹ce – poniewierane
Dzieci smutne i zaniedbane
Dzieci poza domem siê b³¹kaj¹ce
Dzieci niegrzeczne sk³onne do z³oœci
Dzieci nie szanuj¹ce staroœci
Dzieci, którym na wszystko zezwalaj¹
Dzieci, które samolubne siê staj¹

Chorzy z ³ó¿kiem zwi¹zani
Chorzy na do¿ywotne cierpienia skazani
Chorzy przez swoich opuszczeni
Chorzy z cierpieniem niepogodzeni
Ludzie nienawistni – k³ótliwi
Ludzie zazdroœni i leniwi
Ludzie niepoprawni ze z³em zwi¹zani

Ludzie samotni i wyszydzani
Ludzie starzy, którym siê zdaje, ¿e s¹
niepotrzebni
Ludzie opuszczeni i biedni
NIECH WSZYSCY ONI OBJÊCI
ZOSTAN¥ TWOJ¥ MODLITW¥
Ks. abp Tokarczuk tak podpisa³ siê
pod tym tekstem: „Smutki Jezusa by³y
moimi smutkami, Jego radoœci moimi.
Mogê wiêc powtórzyæ za œw. Paw³em,
¿e w ¿yciu moim, mimo wszystko, wiêcej by³o radoœci ni¿ smutków. Bogu
najwy¿szemu niech bêd¹ dziêki za
wszystko czym mnie obdarzy³”.

ARCYBISKUP I. TOKARCZUK
CZ£OWIEKIEM ODPOWIEDZIALNYM
ZA ¯YCIE DUCHOWE I RELIGIJNE W DIECEZJI
W dniu 6 lutego 1966 roku, w dniu
ingresu i konsekracji na biskupa przemyskiego, w swoim kazaniu odbieranym jako programowe, ks. bp Ignacy
Tokarczuk, mówi³ m. in.:
„Gor¹co was dzisiaj, bracia kap³ani i ludu Bo¿y, proszê o modlitwê, o tê
si³ê ducha. Bo zdajecie sobie sprawê z
tego, jak¹ odpowiedzialnoœæ w³o¿ono
na barki moje, zdajecie sobie sprawê z
tego – w jakich czasach, zdajecie sobie sprawê – w jakiej sytuacji. I dlatego Boga proœcie, a¿ebym – cokolwiek
by przysz³o – by³ pasterzem ludu swojego, pasterzem pe³nym ¿yczliwoœci i
mi³oœci, pasterzem pe³nym odwagi i
zdecydowania, pasterzem, dla którego nie ma kompromisu – jest prawda
Bo¿a i g³êboki szacunek dla cz³owieka. I dlatego – te dwie prawdy! – wia-

ra w Boga, wiara w Boga, który jest
Mi³oœci¹ – i wiara w cz³owieka, który
mo¿e upaœæ, mo¿e siê za³amaæ, ale jest
w nim zawsze cz¹stka prawdy, cz¹stka
dobra i tej cz¹stce zaufaæ; ona siê odrodzi i cz³owieka na nowo postawi na
nogi. Z t¹ wiar¹ w ka¿dego cz³owieka,
drodzy bracia, rozpoczynam pasterzowanie w tutejszej diecezji”2.
W naszej diecezji, póŸniej archidiecezji, pracowa³ jako ordynariusz 27 lat.
Czas pokaza³, ¿e zas³u¿y³ sobie na miano PASTERZA NIEZ£OMNEGO, odwa¿nego, walcz¹cego o sprawê Bo¿¹,
o ¿ycie w prawdzie. Zas³u¿y³ sobie
nawet na to, ¿eby go porównywaæ z
postaciami historycznymi, choæby z
powieœci H. Sienkiewicza, „Ogniem i
mieczem”, gdzie autor tak charakteryzuje Jeremiego:

„Oblicze to na pierwszy rzut oka
zdradza³o nadzwyczajnego cz³owieka.
Malowa³a siê w nim ¿elazna, nieugiêta
wola i majestat, przed którym ka¿dy
mimo woli musia³ uchyliæ g³owy. Oczy
mia³ du¿e, spokojne, prawie s³odkie,
jednak¿e gromy zdawa³y siê byæ w nich
uœpione i czu³eœ, ¿e biada temu, kto
by je rozbudzi³. Nikt te¿ znieœæ nie
móg³ spokojnego blasku tego spojrzenia i widywano pos³ów, wytwornych
dworaków, którzy stan¹wszy przed
Jeremim mieszali siê i nie umieli zacz¹æ
dyskursu…”3.
Nam jednak nie bêdzie chodzi³o o
zewnêtrzny wygl¹d naszego Pasterza,
o reakcje ludzi na spotkania z nim, ale
na to, kim by³ i czego naucza³. Najwa¿niejsze w jego postawie by³o to, ¿e
ukazywa³ siê jako Pasterz o nieugiêtej
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woli, mocnych, trwa³ych zasadach,
które wciela³ w ¿ycie. By³ biskupem
bardzo odwa¿nym w wyznawaniu
swojej wiary, przez co wierni stawali
siê mocniejsi, sami bardziej odwa¿ni
w wyznawaniu swojej wiary, a przecie¿ czasy jego pasterzowania nie
sprzyja³y temu.
Maria Winowska, nasza powieœciopisarka, która zna³a bp. Tokarczuka, napisa³a o nim, ¿e „u Pani Zbaraskiej nauczy³ siê tej kresowej odwagi,
która idzie w niepamiêæ dzisiejszych
pokoleñ lub jest pomijana milczeniem”4. Szed³ zawsze prost¹ drog¹, co
wyzna³: „Nie pozwalam sobie na zejœcie z prostej drogi. Có¿ du¿o mówiæ,
po prostu musia³em trzymaæ siê Ewangelii. Wobec prawdy nie ma kompromisu”5.
W póŸniejszym okresie swojej pasterskiej pos³ugi, kiedy widzia³ jak
Europa odstêpuje od zasad wiary religijnej, g³osi³ potrzebê powtórnej ewangelizacji, potrzebê religijnego odrodzenia. Podkreœla³ z moc¹: „okresy
najwiêkszych, trwa³ych i najwa¿niejszych osi¹gniêæ mia³y wtedy miejsce,
kiedy ¿ycie narodów europejskich w
maksymalnym stopniu by³o przenikniête zasadami Ewangelii. Wtedy te¿
najwiêksza by³a si³a atrakcyjna kultury europejskiej; i odwrotnie – oddalenie siê od zasad chrzeœcijañskich przynosi³o nieuchronnie ró¿ne kryzysy
kulturowe i zwi¹zane z tym s³aboœci. A
wiêc droga do pe³nego odrodzenia
Europy, na co czeka dos³ownie ca³y
œwiat, prowadzi przez odrodzenie religijne”6.

pierwszym miejscu. Czy u nas, w ¿yciu
ka¿dego parafianina, Pan Bóg jest na
pierwszym miejscu? ¯ycie pokazuje,
¿e tak nie jest! Znowu nawi¹¿e do kazania ks. bp. Ignacego, które wyg³osi³
29 wrzeœnia 1966 roku, w Miejscu Piastowym, gdzie kwitnie nabo¿eñstwo
do œw. Micha³a Archanio³a. Jest to temat tym bli¿szy dla nas, bo w herbie
naszego miasta mamy œw. Micha³a
Archanio³a, a na bocznej œcianie
piêkn¹ ikonê tego Archanio³a. Naprzeciw naszego koœcio³a jest Plac œw.
Micha³a. Pierwszy koœció³ jaki tu by³,
by³ pod wezwaniem tego Archanio³a.
Wtedy ks. bp Ignacy mówi³ m. in., w
Miejscu Piastowym:
„Przed ostatni¹ wojna architekt
Wiwulski projektowa³ œwi¹tyniê w
Wilnie. Na jej frontonie mia³y staæ dwa
pos¹gi. Na jednym pos¹gu mia³ staæ
œw. Micha³ Archanio³ z napisem: „Któ¿
jak Bóg!”, na drugim pos¹gu mia³ staæ
szatan z napisem: „Któ¿ jak ja!”. Te
pos¹gi mia³y przedstawiaæ dwie prze-

ciwstawne postawy, dwa spojrzenia,
które stale siê realizuj¹ w ¿yciu praktycznym”.
Dalej Ksi¹dz Biskup t³umaczy³ te
dwie postawy: „Pierwsza postawa:
„Któ¿ jak Bóg!” jest realna, s³uszna,
m¹dra. „Któ¿ jak Bóg!” reprezentuje
postawê zgodn¹ z prawd¹, bo Bóg jest
najwy¿sz¹ wartoœci¹. Któ¿ bowiem
inny jak Bóg – pe³en dobroci, litoœci,
potêgi – Bóg najmêdrszy, najbardziej
œwiêty! Ten, kto uwielbia Boga, nie
tylko oddaje czeœæ Bogu, ale sam podnosi swoj¹ w³asn¹ godnoœæ, czeœæ,
s³awê – zdobywa szacunek innych.
Przeciw temu has³u: „Któ¿ jak
Bóg!”, wystêpuje inne has³o, nierzadko spotykane w ¿yciu, obserwowane
w ka¿dym pokoleniu: „Któ¿ jak ja!” Nie
Bóg, ale ludzkie „ja”, egoizm – postawa, która ogranicza siê do siebie. Ta
druga postawa: „Któ¿ jak ja!” – pe³na
zak³amania, samolubstwa – prowadzi
do ruiny. ¯aden cz³owiek nie jest naj-

Nieraz nasz Pasterz wo³a³ o powrót
do •RÓDE£, do KORZENI chrzeœcijañskich. Czy to jego wo³anie straci³o
dziœ na wartoœci? Nic nie straci³o. Dziœ
Europa sta³a siê wielokulturowa, gdzie
ca³e masy ludzi wyznaj¹ ró¿ne religie,
w tym muzu³manie, którzy chrzeœcijan
uwa¿aj¹ za niewiernych i z którymi trzeba walczyæ! Nieraz s³yszymy, ¿e np.
we Francji burzy siê koœcio³y katolickie, a buduje meczety!
Tu trzeba przywo³aæ na pamiêæ
zdanie œw. Augustyna: „Kiedy Pan
Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystko inne jest na swoim miejscu”.
Dla wielu ludzi, którzy zostali
ochrzczeni, Pana Boga nie ma na
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wy¿sz¹ wartoœci¹, a cz³owieczeñstwa
nabiera siê w miarê, gdy siê s³u¿y
Bogu. To jest najg³êbszy humanizm!
Ka¿dy cz³owiek realizuje jakieœ has³o
stawiaj¹ce za idea³ Boga lub usi³uje
Go poni¿yæ, ten Bóg nie wyrz¹dza nic
z³ego, ale sam odstrêcza wszystkich
od siebie”7.
Nastêpnie ks. bp Ignacy te dwie
postawy odniós³ wprost do ¿ycia, do
naszych, ludzkich postaw. Kto trzyma
siê tego archanielskiego has³a „Któ¿
jak Bóg!” wiele w ¿yciu osi¹gnie, bo
to droga do œwiêtoœci, do ¿ycia w przyjaŸni z Bogiem. Bóg jest najwy¿sz¹
wartoœci¹! A cz³owiek, jeœli siebie stawia na piedestale, jeœli s¹dzi i postêpuje, ¿e od niego wszystko zale¿y, prowadzi do degradacji cz³owieka, do
egoizmu, zaœlepienia. W takim podejœciu cz³owiek sytuuje siebie w miejscu Boga. Biskup twierdzi, ¿e w takiej
sytuacji „jest piek³o, egoizm œwiêci
triumfy”. Dziœ, powtórzylibyœmy za ks.
bp. Tokarczukiem, jako dalekosiê¿ne
by³o spojrzenie b³. ks. Bronis³awem
Markiewiczem, kiedy wciela³ w ¿ycie
tê zasadê „Któ¿ jak Bóg!”. W tym zawo³aniu mieœci siê wielkie wo³anie o
mi³oœæ Boga i bliŸniego.
A co mo¿emy powiedzieæ o œw.
Michale Archaniele w ¿yciu naszej
parafii? Jak¹ rolê odgrywa œw. Micha³
Archanio³ w ¿yciu ka¿dego z nas?
Przypomnijmy sobie to, co prze¿ywaliœmy od 8-10 paŸdziernika 2013
roku, kiedy goœciliœmy Figurê œw. Micha³a Archanio³a z Gargano..
„B³ogos³awiony jesteœ Ty, co spogl¹dasz w otch³anie, co na Cherubach
zasiadasz - pe³en chwa³y i wywy¿szony na wieki. Anio³owie Pañscy, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!” (Dn 3,55.58).
Wtedy uœwiadamialiœmy sobie, ¿e
œw. Micha³ przyby³ jakby do swojej
rodziny, do swoich przyjació³, gdy¿ w
naszym koœciele nie tylko codziennie
odmawiamy modlitwê do naszego Patrona, ale jednoczeœnie widnieje piêkna ikona, na której obrze¿ach widnie
napis:
„Ksi¹¿ê Najchwalebniejszy niebieskiego wojska
œwiêty Michale Archaniele
broñ nas i nasze miasto
w walce przeciwko duchom nieprawoœci
w przestworzach podniebnych”.

Wtedy to prze¿yliœmy jakby „poruszenie sadzawki”, gdzie ka¿dy móg³
wst¹piæ i doznaæ duchowego uzdrowienia. I bardzo wielu to czyni³o. Odleg³e Gargano przybli¿y³o siê do naszych Parafian, do mieszkañców
Sanoka, sta³o siê nam bliskie mimo
dziel¹cych nas kilometrów. Przez te
trzy dni gromadziliœmy siê t³umnie, cisnêliœmy siê do Niego, aby popatrzeæ
na Niego, spojrzeæ w Jego oczy, poruszeniem serca wypowiedzieæ swoje
bóle i niepokoje, radoœci i smutki. Trwaliœmy na modlitwach, na Mszach œwiêtych, aby czerpaæ obficie zdroje ³ask.
On sta³ siê pierwszym mieszkañcem
naszego Miasta.
Œw. Micha³ Archanio³ przypomnia³
nam, ¿e w naszym ¿yciu mamy stawiaæ
Pana Boga na pierwszym miejscu, tak
w naszych rodzinach, jak i w ¿yciu
osobistym i zawodowym. Œw. Micha³
Archanio³, którego nasi praojcowie
wybrali za patrona miasta, jest czczony tak w prawos³awiu, jak i w Koœciele rzymskokatolickim. Tego œwiêtego
Archanio³a szczególnie czci³ b³. ks.
Bronis³aw Markiewicz, którego obra³
za patrona swoich zgromadzeñ zakonnych. Jego obecnoœæ przyczyni³a siê
do odnowienia Jego kultu, bo dziœ jest
powa¿nie zagro¿ona nasza wiara, zasady religijno – moralne, a œw. Micha³
Archanio³ bezgranicznym oddaniem
siê Bogu i wiern¹ s³u¿b¹, pomo¿e nam
godnie ¿yæ i osi¹gn¹æ wieczne zbawienie.
Niech œw. Micha³ Archanio³ nas
chroni, bo duchów nieprawoœci jest
wiele. Prosimy Ciê, œw. Michale, Ksi¹¿ê wojska niebieskiego, przybywaj
nam z pomoc¹, chroñ przed z³em, dodawaj si³y naszemu duchowi, prowadŸ
do Boga, przypominaj nam: „Któ¿ jak
Bóg”. Znany jest Akatyst do œwiêtego Micha³a Archanio³a, który opiewa
jego czeœæ, a jednoczeœnie jest wielkim wo³aniem o ratunek w zagro¿eniu
duchowym.
Co dziœ nam zagra¿a?
Ostatnie wieki nie sprzyja³y rozwojowi religii. Pocz¹tek zdecydowanego,
nieprzyjaznego nastawienia do religii,
do wiary i moralnoœci chrzeœcijañskiej,
da³a rewolucja francuska. Potem w
po³owie XIX wieku, w roku 1848,

Marks i Engels wydali s³ynny „Manifest komunistyczny”, który preferowa³
pogl¹dy materialistyczne, a religiê
uwa¿ali za Ÿród³o z³udnego szczêœcia.
Rodz¹cy siê ruch robotniczy stawa³
siê coraz bardziej nieprzyjaznym dla
religii i Koœcio³a. Klasa robotnicza
coraz bardziej odchodzi³a od Boga i
Koœcio³a, st¹d wiek XIX zwyk³o siê
okreœlaæ mianem „bezbo¿nej kultury”.
Kaznodzieje tego okresu czasu
maluj¹ przera¿aj¹ce sceny ¿ycia wziête jakby z Apokalipsy, ods³aniaj¹c niedow³ad religijno – moralny. Miêdzy
dobrem a z³em – pouczali – toczy siê
nieustanna walka, nadchodz¹ czasy
antychrysta, bo obóz szatañski sposobi siê do rozprawy z wyznawcami
religii Chrystusowej.
Szerzy siê masoneria, która i dziœ
znajduje wielu zwolenników, choæ dzia³a bardzo skrycie, tajemniczo, której
programowym za³o¿eniem jest zniszczenie Koœcio³a i zasad moralnych.
Swymi sprytnie skrywanymi dzia³aniami odci¹gaj¹ ludzi od Pana Boga. Czyni¹ to pod p³aszczykiem Ÿle rozumianej tolerancji, jako przyzwolenia na
wszelkie z³o. Ju¿ w dawnych czasach
byli nazywani „wys³annikami szatana”
– jak uczy³ b³. ks. Bronis³aw Markiewicz.
Szatan zbiera swoje ¿niwo, bo jest
siewc¹ k¹kolu, chwastów, wszelkiego
z³a. On jest gorszycielem. Pos³uguje
siê on swoimi s³ugami, m. in. w postaci mediów tak szeroko rozpowszechnionych. Jego wys³annicy chc¹ oderwaæ ludzi od Pana Boga i Koœcio³a.
Podsuwaj¹ cz³owiekowi to, co nierzadko ¿eruje na niskich uczuciach, instynktach. Propaguj¹ „luz” moralny.
Szatan jest siewc¹ zamêtu, ukazywania z³a jako czegoœ piêknego i poci¹gaj¹cego, co na pewnym etapie mo¿e
wydawaæ siê interesuj¹ce. Dopiero
potem otwieraj¹ siê cz³owiekowi oczy.
On – z³y duch – d¹¿y do tego, aby
cz³owieka wyzwoliæ spod Bo¿ego
wp³ywu.
Tak jest po dzieñ dzisiejszy. W
USA, w roku 1968, powsta³ tzw. „koœció³ szatana”, opieraj¹cy swoj¹ przewrotn¹ doktrynê na „biblii szatana”.
Nieraz s³yszymy o gorsz¹cych zachowaniach satanistów, ich ekscesach,
niemoralnym prowadzeniu siê, o tzw.
„czarnych mszach”, o niszczeniu nagrobków, ³amaniu krzy¿y, dewastowaniu cmentarzy, o jakiejœ patologicznej
nienawiœci do wszystkiego co boskie.
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Zdeprawowaæ cz³owieka, odebraæ mu
nadziejê i wiarê, pogr¹¿yæ w pustce,
to zadanie szatana. Szatan jest „rektorem” „Wy¿szej Szko³y Kunsztu Kusicielskiego”, jest starym „krêtaczem”,
któremu nie zale¿y na szczêœciu cz³owieka.
S¹ ludzie, œrodowiska, partie i
organizacje, które chc¹ zdeprawowaæ
cz³owieka. Taki maj¹ cel; takie maj¹
za³o¿enia. Cz³owiekiem bezwolnym
³atwo jest manipulowaæ, kierowaæ, rz¹dziæ. Jak to siê przedstawia w czasach
wspó³czesnych?
- Dziœ w niektórych krajach preferuje siê ma³¿eñstwa homoseksualne;
- lansuje siê niebezpieczn¹ ideologiê gender;
- zabija siê nienarodzone dzieci i
uœmierca starców;
- dokonuje siê niebezpiecznych
manipulacji na ludzkich genach;
- czyni siê wysi³ki w kierunku klonowania ludzi;
- usi³uje siê zniszczyæ model tradycyjnej rodziny, zniszczyæ wszelk¹ tradycjê narodow¹, rodzinn¹, religijn¹;
- robi siê wszystko, aby cz³owiek
poczu³ siê wyzwolony spod wszelkich
norm etycznych, moralnych czy religijnych;
- lansuje siê ¿ycie pe³ne obyczajowej swobody;
- wolnoœæ przyjmuje siê jako przyzwolenie na wszelkie zachcianki, samowolê;
- k³adzie siê przesadny nacisk na
kult cia³a;

- usi³uje siê zniszczyæ autorytet rodziców, nauczycieli i duchownych;
- cz³owieka nie wolno do niczego
nak³aniaæ czy nakazywaæ, a to prowadzi do anarchii, czego przyk³adów a¿
nadto, choæby stadionowi chuligani;
- chc¹ nam powiedzieæ, ¿e opinia
wiêkszoœci jest obowi¹zuj¹ca, bo jest
to demokracja, nawet wtedy, gdyby
jakieœ postanowienia, uchwa³y by³y
absurdalne, nonsensowne, jak choæby w sprawie tzw. ma³¿eñstw homoseksualnych czy lesbijskich;
- takie wartoœci jest prawda, dobro,
mi³oœæ – to pojêcia wzglêdne, które
ka¿dy mo¿e rozumieæ po swojemu, w
zale¿noœci od okresu ¿ycia czy mody;
- w ¿yciu nie ma sta³ych punktów
odniesienia;
- prawo naturalne – wed³ug demoralizatorów nie istnieje;
- dzieci bêd¹ mog³y skar¿yæ swoich
rodziców, donosiæ na nich, bêd¹ mog³y opiniowaæ o ich zachowaniu, podobnie i w stosunku do nauczycieli w
szkole.
Zapomina siê o tym, ¿e s¹ prawdy
odwieczne wpisane w ludzk¹ naturê,
których siê nie podwa¿a, tak jak nie
odwraca siê rzeki, aby p³ynê³a od morza w stronê gór. ¯yjemy w czasach
chaosu, zamêtu, niepokoju. Jakim g³osem trzeba wo³aæ, aby Naród siê przebudzi³, otrz¹sn¹³, nawróci³ siê. Ratunek w Bogu i Jego pos³añcach,
œwiêtych, w tym œwiêtych Archanio³ach: Michale, Gabrielu i Rafale.
To œw. Micha³ w swoim zawo³aniu

„Któ¿ jak Bóg!” zdolny jest wstrz¹sn¹æ cz³owiekiem uœpionym duchowo,
jego sumieniem, aby przejrza³. To jemu
Bóg powierza zadania, które przewy¿szaj¹ ludzkie mo¿liwoœci. On wstawia
siê za ludŸmi u Pana Boga; stoi u wezg³owia umieraj¹cego; towarzyszy duszom w drodze do nieba; patronuje
cmentarnym kaplicom; odwa¿a dobre
i z³e uczynki; jest pogromc¹ zbuntowanych anio³ów; wskazuje nam Boga,
któremu winniœmy zawierzyæ do koñca, aby nie popaœæ w niewolê zmys³ów
i nie zatraciæ celu ostatecznego; jest
wodzem, który z okrzykiem „Któ¿ jak
Bóg” przypomina, ¿e Bóg powinien
byæ w naszym ¿yciu na pierwszym
miejscu. Czy tak jest, os¹dŸmy sami!
Niech œw. Micha³ Archanio³ nas
chroni, bo duchów nieprawoœci jest
wiele. Prosimy Ciê, œw. Michale, Ksi¹¿ê wojska niebieskiego, przybywaj
nam z pomoc¹, chroñ przed z³em, dodawaj si³y naszemu duchowi, prowadŸ
do Boga, przypominaj nam: „Któ¿ jak
Bóg”.
Kiedyœ w prasie znalaz³em wierszyk poety Wies³awa Trzeciakowskiego, pt. „Og³oszenie w prasie”, na którym chcia³bym zakoñczyæ:
„potrzebujê anio³a
który z dobrego serca
dawa³by mi po ³apach
gdybym wybiera³ to
co jest œmiertelne
i œmieszne
i g³upie”.
AMEN
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MATKA NAJŒWIÊTSZA
W NAUCZANIU KSIÊDZA ARCYBISKUPA I. TOKARCZUKA
Najpierw trochê historii zwi¹zanej
z Nawiedzeniem czyli Peregrynacj¹ Pielgrzymowaniem Matki Najœwiêtszej w kopii Jasnogórskiego Obrazu
po wszystkich diecezjach w Polsce.
Pielgrzymowanie Obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej rozpoczê³o siê 28
sierpnia 1957 roku, w Warszawie, z
myœl¹ o narodowej nowennie lat przed
obchodami Tysi¹clecia Chrztu Polski.
W Narodzie polskim nast¹pi³o religijne o¿ywienie, odradza³ siê duch narodowy, pog³êbia³a religijnoœæ. W³adze
komunistyczne by³y niezadowolone z
przebiegu Nawiedzin Matki Bo¿ej,
wiêc zaaresztowa³y Obraz i od 1966
roku, od Katowic, rozpoczê³o siê Nawiedzenie Matki Bo¿ej bez Obrazu8.
Tak dzia³o siê w takich diecezjach, jak:
Kraków, Tarnów, Przemyœl, Lubaczów
i Lublin. Matka Bo¿a przez w³adze komunistyczne zosta³a zaaresztowana.
Pod Jasn¹ Gór¹ w Czêstochowie czuwali milicjanci, aby ktoœ przypadkiem,
w sposób zaplanowany nie skrad³
Obrazu, aby potem Maryja mog³a pielgrzymowaæ po Polsce. A jak by³o w
naszej diecezji?
Dziewi¹tego lutego 1970 roku, Pasterz naszej diecezji, ks. bp Ignacy
Tokarczuk, wystosowa³ odpowiedni¹
odezwê „na rozpoczêcie Nawiedzenia
Matki Bo¿ej w diecezji przemyskiej”.
To nawiedzenie rozpoczê³o siê od Jas³a, od dnia ósmego marca tego¿ 1970
roku. W³adze komunistyczne boj¹c siê
obecnoœci Maryi w Jasnogórskiej Ikonie, zaaresztowa³y Obraz, myœl¹c, ¿e
ustan¹ nawiedziny Maryi, ¿e wierni nie
bêd¹ przychodziæ na nabo¿eñstwa, bo
SYMBOLEM obecnoœci MARYI by³y
PUSTE RAMY OBRAZU, EWANGELIARZ i ŒWIECA. Symbole obecnoœci Maryi wêdrowa³y z parafii do parafii naszej diecezji, do lipca 1971 roku,
kiedy to w Jaros³awiu z udzia³em Episkopatu Polski na czele z prymasem
Polski, ks. Stefanem kardyna³em Wyszyñskim, nast¹pi³o zakoñczenie peregrynacji.
Ordynariusz diecezji, ks. bp Tokarczuk, w swojej odezwie do wiernych,
t³umaczy³ i jasno okreœla³ jaki jest cel
Nawiedzin Maryi. Pisa³ Ksi¹dz Biskup

o celu tych nawiedzin: „Aby nasza
wiara by³a mocniejsza, nasza mi³oœæ
g³êbsza, a nadzieja bardziej ufna. Innymi s³owy chodzi o pog³êbienie naszej religijnoœci, na której tymczasem
widaæ doœæ wielkie plamy nie do pogodzenia z prawdziw¹ wiar¹ i mi³oœci¹
Boga. To jest jakiœ tragizm polskiego
katolicyzmu. Z jednej strony naród w
olbrzymiej wiêkszoœci przyznaje siê do
Koœcio³a i Chrystusa, a z drugiej w
jego postawie indywidualnej i spo³ecznej tyle jest z³a i s³aboœci zawinionej,
¿e czasem w¹tpi siê w szczeroœæ postawy wobec Boga”9.
Co Pasterz naszej diecezji okreœla³
mianem „plam” jakie widniej¹ na naszej religijnoœci i postawach wiary?
Wymienia³ klêsk¹ alkoholizmu,
ogromn¹ swobodê obyczajow¹ w
¿yciu ma³¿eñskim i moralnym, co jest
nie do pogodzenia z zasadami wiary i
chrzeœcijañskiej moralnoœci. Jego ocena by³a bardzo surowa, bolesna, ale
budz¹ca z duchowego zaœlepienia czy
letargu, bo mówi³: „Albo brak wiary,
albo bezmyœlnoœæ, albo jedno i drugie”. W takiej sytuacji Nawiedziny
Matki Bo¿ej maj¹ pobudziæ do o¿ywienia wiary, maj¹ byæ powa¿nym rachunkiem sumienia i dog³êbn¹ odnow¹
duchow¹. Apelowa³ o dobr¹ wolê i
szczere nawrócenie do Pana Boga.
Prosi³ tak¿e: „Róbmy wszystko, aby
nasz¹ Matkê godnie przywitaæ. Nawet
dekoracyjne przygotowanie œwi¹tyñ i
osiedli niech bêd¹ tak¿e wyrazem naszej wiary i mi³oœci do Matki Bo¿ej”10.
W specjalnym s³owie dla kap³anów
obok tych duchowych bol¹czek wymienionych wczeœniej, doda³ nowe:
niewiarê i nienawiœæ.
Kiedy przytaczam te s³owa, to
myœlê: taki te¿ jest cel ka¿dych rekolekcji: o¿ywiæ siê duchowo. Te s³owa,
choæ wypowiedziane zosta³y 48 lat
temu, nadal s¹ aktualne. W tej intencji
zachêca³ do gor¹cej modlitwy i ofiary,
a tak¿e abstynencji od napojów alkoholowych dla tych, którzy potrafi¹
dochowaæ wiernoœci. Aby Nawiedzenie wypad³o jak najlepiej, ¿eby przynios³o oczekiwane owoce, Pasterz diecezji zaprosi³ ks. bp. Jerzego Ablewicza

z Tarnowa, aby teologicznie uzasadni³ istotê Nawiedzenia. Nasz Goœæ powo³a³ siê na nauczanie papie¿a, dziœ
ju¿ b³. Paw³a VI, który za teologami
Wschodu nazwa³ Maryjê NOSICIELK¥ DUCHA. Maryja, od wieków,
dla nas, Polaków, jest Nosicielk¹ Ducha Chrystusowego. Ewangelia mówi
nam o tym, jak Maryja nawiedzi³a
swoj¹ krewn¹ œw. El¿bietê, gdzie wyœpiewa³a wspania³y hymn dziêkczynny „Wielbi dusza moja Pana” (£k 1,3956). Pielgrzymowa³a tak¿e do œwi¹tyni
w Jerozolimie (£k 2,22-38; 41-50). Ona
– MARYJA – da³a nam przyk³ad godny naœladowania: nawiedziny i po³¹czone z nimi ofiara i modlitwa.
To nie by³y ostatnie Nawiedziny
Maryi. Maryja w Ikonie Jasnogórskiej
nawiedza³a nas tak¿e w latach stanu
wojennego 1982 – 198311. Ks. pra³at
Antoni Szypu³a z D¹brówki, opisywa³
jak pocz¹tkowo wygl¹da³a peregrynacja Matki Bo¿ej po Polsce. Warto siê z
t¹ refleksj¹ zaznajomiæ.
„Pocz¹tkowo Peregrynacja pod
wzglêdem zewnêtrznym mia³a przebieg
skromny. Nie wiedziano, jak do tej
sprawy podejœæ i czym wype³niæ czas
pobytu Obrazu w parafii, st¹d koœcio³y na noc zamykano, a udzia³ wiernych
by³ nik³y lub mierny.
Rych³o jednak pojawi³y siê coraz
to nowsze elementy, jak ca³onocne
czuwanie i nabo¿eñstwa. Zaczêto
stwierdzaæ pobudzenie ludzi obojêtnych i zaniedbanych pod wzglêdem
religijnym, coraz wiêcej osób przystêpuj¹cych do sakramentów œw., zjawiali
siê ci, którzy zwykle do koœcio³a nie
chodzili, wielu regulowa³o swe ¿ycie
ma³¿eñskie zgodnie z nauk¹ Koœcio³a.
Specjalne nabo¿eñstwa dla chorych,
m³odzie¿y szkolnej i b³ogos³awienie
niemowl¹t, cieszy³y siê coraz wiêkszym wziêciem. Stwierdzano coraz liczniejsze nawrócenia. Wbrew pierwotnym za³o¿eniom, pojawi³y siê takie
fakty, jak: banderie konne, motocyklowe, rowerowe, t³umne procesje odprowadzaj¹ce Obraz z jednej parafii do
drugiej itp.”12.
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W³adze komunistyczne nie wiedzia³y co robiæ, ale czyni³y wszystko,
aby Nawiedziny Matki Bo¿ej utrudniæ,
aby ludzi zniechêciæ, oderwaæ od Koœcio³a i wiary. Przytoczê tylko jeden
przyk³ad z Sanoka. Jeden z partyjnych,
zajmuj¹cy znacz¹ce stanowisko, zosta³
upomniany, bo udekorowa³ swój dom
i wzi¹³ udzia³ w Nawiedzeniu. Napomnienia udzieli³ mu zak³adowy sekretarz partii w takich s³owach: „jestem
przekonany, ¿e wy jako cz³owiek wykszta³cony zdajecie sobie sprawê z
tego, ¿e nie by³y to zwyk³e uroczystoœci koœcielne, wrêcz przeciwnie, manifestacja przeciwko w³adzy ludowej,
dlatego te¿ pretensje do was z naszej
strony s¹ zupe³nie s³uszne”13. Nadmieniê, ¿e wtedy najpobo¿niejsza procesja, na któr¹ trzeba by³o mieæ pozwolenie, np. na Bo¿e Cia³o, wed³ug
komunistów, zawsze by³a przeciwko
w³adzy ludowej.
PrzejdŸmy do myœli ks. abp. Ignacego na temat Matki Najœwiêtszej. We
wrzeœniu 1969 roku na Jasnej Górze, w
Czêstochowie, wyg³osi³ rekolekcje dla
Episkopatu. W dniu 5 wrzeœnia jedn¹
z nauk – konferencji, zatytu³owa³:
„Kult Maryi Bogarodzicy Dziewicy”,
gdzie przywileje Matki Najœwiêtszej
porównywa³ do „diamentów w koronie”. Rolê Maryi w dziejach naszego
narodu uj¹³ od strony mariologiczno historycznej14. Wtedy podkreœla³, ¿e
mówienia na temat Matki Bo¿ej nigdy
nie jest „za du¿o”. Polemizowa³ z tymi,
którzy twierdz¹, ¿e pobo¿noœæ maryjna zas³ania Pana Jezusa. Odpiera³ ten
zarzut prosto: „Je¿eli bowiem ktoœ zna
g³ówne zasady mariologii, g³ówne tezy
teologiczne, odnosz¹ce siê do Maryi,
to wie, ¿e nigdy nie mo¿e byæ „za
du¿o” prawid³owo okazywanego,
czczonego kultu maryjnego. Podobnie w ikonografii, Maryja daje nam
swoje Dzieciê, prezentuje Jezusa wysoko i do Syna swojego nas prowadzi. Sam Chrystus zagwarantowa³
Matce swojej tak¹ pozycjê. Pamiêtamy s³owa Chrystusa wypowiedziane
tu¿ przed œmierci¹. ¯arliwa mi³oœæ do
Matki Bo¿ej, p³yn¹cy z serca kult jej
boskiego macierzyñstwa, nigdy nie
zas³ania Jezusa, ale w³aœnie zbli¿a.
Doœwiadczenie historyczne choæby w
przypadku ró¿nych od³amów protestantyzmu œwiadczy, ¿e tam, gdzie
utracono religijnoœæ maryjn¹, gubio-

no równie¿ wiarê w Bóstwo Jezusa
Chrystusa”15. Mówi³ wtedy ks. bp
Ignacy o przywilejach przynale¿nych
Matce Najœwiêtszej, o szczególnym
zwi¹zku Maryi z naszym Narodem o
czym mog¹ zaœwiadczyæ zabytki piœmiennictwa, œwi¹tynie Jej poœwiêcone czy rozmaite nabo¿eñstwa. Mówi³
te¿ o Œlubach Jana Kazimierza z³o¿onych w katedrze lwowskiej, o roli jak¹
odegra³a Maryja w roku 1920, kiedy
to mówimy o „cudzie nad Wis³¹”.
Wypowiada ciekawe zdanie, jak¿e
prawdziwe choæ bardzo proste: „Maryja by³a i jest zwi¹zana œciœle z naszym narodem. Mo¿na by powiedzieæ
po ludzku, ¿e mamy z Maryj¹ „cich¹
umowê” i to bardzo zobowi¹zuj¹c¹.
Ingerencja Matki Bo¿ej jako poœredniczki i orêdowniczki decydowa³a w
przezwyciê¿aniu najgorszego nawet
niebezpieczeñstwa czy to politycznego, spo³ecznego, czy innych zagro¿eñ
czyhaj¹cych z przemian wieku”16. Dalej wymienia wielkich czcicieli Maryi
w osobie œw. Maksymiliana czy b³.
Micha³a Kozala. Zadawa³ te¿ ciekawe
pytanie: „Dlaczego w tej czêœci Euro-

py jest inaczej ni¿ gdzie indziej, mamy
wówczas jedn¹ odpowiedŸ: Maryja
wype³nia czêœæ swoich zobowi¹zañ
wobec naszego Narodu!” Jest to jakaœ
niewyt³umaczalna tajemnica. Taka jest
dusza naszego Narodu. „W Maryi tkwi
si³a i moc duszy narodu polskiego”17.
Jak bogata jest literatura maryjna, poezja, rozprawy teologiczne, nabo¿eñstwa, pieœni, nauka Koœcio³a, Ojcowie
Wschodu i Zachodu…
A co my mo¿emy powiedzieæ o
pobo¿noœci maryjnej w naszej parafii?
Najpierw popatrzmy na nasz o³tarz,
w którym widnieje obraz Matki Bo¿ej
Kalwaryjskiej; Maryi z ods³oniêtym
uchem. Ojcowie Koœcio³a, b³. Pawe³ VI
nazywaj¹ Maryjê DZIEWIC¥ S£UCHAJ¥C¥. Zapytajmy: co znaczy to
ods³oniête ucho? Dla nas, patrz¹c na
ten obraz, rodzi siê pytanie o istotê
tego znaku. Trzeba popatrzeæ od strony Pisma Œwiêtego.
Najpierw przez chwilê zastanówmy siê, co znaczy „ucho”. Mo¿e to i
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dziwne, bo ka¿dy wie, co to jest ucho,
i ka¿dy wie, do czego s³u¿y s³uch. Od
strony biblijnej oznacza to jednak coœ
wiêcej. Ucho to zmys³ poznawczy, jest
porównywane do otwartego serca na
g³os Bo¿y. Obejmuje prawdziwe wys³uchanie i zrozumienie us³yszanego
s³owa, us³yszanej mowy. Cz³owiek nie
us³yszy, jeœli ma twarde serce, jest
uparty, a nawet przewrotny, nieczu³y
na g³os Bo¿y. Ma uszy, ale nie s³yszy,
nie przyjmuje do wiadomoœci, nic sobie z tego nie robi. S³uchanie wi¹¿e siê
z pojêciem i podjêciem, wype³nieniem
us³yszanego s³owa. Cz³owiek s³uchaj¹c ma mo¿liwoœæ wybierania dobra
lub z³a. Nie zawsze idzie za wskazaniem us³yszanego s³owa. „Nak³oniæ
ucho” to znaczy przekazywane wieœci
przyj¹æ przychylnie. Nie zawsze tak
bywa. Skar¿y siê prorok Jeremiasz:
„Przodkowie wasi jednak nie us³uchali Mnie ani nie nak³onili swego ucha”
(34,14). Bywa, ¿e czasem mamy ucho
g³uche, ociê¿a³e, nieobrzezane, co znaczy, ¿e us³yszan¹ wiadomoœæ odrzucamy. Czasem mamy uszy œwierzbi¹ce, co oznacza, ¿e nie zgadzamy siê z

mówi¹cym, przekazuj¹cym s³owo
Bo¿e.
Pan Bóg s³yszy wo³ania swego
ludu. Modli siê król Dawid: „W moim
utrapieniu wzywam Pana i wo³am do
mojego Boga. Us³ysza³ On g³os mój
ze swojej œwi¹tyni, a krzyk mój dotar³
do Jego uszu” (2 Sm 22,7). Podobnie
modli siê Psalmista: „Nak³oñ ku mnie
Twe ucho, us³ysz moje s³owo” (Ps
17,6). Stary Testament ukazuje Pana
Boga, który stale jest na nas³uchu,
który stale doœwiadcza próœb ludu zanoszonych w ró¿nych sytuacjach.
Bywa i tak, ¿e chcielibyœmy, aby Pan
Bóg nas wys³uchiwa³, a sami nie zawsze chcemy s³uchaæ Pana Boga. W
tym zawiera siê dramat cz³owieka. W
jednym przypadku ucho Bo¿e jest g³uche, ociê¿a³e na ludzkie wo³ania: kiedy dochodz¹ do Niego przechwa³ki,
knowania, kiedy cz³owiek nie chce siê
nawróciæ, bo woli trwaæ w grzechach,
a wiêc nie chce s³uchaæ Boga.
Nam potrzeba pewnej wra¿liwoœci
na g³os Boga, potrzeba wiary, bo tylko wtedy mo¿na us³yszeæ g³os Boga.
Czasem bêd¹ to wskazówki co do dal-

szego ¿ycia, czasem bêdzie to pochwala, uznanie, czasem napomnienie, zachêta do zawrócenia ze z³ej drogi. Tylko w wierze mo¿na przyj¹æ s³owo Bo¿e,
tylko w takiej sytuacji mo¿na je zrozumieæ, bo inaczej dojdzie do buntu, odrzucenia s³owa Bo¿ego. Trzeba pewnej wra¿liwoœci na g³os Bo¿y. Bywa,
¿e cz³owiek staje siê buntownikiem i
wtedy ¿adne argumenty do niego nie
trafiaj¹. Wo³a³ prorok Izajasz: „Wcale
nie s³ysza³eœ ani nie wiedzia³eœ, ani twe
ucho nie by³o przedtem otwarte, bo
wiedzia³em, jak bardzo jesteœ wiaro³omny i ¿e od powicia zw¹ ciê buntownikiem” (48,8).
W naszej parafii szczególnie donoœnie winny brzmieæ s³owa us³yszane podczas Przemienienia Jezusa na
Górze Tabor, kiedy da³ siê s³yszeæ g³os
Boga Ojca: „To jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego
s³uchajcie” (Mt 17,5). Sam Pan Jezus
zachêca: „Kto ma uszy, niechaj s³ucha”
(Mt 13,9). Jeden wniosek nasuwa siê
nieodparcie: od s³uchania s³owa Bo¿ego, wype³niania go, zale¿y nasze
zbawienie. Jest to przestroga przed
duchow¹ ociê¿a³oœci¹, przed lekcewa¿eniem s³owa Bo¿ego.
Dziœ widzimy, w niektórych krêgach, lekcewa¿enie nauki Koœcio³a,
g³osu pasterzy, papie¿a. Bywa, ¿e tworzymy w³asny dekalog, w³asn¹, niezale¿n¹ od Pana Boga i Koœcio³a konstytucjê, w³asne zasady sprzeczne z
Bo¿ym prawem, jak choæby te, które
stawiaj¹ prawo stanowione ponad
prawo naturalne. A to jest wielki b³¹d.
Tego jednak nie przyjmuj¹ zwolennicy innego spojrzenia na praworz¹dnoœæ. S¹ g³usi na wszelkie argumenty.
Cierpi na tym cz³owiek.
Przyjœæ do Pana Boga oznacza
pokonaæ pewn¹ drogê. Chodzenie jest
wysi³kiem, bo drogi mog¹ byæ ró¿ne.
Czasem droga jest trudna, nieprzejezdna, wyboista, a ponadto daleka. Trzeba byæ dobrym piechurem, aby nie baæ
siê trudu drogi. W naszym przypadku
bêdzie chodzi³o o przyjœcie, o chodzenie metaforyczne.
Siêgaj¹c do Pisma Œwiêtego, to sam
Pan Bóg przechadza siê po rajskim
ogrodzie, kiedy by³ powiew wiatru, a
narodowi wybranemu obieca³ towarzyszyæ podczas d³ugoletniej wêdrówki. „Bêdê chodzi³ wœród was, bêdê
waszym Bogiem” (Kp³ 26,12). Pan Bóg
chce byæ z nami, aby nam towarzyszyæ podczas naszej ¿yciowej wêdrów-
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ki. Stary Testament mówi o „chodzeniu z Bogiem”, „chodzeniu przed Bogiem”, co oznacza rodzaj przyjaŸni,
serdecznego zwi¹zku, pewnej za¿y³oœci. „Chodzenie z Bogiem” domaga³o
siê pewnej doskona³oœci, jakiegoœ
wyrobienia duchowego. Przez to Pan
Bóg oka¿e swoj¹ przychylnoœæ.
W Nowym Testamencie Pan Jezus
wybiera sobie Dwunastu, aby chodzili
z Nim, aby Mu towarzyszyli, aby s³uchali nauki o Królestwie niebieskim.
Piêkna jest scena, kiedy Jezus zd¹¿a z
dwoma Uczniami do Emaus, kiedy po
drodze rozmawia z nimi, On t³umaczy
im Pisma, ale oni Go nie poznaj¹. Poznali Go dopiero przy stole, po ³amaniu chleba (£k 24,13-35).
¯ycie to droga, podczas której
uczymy siê wyborów, kiedy to przed
nami jest dobro i z³o, a trzeba podj¹æ
decyzjê, co wybraæ. Ten, kto wybiera
dobro, jest cz³owiekiem szczêœliwym.
Znane s¹ s³owa Psalmu: „Szczêœliwy
m¹¿, który nie idzie za rad¹ wystêpnych, nie wchodzi na drogê grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz
ma upodobanie w Prawie Pana, nad
Jego Prawem rozmyœla dniem i noc¹”
(1,1-2). Cz³owiek bêd¹c wolnym, nie
zawsze wybiera jednak dobro, ale czasem idzie za rad¹ wystêpnych, których
nigdy nie brakowa³o. Cz³owiek m¹dry
unika „wstêpowania na œcie¿kê grzeszników” (Prz 4,14). Tu trzeba pokory
ducha, bowiem cz³owiek zarozumia³y,
pyszny, zbyt pewny siebie, zbuntowany, tych s³ów nie us³yszy i nie przyjdzie do Pana Boga. To Pan Bóg wskazuje nam drogi postêpowania, a s¹ nimi
Jego przykazania. One u³atwiaj¹ nam
dojœcie do Pana Boga. One gwarantuj¹ nam ¿ycie szczêœliwe w wymiarze
wiecznym. Trzeba byæ cz³owiekiem
bogobojnym, a nie buntowniczym,
nad¹sanym, lekcewa¿¹cym Bo¿e prawid³a. Trzeba byæ cz³owiekiem m¹drym, który patrzy na swoje ¿ycie w
perspektywie wiecznoœci: „Kto z m¹drym przestaje – nabywa m¹droœci,
towarzysz g³upców poniesie szkodê”
(Prz 13,20). Nam pozostaje przygl¹dn¹æ siê naszej drodze, naszemu „chodzeniu” z Bogiem.
¯ycie cz³owieka mo¿na porównaæ
do œwiat³a i ciemnoœci. Tak czyni œw.
Jan Aposto³ i Ewangelista. Przytacza
s³owa samego Jezusa: „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹ nie
bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia” (J 8,12). U¿y-

wa piêknych metafor, które bardzo wyraziœcie daj¹ siê zrozumieæ: „Je¿eli ktoœ
chodzi za dnia, nie potknie siê, poniewa¿ widzi œwiat³o tego œwiata. Je¿eli
jednak ktoœ chodzi w nocy, potknie
siê, poniewa¿ brak mu œwiat³a” (J 11,9b10). Œw. Jan przestrzega nas przed chodzeniem w ciemnoœci (1 J 1,6) ale z
Bogiem ,który jest Œwiat³oœci¹ (1,5).
Bywa, ¿e cz³owiek bardziej kocha
ciemnoœci, bo z³e s¹ jego uczynki.
Bywa i tak, ¿e cz³owiek obci¹¿ony baga¿em grzechów, niepowodzeñ, szuka drogi do Boga, który ma zawsze
otwarte, dobre, ojcowskie ramiona.
Gotów wyjœæ na spotkanie ka¿demu
kto jest obci¹¿ony ciê¿arem grzechów
i win. Jezus stale zachêca i zaprasza:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja
was pokrzepiê”. Wymaga to pewnej
odwagi, ale po stokroæ siê op³aca.
A co z powy¿szymi refleksjami ma
wspólnego Maryja? Bardzo du¿o, bo
Ona uczy nas jak nale¿y s³uchaæ poleceñ Boga Najwy¿szego. Ona jest wzorem pos³uszeñstwa. Mo¿emy J¹ podziwiaæ, kiedy musia³a odpowiedzieæ
na propozycjê Boga przyniesion¹ Jej
przez Archanio³a Gabriela; propozycjê
tak niespodziewan¹, tak nieoczekiwan¹, tak niepowtarzaln¹, a jednak
pos³ucha³a Wys³annika Boga. Przez
pos³uszeñstwo Bogu przyjê³a na siebie wszystkie konsekwencje wynikaj¹ce z tego powiedzenia: „Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie
wed³ug s³owa twego” (£k 1,38). Maryja daje nam œwiadectwo wiernoœci
raz na zawsze danej Panu Bogu: Ona
pos³ucha³a Pana Boga. Mo¿na i trzeba zapytaæ: czy my, zawsze dochowujemy wiernoœci raz danej Panu Bogu?

Czy otwartym sercem s³uchamy g³osu Boga, Koœcio³a? Mo¿e jesteœmy
takimi buntownikami, którzy maj¹ swoje zdanie, swój dekalog, swoje drogi?
Jeszcze jeden motyw pragnê podkreœliæ: Maryja s³ucha, co my chcemy
Jej powiedzieæ, o co mo¿emy J¹ prosiæ. Ona jest najlepsz¹ Matk¹, wiêc my,
jako Jej dzieci, mo¿emy przychodziæ
do Niej z ka¿d¹ bol¹czk¹, z ka¿d¹
trosk¹, bo Ona s³ucha. Ona te¿ czasem, obok serca wype³nionego mi³oœci¹, mo¿e i skarciæ, tak jak czyni to
niejedna matka wobec swoich dzieci.
ONA ZAWSZE S£UCHA. Ona jest
otwarta na nasze proœby, zanoszone
bóle i cierpienia, serca pe³ne radoœci i
pe³ne troski.
Popatrzmy te¿ na Figurê Matki
Bo¿ej Fatimskiej, któr¹ od maja do paŸdziernika nosimy w procesji podczas
nabo¿eñstwa fatimskiego. Ona na szyi
ma zawieszony ró¿aniec. Ona daje nam
przyk³ad, aby nie rozstawaæ siê z ró¿añcem, z modlitw¹, aby zawsze chodziæ w bliskoœci Matki. Niesiona procesjonalnie, chce byæ razem z nami.
WeŸmy Maryjê do siebie, jak uczyni³
to umi³owany uczeñ Pana Jezusa, œw.
Jan. Niech o¿yj¹ nasze Ró¿e ró¿añcowe, a mo¿e podczas tych rekolekcji
ktoœ zapisze siê do ¿ywego ró¿añca,
mo¿e ktoœ pos³ucha tego g³osu, tej
proœby.
Pomyœl: co zrobisz dziœ dla swojej
duszy? Czy modlisz siê do Matki Bo¿ej? Czy w domu masz obraz Maryi?
By³eœ kiedyœ na jakiejœ pielgrzymce do
jakiegoœ sanktuarium? Ale pytanie
najwa¿niejsze: czy s³uchasz g³osu
Pana Boga? Odpowiedz sobie!
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JEZUSOWE SERCE
WIDZIANE OCZYMA KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA
W naszym koœciele znajduje siê
o³tarz Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Jest to rodzaj przes³ania skierowanego do nas, aby przygl¹dn¹æ siê Jezusowemu Sercu, aby przy Nim szukaæ
ukojenia, dobroci, szlachetnoœci. A co
na temat Jezusowego Serca mówi³ ks.
abp Ignacy Tokarczuk?
W jednym ze swoich rozwa¿añ
zacz¹³ od s³ów samego Jezusa: „uczcie
siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych” (Mt 11,29). Zaintrygowa³y go s³owa Jezusa „uczcie siê ode
Mnie” i poœwiêci³ im trochê czasu. S³owa te uzna³ za bezdyskusyjny nakaz.
Okreœli³ tak¿e czym jest serce, poda³
jakby jego definicjê: „Serce by³o i jest
symbolem cz³owieczeñstwa, mi³oœci,
do której zdolny jest cz³owiek”18. Potocznie mówi siê o „dobrym cz³owieku”, o œw. Bracie Albercie mawiano,
¿e mia³ „z³ote serce”, czyli emanowa³a
z niego jakaœ niepospolita dobroæ,
wyrozumia³oœæ otwartoœæ na drugiego cz³owieka. To samo mo¿emy powiedzieæ o œw. Zygmuncie Gorazdowskim patronie naszego miasta. O tych

dwóch œwiêtych, ks. Arcybiskup jednak nie mówi³, bo kiedy g³osi³ te s³owa, nie byli jeszcze og³oszonymi przez
Koœció³. mówiê, aby jakby dope³niæ
okreœlenia cz³owieka o „dobrym sercu”. W przeciwieñstwie do cz³owieka
o „z³ym sercu”, bo i takich nie brakuje.
SERCE – to istota, g³êbia cz³owieczeñstwa, jakaœ w³aœciwoœæ charakteru –
podkreœla ks. abp Ignacy. W Sercu
Bo¿ym widzi „nies³ychane bogactwo,
które nigdy nie pozwoli sobie na wyczerpanie owych bogactw. Mówimy
o Sercu Pana Jezusa jako o skarbnicy”. Serce Jezusowe ubogaca nas.
Swoje Serce najpe³niej okaza³ pe³ni¹c
Wolê swojego Ojca oraz w stosunku
do ludzi.
Odniosê siê do odniesienia Jezusa do ludzi, do tego, jak okazywa³ im
swoje Serce. Jezus by³ nastawiony na
pomoc niesion¹ cz³owiekowi w ró¿norodnej formie. Swoje Serce okazywa³
szczególnie tym, którzy byli ludŸmi
potrzebuj¹cymi, biednymi, pogardzanymi, g³odnymi chleba i s³owa Bo¿ego. Postrzega³ potrzeby tak duchowe
jak i materialne. Pasterz przemyski
odda³ to jednym zdaniem: „Jezus
Chrystus z wielk¹ subtelnoœci¹
i wielkim zrozumieniem podchodzi³ do ka¿dego cz³owieka”. Taki wniosek
wysnu³ na podstawie Ewangelii, spotkañ Jezusa z ludŸmi.
Analizowa³ fragment
Ewangelii o Samarytance (J 4,1-42),
któr¹ spotka³
przy studni jak
czerpa³a wodê,
jak zmêczony
Jezus przysiad³
siê przy tej
studni i prosi³:
„Daj Mi piæ!”.
On potrzebuj¹cy wody i ona
potrzebuj¹ca bardziej rozmowy, takiej
zwyczajnej, o jej dotychczasowym ¿yciu,
bo Jezus budzi³ zaufanie,
a ona nic nie zataja³a przed
tajemniczym Wêdrowcem.

Otworzy³a przed Nim swoje serce, a
Jezus okaza³ jej swoje Serce. Biskup
wyci¹ga taki wniosek: Jezus „udziela
dyskretnych wskazañ, co do dalszego ¿ycia. Jaka w tym przejawi³a siê
delikatnoœæ Jezusa!”.
Przywo³uje tak¿e inny fragment
Ewangelii o jawnogrzesznicy (J 8,1-11).
Tê nieszczêsn¹ kobietê pochwycono
na cudzo³óstwie, co by³o traktowane
surowo. Odbierano ¿ycie przez ukamienowanie. Straszna to œmieræ! Jezus
zareagowa³ bardzo spokojnie i w sposób mistrzowski powstrzyma³ zakusy
legalistów: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w ni¹ kamieniem” (w. 7). Zawstydzili siê i zlêkli.
Na sumieniu mieli swoje grzechy, które Jezus zacz¹³ wyjawiaæ pisz¹c je na
piasku. Zlêkli siê i zaczêli siê wycofywaæ, a Jezus mówi do tej kobiety: „Kobieto, gdzie¿ [oni] s¹? Nikt ciê nie potêpi³? A ona odrzek³a: „Nikt, Panie!”
Rzek³ do niej Jezus: „I Ja ciebie nie
potêpiam. IdŸ i odt¹d ju¿ nie grzesz”
(w. 10 n).
Nastêpn¹ myœl kieruje nasz Pasterz
w stronê „ludzi z najni¿szych warstw
spo³ecznych, pogardzanych przez innych. Nic nie jest przypadkowe w
¿yciu Jezusa, lecz zaplanowane i ma
g³êboki sens. W³aœnie wœród ludzi
prostych dope³nia pierwszych czynów
zbawczych, chocia¿ byli inni obok, inteligencja, w pa³acach arystokracja.
Chrystus tych ostatnich zostawi³ na
drugim planie, a przebywa³ wœród najubo¿szych. Potem w nauczaniu czêsto podkreœla³, czym s¹ dla Niego i
Jego nauki ludzie ubodzy”. Swoje Serce okazywa³ Maryi i Józefowi, kiedy
¿yli w Nazarecie, a Jezus „by³ im poddany” (£k 2,51). Jezus mia³ swoje domowe ognisko, tam doœwiadcza³ dobroci serca od swojego przybranego
ojca, Józefa i od swojej kochaj¹cej
Matki. To by³ wzór Rodziny! By³ to
czas obdarowywanie siê Sercem: serce za serce! Pasterz diecezji podkreœla: „Ta Jego niezwyk³a wra¿liwoœæ na
wszystko, co cz³owiek prze¿ywa, jest
godna podziwu. Lituje siê nad wyg³odnia³ym ludem. wyczuwa wartoœæ
przesz³oœci historycznej. Jest patriot¹
swej ziemi w najlepszym s³owa znaczeniu, gdy p³acze nad Jeruzalem nie-
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wiernym. Jest bezkompromisowy tylko wtedy, kiedy spotyka siê z ob³ud¹ i
to programow¹, gdy widzi z³¹ wolê i
pychê. Wówczas Jezus atakuje ostro,
bezwzglêdnie. By³ realist¹, wiedzia³, ¿e
Jego s³owa nie bêd¹ siê podoba³y a
mimo zaprzysiê¿onej zemsty przeciwników rzuca im w twarz twarde s³owa:
„Biada wam, bo jesteœcie jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodz¹” (£k 11,44). Wiedzia³
doskonale, ¿e ³agodnoœæ w tej sytuacji nie poskutkuje i tak jej nie zrozumiej¹. Nie móg³ w ¿adnym wypadku
pójœæ na kompromis, daæ siê wpl¹taæ
w wyrachowane interesy ówczesnych
klik”. Kiedy czyta siê te kazania ks.
bp. Tokarczuka, to mo¿na w nich zauwa¿yæ jak¹œ dalekosiê¿noœæ, jakby
proroctwa, co mo¿na tylko powiedzieæ,
jak bardzo aktualna jest treœæ Ewangelii, jak w niej mo¿na odnaleŸæ siebie,
swoje czasy, sytuacje jakie przychodzi nam prze¿ywaæ.
Jezus okazywa³ swoje Serce przez
„ogromn¹ wyrozumia³oœæ wobec ludzkich s³aboœci”. Nie ka¿dy ma równy
start ¿yciowy, wiele zale¿y od warunków i œrodowiska w jakich cz³owiek
siê wychowuje. Jezus nikogo nie potêpia³. Cz³owiek dojrzewa do pewnych
zachowañ, potrafi wyci¹gaæ wnioski
ze swoich dotychczasowych zachowañ. Z ¿ycia Jezusa emanowa³a mi³oœæ,
co potem uj¹³ On w przykazaniu mi³oœci bliŸniego. Najpierw sam pokaza³ jak
nale¿y mi³owaæ bliŸniego. Pasterz diecezji podsumowa³: „Istnieje w chrzeœcijañstwie wiele rzeczy œwiêtych i czcigodnych, jak modlitwa, sakramenty
œwiête, ale Jezus znakiem swoim ustanowi³ mi³oœæ!”. Podkreœla, ¿e sprawdzianem mi³oœci Pana Boga, jest mi³oœæ bliŸniego.
Nieraz czujemy czyjeœ ¿yczliwe
serce. Cz³owiek wyczuwa czy jest
oczekiwany, szczerze traktowany, ¿e
tam mo¿e czuæ siê dobrze, przyjaŸnie.
Popatrzmy na obraz z o³tarza Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Obok Serca
promieniuj¹cego mi³oœci¹, Jezus ma
otwarte ramiona, bo chce przygarn¹æ
do siebie wszystkich, których zaprasza: „PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy….”.
On wyci¹ga swoje ramiona w nasz¹
stronê, On nas oczekuje, jak oczekiwa³ na powrót marnotrawnego syna,
jego ojciec. On wo³a: „Wróæ, synu,
wróæ; wróæ z daleka, ojciec czeka. I
wychodzi naprzeciw serce zbola³e,
wreszcie synu wróci³eœ, tak czeka³em”.

Jezus siê wzrusza, têskni za nami.
¯ycie pokazuje jak powinniœmy
kochaæ bliŸniego, jak okazywaæ swoje
serce. Przyk³adem s¹ œwiêci. A jacy
œwiêci stoj¹ przy tym obrazie Serca
Jezusowego? To œw. Jan Nepomucen
i œw. Antoni Padewski. Œw. Jan Nepomucen by³ Czechem, ¿yj¹cym w XIV
wieku, który po torturach zosta³ utopiony w We³tawie, bo zwraca³ uwagê
na niew³aœciwe postêpowanie swego
w³adcy, a tak¿e nie zdradzi³ tajemnicy
spowiedzi ¿ony króla Wac³awa IV, za
co ten rozgniewany poleci³ str¹ciæ go
z mostu do rzeki. Œw. Jan by³ cz³owiekiem, kap³anem, trwa³ych zasad, by³
wierny Chrystusowemu kap³añstwu.
Gorliwie s³u¿y³ w konfesjonale. Jak
ka¿dy kap³an jest Bo¿ym pos³añcem,
takim by tak¿e œw. Jan Nepomucen.
Swoj¹ postaw¹ ukazywa³ wielkoœæ
Bo¿ego mi³osierdzia, mi³oœæ mi³osiern¹, mi³oœæ przebaczaj¹c¹. W serca
wlewa³ otuchê, nadziejê powstania z
upadków.
Co nam pozostaje? Podziêkowaæ
za dar Bo¿ego mi³osierdzia, za mo¿liwoœæ spowiedzi œwiêtej, aby rozpalaæ
swoje serce mi³oœci¹ do Pana Boga i
ludzi. Podziêkowaæ za to, ¿e w tych
konfesjona³ach zawsze mo¿na spotkaæ
siê z kochaj¹cym i mi³osiernym Sercem Jezusa.
A œw. Antoni Padewski? To znakomity kaznodzieja, który jedna³ ludzi
z Bogiem ukazuj¹c g³êbiê Bo¿ego mi³osierdzia, kochaj¹ce Serce Jezusa. Tu,
w tej figurze, trzyma na swoim rêku
Jezusa, który ma tak dobre Serce, pe³ne mi³oœci. Antoni w rêku trzyma tak¿e liliê, symbol czystoœci, niewinnoœci. On nam podpowiada, abyœmy
zawsze zabiegali o czystoœæ duszy,
troszczyli siê o wewnêtrzn¹ przejrzystoœæ. On pokazuje nam, ¿e przez ¿ycie
trzeba iœæ z Jezusem, ¿e trzeba Go zawsze mieæ blisko siebie, blisko swojego serca.
A u góry, nad obrazem Serca Jezusowego, widnieje obraz œw. Andrzeja
Boboli, mêczennika i patrona Polski
danego nam szczególnie na trudne
czasy. On pokazuje, ¿e przez ca³e ¿ycie
trzeba walczyæ ze swoimi s³aboœciami,
pracowaæ nad uporz¹dkowaniem swojego serca – sumienia. Zycie jest zmaganiem siê z przeciwnoœciami, pokusami, wadami, z którymi trzeba
walczyæ, aby nasze serca by³y wype³nione Bo¿¹ obecnoœci¹. On – duszochwat – jest œwiadkiem mi³oœci mi³o-

siernej wyp³ywaj¹cej z Serca Jezusowego. Ci trzej œwiêci pokazuj¹ nam jak
wielkie, pe³ne mi³oœci, jest Serce Pana
Jezusa. Jest jeszcze i czwarty obraz,
dziœ zas³oniêty, œw. Stanis³awa Kostki, patrona dzieci i m³odzie¿y. To œw.
Stanis³aw Kostka, ch³opak pe³en wra¿liwoœci mówi³, ¿e wola³by raczej
umrzeæ, ani¿eli zgrzeszyæ. On, m³odzieniec, mia³ serce wype³nione mi³oœci¹ i
wra¿liwoœci¹ na potrzeby drugiego
cz³owieka.
Nasze o³tarze, figury tam umieszczone, to ca³oroczni kaznodzieje, do
których ju¿ przywykliœmy i nie zastanawiamy siê nad tym, co ci œwiêci chc¹
nam powiedzieæ. Oni stale do nas
mówi¹, trzeba tylko uwa¿nie siê im
przyjrzeæ i pos³uchaæ, porozmawiaæ z
nimi. Spróbujmy!
ks. Andrzej Skiba
1

Abp Ignacy Tokarczuk, Z przemyskiej „twierdzy”, czêœæ 2, Wstêp, opracowanie, wywiady Lucyna ¯bikowska, Michalineum 1999, s. 1 czêœci
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2
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stochowskiej w diecezji przemyskiej w
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10
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.
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Wielkanoc w staropolskiej tradycji
Wielkanoc, najwiêksze œwiêto
chrzeœcijañskie, przerodzi³o siê w dawnej Polsce w najwiêksze œwiêto kulinarne. Gdy czytamy opisy staropolskich uczt wielkanocnych, nie tylko
tych, które urz¹dzali na swych dworach magnaci, ale i tych skromniejszych
w szlacheckich dworkach, w domach
mieszczañskich a nawet ch³opskich
chatach – odnosimy wra¿enie, i¿ strona religijna tego œwiêta, „duchowa”,
zepchniêta zosta³a na dalszy plan,
ustêpuj¹c pierwszeñstwa jak najbardziej „ziemskim” uciechom podniebienia. Uwertur¹ do wielkanocnych uczt
by³ i jest poprzedzaj¹cy œwiêto Wielki
Post. Pocz¹tkowo posty by³y przestrzegane bardzo rygorystycznie, nawet na dworze królewskim, gdzie nie
trwa³y jednak zbyt d³ugo. Jedynie
uboga ludnoœæ miejska oraz ch³opi
poœcili prawdziwie „po katolicku”, zarówno ze wzglêdów religijnych jak i
materialnych. Jadano wiêc ¿ur, kasze,
kapustê, œledzie, póŸniej i ziemniaki,
okraszane tylko olejem.
W Wielki Pi¹tek m³odzie¿ dworska i miejska urz¹dza³a „pogrzeb ¿uru i
œledzia”. Gliniany garnek z ¿urem t³uczono, natomiast œledzia wieszano na
ga³êzi za karê, „i¿ przez szeœæ tygodni
panowa³ nad miêsem, morz¹c ¿o³¹dki
ludzkie s³abym posi³kiem swoim”. W
Wielk¹ Sobotê, zarówno w miastach
jak i po wsiach, zanoszono do koœcio-

³a jaja oraz sól, któr¹ po poœwiêceniu
k³adziono na œwi¹tecznym stole. Wielkanoc w polskiej kuchni ludowej by³a
znacznie skromniejsza od szlacheckiej,
ale za to silniej zwi¹zana z dawnymi
zwyczajami i obrzêdami. Do nich
nale¿¹ pisanki, jaja ugotowane na twardo, barwione i kunsztownie zdobione
przez wiejskie kobiety. Zwyczaj ten
utrzymuje siê w Polsce do dzisiaj.
Dawne pisanki, jak i te obecnie tworzone przez ludowe rêkodzie³o, zdobi¹
wielkanocne koszyki do œwiêcenia i
œwi¹teczne sto³y. Poniewa¿ jajo jest
prastarym symbolem ¿ycia, królowa³o

ono zawsze na sto³ach wielkanocnych, gdy¿ Wielkanoc jest zarazem
œwiêtem budz¹cej siê do ¿ycia przyrody. Szczególnie chêtnie barwiono pisanki na kolor czerwony. Jedna z legend mówi, ¿e Kobiety , które pierwsze
w dzieñ Zmartwychwstania przyby³y
do Grobu Pana Jezusa ujrza³y kamienie w³aœnie w tym kolorze. Czerwone
pisanki posiada³y, wed³ug pradawnych s³owiañskich wierzeñ „w³aœciwoœci magiczne” i podobno skuteczne
by³y zw³aszcza w sprawach „sercowych”. W rezydencjach magnatów i
w dworach szlacheckich, wspaniale

zastawiony stó³ wielkanocny poœwiê-
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ca³ proboszcz lub kapelan, który na tê
okolicznoœæ zaproszony, odwiedza³ te
rodziny.
W ci¹gu Wielkiego Tygodnia
najwiêkszy ruch panowa³ w kuchni, z
której dolatywa³y smakowite zapachy
przygotowywanych na œwiêta potraw.
Dra¿ni³y one apetyty poszcz¹cych
domowników, oczekuj¹cych z utêsknieniem rezurekcji, która oznacza³a zakoñczenie postu i rozpoczêcie „wielkanocnej batalii kulinarnej”. Tak
zwane „œwiêcone” ustawiano na wielkim stole w jadalni. Sk³ada³y siê na nie
szynki, kie³basy, salcesony, ryby w
galarecie, pieczone w ca³oœci prosiê
oraz wielkanocne ciasta: mazurki, torty, przek³adañce i s³ynne staropolskie
„baby”. Nie zapominano oczywiœcie
o wódkach, miodach pitnych, piwie i
winie. Nad wszystkim górowa³ wielkanocny baranek uformowany z mas³a lub cukru. Ca³y stó³, mieni¹cy siê
bogat¹ gam¹ barw i kusz¹cy uwodzicielskimi zapachami, ozdabiano zielonym barwinkiem oraz kolorowymi pisankami.
Bywa³y „œwiêcone” bardziej
skromne oraz osza³amiaj¹co bogate, co
zale¿a³o od zamo¿noœci domu. I tak na
przyk³ad czeladŸ miejska, wyg³odzona d³ugotrwa³ym i rygorystycznie przestrzeganym postem, oczekiwa³a stosunkowo skromnego œwiêconego u
majstra z prawdziwym utêsknieniem.
Œwiadcz¹ o tym wymownie zachowane teksty piosenek œpiewanych przez
czeladŸ ponoæ w Palmow¹ Niedzielê.
Z tekstów tych przemawia nie tyle religijny nastrój, ile zaostrzony, niecierpliwy apetyt. Oto dwie próbki tych

nieco zuchwa³ych, lecz ujmuj¹cych
szczeroœci¹ piosenek:
„Dobre placki przek³adane/ I kie³basy nadziewane/ Daj mi Chryste, za¿yæ tego/ Daj doczekaæ œwiêconego”.
lub „Bêdê Ciê chwali³, ¿eœ jest dobry, Panie/ Gdy sobie podjem szynki
na œniadanie”.
Ucztê wielkanocn¹, najskromniejsz¹ nawet, rozpoczyna³o dzielenie
siê poœwiêconym jajem ugotowanym
na twardo, po³¹czone z wzajemnym
sk³adaniem sobie ¿yczeñ. Zaraz potem
ruszano do sto³u, który stanowi³, ze

wzglêdu na zestaw potraw, prototyp
dzisiejszego zimnego bufetu. Na szczególn¹ wzmiankê zas³uguje polskie pieczywo wielkanocne: baby i mazurki.
Torty s¹ w polskiej kuchni nabytkiem
stosunkowo póŸnym i moda na nie
przysz³a zapewne z Woch, dziêki królowej Bonie. Baby i mazurki s¹ osobliwoœci¹ i chlub¹ staropolskiej kuchni, specja³ami rdzennie polskimi.
Pieczenie bab wielkanocnych by³o
wydarzeniem pe³nym emocji i mo¿na
by je nazwaæ pewnego rodzaju „misterium”. Kucharka, pani domu i
wszystkie „domowe” kobiety zamyka³y siê w kuchni na klucz. Mê¿czyznom
wstêp by³ wzbroniony. Pochodzenie
mazurków nie zosta³o dotychczas dostatecznie wyjaœnione. Byæ mo¿e, i¿
uwidoczni³y siê w nich wp³ywy „s³odkiej kuchni” tureckiej. Wspólne biesiadowanie przy wielkanocnym stole,
kiedyœ zwane Pasch¹ jest do dzisiaj
starannie kultywowane. Wspólne
„œwiêcone”, to przede wszystkim wzajemna bliskoœæ i wspólnie prze¿ywana radoœæ na pami¹tkê Zmartwychwstania Chrystusa.
Literatura:
Halina Martowicz
Maria Lemnis i Henryk Vitry:
„W staropolskiej kuchni
i przy polskim stole”.
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Przeszli naprawdê ekstremalnie
Niemal trzysta osób wziê³o udzia³
w tegorocznej Ekstremalnej Drodze
Krzy¿owej z Sanoka. Przeszli noc¹
w ciszy, deszczu i zimnie trasy, z których ka¿da by³a d³uga i wymagaj¹ca.
Zgodnie z has³em EDK: Nie warto ¿yæ
normalnie, warto ¿yæ ekstremalnie!
Wszyscy uczestnicy spotkali siê
w sanockiej farze w pi¹tek, 16 marca,
na mszy œw. o godz. 20. Nastêpnie rozeszli siê na wybrane przez siebie trasy, które pokonywali w samotnoœci
lub w ma³ych grupkach i w milczeniu.
Ka¿dy zdany by³ na siebie i samodzielnie podejmowa³ decyzjê, kiedy zakoñczy drogê.
W tegorocznej edycji uczestniczy³o dwukrotnie wiêcej chêtnych ni¿ w
ubieg³ym roku. W wiêkszoœci by³a to
m³odzie¿. Jak informuje Dawid Bach,
lider EDK Sanok 2018, przewa¿ali
mieszkañcy Sanoka i okolic, ale byli
te¿ goœcie z Dêbicy, Przemyœla czy Œl¹ska.
Najm³odsza uczestniczka mia³a 12
lat. Dosz³a do koñca pod opiek¹ mamy
i ponad 70-letniego dziadka.
- To mocno buduj¹ce œwiadectwo
wiary i mi³oœci rodzinnej - podkreœla
lider.
Ka¿dy z uczestników przed msz¹
móg³ pobraæ aplikacjê na smartfona,
która zawiera³a pe³ny opis wybranej
trasy, rozwa¿ania poszczególnych stacji Drogi Krzy¿owej i mapkê, która
wraz uruchomieniem lokalizowa³a po³o¿enie uczestnika.
Na trasê górsk¹ œw. Micha³a Archanio³a, licz¹c¹ 22 km, wybra³o siê
ponad 60 osób. Warunki by³y wymagaj¹ce i trudne, pokonanie trasy zajê-

³o co najmniej 6,5 godziny.
Trasê Prymasa Tysi¹clecia - do
Komañczy (42 km asfaltem i drogami
szutrowymi) wybra³o ponad 50 osób,
z czego 35 dotar³o na miejsce docelowe.
“Królowa tras” - Matki Bo¿ej Piêknej Mi³oœci - do Polañczyka (44 km),
przyci¹gnê³a najwiêcej, bo niemal 160
osób.
W b³ocie i zmêczeniu
Trasa górska wokó³ Sanoka, choæ
najkrótsza, dla wielu osób okaza³a siê
bardzo ciê¿ka z powodu ciemnoœci,
s³abego oznakowania i podmok³ego
terenu.
- Wyruszyliœmy w piêcioosobowej
grupie i wszyscy do koñca wytrwaliœmy - mówi Agnieszka Kochan (37 lat)
z Sanoka. - Warunki pogodowe nie
sprzyja³y: pada³ deszcz, wia³ wiatr i do
tego dosz³a minusowa temperatura.
Trasa by³a trudna, przebiega³a przez
las. Przejœcie jej wymaga³o du¿ego
wysi³ku; zw³aszcza strome podejœcia.
Zakoñczyliœmy j¹ ok. godz. 3.30 przy
ostatniej stacji przy koœciele farnym.
Najwiêkszym wyzwaniem by³o pokonanie nie tyle fizyczne trasy, co swoich s³aboœci. Id¹c noc¹ w deszczu i
zimnie, w b³ocie i zmêczeniu, w pewnym momencie cz³owiek zastanawia
siê: po co to? I to jest w³aœnie ta chwila - przynajmniej u mnie taka by³a - w
której uœwiadamiasz sobie, co jest dla
ciebie w ¿yciu wa¿ne, co jest priorytetem, co na dalszym planie. Czy zrezygnujesz i zawrócisz, czy podejmiesz to
wyzwanie i pokonasz swoje zmêczenie, ból i s³aboœci, i pójdziesz dalej.
Myœlê, ¿e ka¿dy powinien spróbowaæ
przejœæ tak¹ drogê, oczywiœcie na miarê
swoich mo¿liwoœci (bo zdecydowanie
potrzebna jest “jakaœ” kondycja). Dla
mnie by³ to czas przemyœleñ nad swoim ¿yciem, postêpowaniem, pomimo
zmêczenia i skupienia na tym, którêdy
iœæ, aby nie zboczyæ ze szlaku.
- To by³o mocne doznanie. Bez
œciemy. Cz³owiek hartuje siê tylko w
prawdziwym wyzwaniu - pisze na Facebooku EDK inny uczestnik trasy
górskiej.
Mocne wyzwanie
16-letni Szymon Stabry³a z Sano-

ka, uczeñ Zespo³u Szkó³ nr 1, pokona³
trasê do Polañczyka wraz z trzema kolegami.
- Pierwsze 35 km szed³em przed siebie i dawa³em radê, dopiero ostatnie
10 km by³y dla mnie naprawdê mocnym wyzwaniem, poniewa¿ kolano
odmawia³o mi pos³uszeñstwa - mówi.
- W jednej nodze czu³em ból nie do
opisania. Momentami mia³em doœæ.
Do pó³nocy pada³o, potem ju¿ by³a
m¿awka. Byliœmy ciep³o ubrani, wiêc
nie odczuwaliœmy zimna. Przez ca³¹
drogê zrobiliœmy tylko trzy postoje.
Szymon z kolegami doszli do Polañczyka ok. 7 rano. Na miejscu zastali
ju¿ uczestników, którzy dotarli wczeœniej, po nich schodzili siê nastêpni.
Wszyscy korzystali z przygotowanego posi³ku (herbata i bu³ki) i w³asnym
transportem wracali do Sanoka. Chêtni mogli uczestniczyæ w Mszy œw.,
któr¹ odprawi³ miejscowy proboszcz.
- Je¿eli ktoœ zastanawia siê nad
zmian¹ samego siebie i chce naprawdê prze¿yæ coœ, co sk³oni go do du¿ych przemyœleñ, to taka droga krzy¿owa bardzo mu siê przyda - mówi
Szymon. - To czas d³ugiego czuwania,
wyciszenia siê oraz bardzo mocnej
modlitwy.
Wykañczaj¹ce serpentynki
Krzysztof Drozd, który szed³ do
Komañczy, na Facebooku EDK wspomina, ¿e oprócz duchowych prze¿yæ,
natura odwdziêczy³a siê mu “piêknym
wyciem wilków na trasie”.
- Bóg zap³aæ siostrom, które ugoœci³y nas i zaprosi³y na Mszê Œwiêt¹ w
kaplicy klasztornej - dodaje.
Na trasie do Polañczyka wszystkim najwiêcej trudnoœci sprawia³o
ostatnie podejœcie przed zapor¹ w
Solinie, serpentynki na odcinku 2 km.
- Pod zapor¹ zacz¹³ siê najwiêkszy
trud - ocenia Monika Lorenc z Sanoka. - To trasa bardziej wymagaj¹ca
kondycyjnie, jest du¿o przewy¿szeñ.
51-letni Krzysztof, który w ubieg³ym roku uczestniczy³ w EDK z Sanoka, twierdzi, ¿e choæ do Polañczyka
jest tylko o 2 km d³u¿szy dystans ni¿
do Komañczy, w rezultacie daje jednak godzinê ró¿nicy.
- Poza tym jednak jest to samo:
rozmowa z Bogiem i samym sob¹ -
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dodaje. - I cisza, spokój.
25-letni Rafa³ Gawlewicz z Sanoka
pracuje w Zespole Szkó³ nr 3. Szed³ do
Polañczyka z dwoma kolegami, z których jeden wyprzedzi³ go na trasie, a
drugi “odpad³”.
- Przez Bykowce i Za³u¿ do Leska
droga jest prosta - wspomina Rafa³. Od Leska by³o ju¿ ca³y czas pod górê.
Do³¹czy³y siê warunki atmosferyczne
i ogromne zmêczenie. Jestem jednak
zadowolony. To by³a moja trzecia Ekstremalna Droga Krzy¿owa w ci¹gu
dwóch lat. Ona ma ogromny sens, je¿eli ten wysi³ek, cierpienie i przyjêcie
krzy¿a ofiarujemy Chrystusowi. Bóg
wie, jak to wykorzystaæ, komu daæ ³aski
za nasz trud.
Rafa³ Gawlewicz przez ca³¹ drogê
niczego nie jad³ ani nie pi³, choæ przyznaje, ¿e nie by³o to ³atwe. Nie czyni³
te¿ ¿¹dnych specjalnych przygotowañ przed wyruszeniem w drogê.
- Ofiarowa³em to wszystko Panu
Bogu i On pomóg³ mi wytrwaæ - mówi.
- Mia³em w³asn¹ intencjê. Szed³em
bardzo szczêœliwy. Jest to naprawdê
niesamowite prze¿ycie.
Lider Dawid Bach:
- 16 marca, kilka minut po godz. 19
ekipa EDK Sanok czeka w przedsionku fary z pakietami i opisami do ka¿dej
z tras. Pojawiaj¹ siê pierwsi uczestnicy, a po nich ju¿ lawinowo nap³ywaj¹
nastêpni. Piêkna Msza œw. z krótkim i
rzeczowym s³owem ks. Skiby. Czuæ ju¿

moc p³yn¹c¹ z Ducha œw., zw³aszcza
gdy na wezwanie ks. Podolaka wszyscy bêd¹cy w koœciele krzycz¹ co si³
w p³ucach, ¿e warto ¿yæ tylko EKSTREMALNIE! Na koniec krótka odprawa co do tras, przypomnienie, czym
jest idea EDK, jakie s¹ zasady uczestnictwa i dlaczego warto jej strzec jak
p³omyka na wietrze. O godz. 21 wreszcie ruszamy. Ka¿dy na swoj¹ wybran¹
trasê, ochoczo, ale i pe³ni obaw.
Dziêkujê raz jeszcze wszystkim,
którzy odwa¿yli siê podj¹æ wyzwanie:
jesteœcie wielcy. Dziêkujê przede
wszystkim ekipie EDK Sanok w sk³adzie: Krzysiek Dziadosz, Klara Ostrowska, Krzysiek Adamczyk, Monika Lorenc, Damian Ksi¹¿ek, Marek
Hyleñski, Krystian Szaniawski oraz
wszystkim pozosta³ym osobom, które
nas wspiera³y i pomaga³y - lista jest
naprawdê spora i nie sposób wszystkich wymieniæ.
Najwa¿niejsze, ¿e EDK tworz¹ ludzie dla ludzi. Chcesz wesprzeæ to dzie³o? Przy³¹cz siê do nas, dla ka¿dego
znajdzie siê miejsce w naszej ekipie.
Mo¿e w³aœnie Ty w przysz³ym roku
opracujesz swoj¹ trasê EDK i podarujesz j¹ uczestnikom do przejœcia. Spróbuj, bo nie warto ¿yæ normalnie, tylko... EKSTREMALNIE!
Agnieszka Szczepañska
Tekst ukaza³ siê w nr. 12/2018
Korso Gazety Sanockiej.

02.04.2018
PONIEDZIA£EK
6.30
+ Piotr Starzecki – int. od siostry z
rodzin¹
8.00
+ Krystyna Drwiêga (gr.)
9.30
+ Janina i + Kazimierz Wróbel
11.00 W int. Teresy i Jana Jasiñskich w
50 rocznicê œlubu – ofiara od córek
12.30 + Leszek Ciuk – od od Witolda
Mazura
16.00 + Jerzy Dziuban w 1 rocz. œmierci,
+ Michalina Nebesio, + Józef Nebesio
18.00 + Maria Piecuch – int. od s¹siadów
03.04.2018
WTOREK
6.30
+ Piotr Starzecki – int. od s¹siadów
7.00
+ Feliksa (f) i + Jan Ogrodnik
7.30
W int. synowej o szczêœliwe rozwi¹zanie i umocnienie wiary dla rodziny
18.00 1. + Krystyna Drwiêga (gr.)
2. + Leonard w 30 rocz. œmierci
3. + Maria Piecuch – int. od s¹siadów
04.04.2018
ŒRODA
6.30
+ Piotr Starzecki – int. od s¹siadów
7.00
+ Maria Piecuch – int. od rodziny
Niemców
7.30
+ Wiktoria, + Micha³, + Paulina, +
Józef
18.00 1. + Krystyna Drwiêga (gr.)
2. + Jan i + Janina w 10 rocz. œmierci
3. + Genowefa Fal w 44 rocz. œmierc, + Antoni Zych w 4 rocz. œmierci
05.04.2018
CZWARTEK
6.30
+ Katarzyna – int. od rodziny Mazur, s¹siadów
7.00
+ Piotr Starzecki – int. od s¹siadów
7.30
+ Stefan Drwiêga
18.00 1. + Krystyna Drwiêga (gr.)
2. O Bo¿e B³ogos³awieñstwo i opiekê Matki
Bo¿ej dla powo³anych do kap³añstwa z naszej parafii i ich rodzin, dla kap³anów i sióstr
zakonnych pracuj¹cych w naszej parafii, o
nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, o¿ycie wieczne z Chrystusem dla zmar³ych kap³anów z naszej parafii
3. + Maciej Jaklik w 11 rocz. œmierci
06.04.2018
PI¥TEK
6.30
+ Piotr Starzecki – int. od s¹siadów
7.00
+ Katarzyna – int. od rodziny Gurgacz
7.30
Za dusze w czyœæcu cierpiace
18.00 1. + Karol
2. + Krystyna Drwiêga (gr.)
3. + El¿bieta Bednarz – od pracowników
firmy RABEN
07.04.2018
SOBOTA
6.30
+ Piotr Starzecki – int. od szwagierek i szwagra
7.00
+ El¿bieta Sajdak – int. od kole¿eñstwa z Rolnika
7.30
+ Ks. Adam Sudo³
18.00 1. + Krystyna Drwiêga (gr.)
2. + Andrzej Nabywaniec
3. + W³adys³awa Pietrzycka – int. od kole¿anek Jadwigii i Marii
08.04.2018
NIEDZIELA
6.30
+ Aniela, + Jan, + Romana (f), +
W³adys³aw
8.00
+ Benedykt Gajewski
9.30
+ Krystyna Drwiêga (gr.)
11.00 W intencji pojednania i przebaczenia miêdzy ma³¿onkami, i uratowania ma³¿eñstwa
12.30 W intencji Krystyny i Bogdana w
50 rocznicê œlubu; dziêkczynno-b³agalna
16.00 + Maria, + Wac³aw, + Anna i + Tadeusz
18.00 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i zdrowie
dla prof. Zbigniewa Kad³ubka
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UROCZYSTOŒÆ ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO –
01.04.2018.
1. Dziœ w uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego mo¿na uzyskaæ
odpust zupe³ny za przyjêcie w pobo¿nym usposobieniu przez radio i telewizjê b³ogos³awieñstwa papieskiego.
2. Dziœ choæ jest to pierwsza niedziela miesi¹ca i zawsze wypada zmiana
tajemnic ró¿añcowych, to jednak wyj¹tkowo uczynimy to w nastêpn¹ niedzielê – 8 kwietnia.
3. Jutro, w Poniedzia³ek Wielkanocny, koñczy pos³ugê w naszej parafii
ks. diakon Jakub Jakubowski, który
wraca do seminarium, aby przygotowywaæ sie ju¿ do bezpoœredniego
przyjêcia œwiêceñ kap³añskich. Ze swej
strony bardzo serdecznie dziêkujemy
Jakubowi za gorliwoœæ w pe³nieniu
swoich obowi¹zków, za sumienne podchodzenie do tego wszystkiego, co
nale¿y do obowi¹zków diakoñskich.
Dziêkujemy za chêtn¹ pos³ugê s³owa,
szkolne katechezy, pos³ugê w koœciele podczas uroczystych Mszy œwiêtych. Jednoczeœnie ¿yczymy Ci, Jakubie, abyœ doszed³szy do kap³añstwa,
móg³ jak najlepiej i najgorliwiej s³u¿yæ
wiernym, do których Ciê poœle ks. abp
Adam Szal. Niech kap³añstwo bêdzie
dla Ciebie spe³nieniem ¿yciowych inspiracji oraz duchow¹ radoœci¹. Bêdziemy pamiêtaæ o Tobie, a mo¿e kiedyœ zawitasz te¿ i do naszej parafii?
Bêdziemy siê cieszyæ!
4. Rozpoczynamy tzw. bia³y tydzieñ
– oktawê Wielkanocy, która jest przed³u¿eniem œwiêtowania pami¹tki Zmartwychwstania Pana Jezusa na ca³y
tydzieñ, dlatego w pi¹tek nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi¹tek i pierwsza sobota
miesi¹ca.
6. W dniu dzisiejszym pragniemy z³o¿yæ jak najszczersze podziêkowania i

¿yczenia instytucjom, urzêdom, zak³adom pracy, osobom prywatnym, tym
wszystkim, którzy nades³ali nam
¿yczenia œwi¹teczne. Tych ¿yczeñ
by³o wiele i nie sposób odpowiedzieæ
ka¿demu z osobna. Wszystkich ogarniamy tak¿e swoj¹ modlitw¹.
7. Za tydzieñ, w Niedzielê Mi³osierdzia, sk³adka do puszek na „Caritas”.
8. Piêkna i g³êboka w swojej treœci
jest liturgia paschalna. Wymaga jednak trudu przygotowania, a potem
wykonania. Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy w tym trudzie brali udzia³. Ciemnicê i Grób Pañski wykona³ p. Józef
Pêcak przy wspó³udziale s. Ewy, która
zadba³a równie¿ o ukwiecenie. Dziêkujê ks. diakonowi Jakubowi za pomoc przy konstrukcji Ciemnicy i Grobu Pañskiego, panu Januszowi
Grzebieniakowi, panu Zbigniewowi
Krystyñskiemu oraz Wojtkowi Urbanowi. Dziêkujemy wszystkim Grupom
parafialnym pocz¹wszy od dzieci
przedszkolnych, poprzez dzieci szkolne, m³odzie¿, s³u¿bê liturgiczn¹, tak
ministrantów, jak równie¿ lektorów i
wszystkich, którzy w³¹czali siê w rytm
minionego Wielkiego Tygodnia i wk³adali w to swoje serce. Dziêkujemy
panu koœcielnemu i wszystkim pomagaj¹cym w s³u¿bie tych Wielkich Dni,
panom organistom, Zespo³owi SOUL
i Chórowi SONORES pod dyrekcj¹ p.
dr Moniki Brewczak. Nade wszystko
dziêkujemy wykonawcom Mêki Pañskiej, ksiê¿om: Tomaszowi Podolakowi, £ukaszowi Pirogowi oraz panu

Grzegorzowi Langelfeldowi i wspomnianym zespo³om muzycznym. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom wielkopi¹tkowej Drogi krzy¿owej ulicami
naszego miasta. Dziêkujemy harcerzom za stra¿ przy Grobie Pañskim.
Dziêkujemy naszej sanockiej telewizji
za przekaz medialny, którym od wielu
ju¿ lat zajmuje siê pan Marian Kraczkowski. Dziêkujemy pani pracuj¹cej w
kuchni za przygotowywanie posi³ków
dla ksiê¿y podczas spowiedzi wielkopostnej. Dziêkujemy wszystkim, którzy licznie brali udzia³ w liturgii paschalnej. Dziêkujemy tak¿e paniom
sprz¹taj¹cym koœció³. Niech Zmartwychwsta³y Chrystus wszystkich
ubogaci swoim b³ogos³awieñstwem.
W Wielk¹ Sobotê podczas Liturgii s³yszeliœmy s³owa: „Raduj siê ziemio,
opromieniona tak niezmiernym blaskiem” (Orêdzie Wielkanocne)
Z tej okazji ¿yczymy Wam, nasi Drodzy Parafianie i Goœcie, którzy w jakiœ
sposób zwi¹zani jesteœcie z nasz¹ parafi¹, aby Jezus by³ dla Was Nauczycielem i Mistrzem na drogach Waszego ¿ycia, które jest pielgrzymowaniem
na spotkanie ze Zmartwychwsta³ym.
Niech opromienia wszystkie drogi
Waszego postêpowania. Niech
wszystkich darzy pokojem i radoœci¹
oraz swoim b³ogos³awieñstwem.
Wasi duszpasterze
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