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BĊdziesz miáowaá Pana, Boga swego,
caáym swoim sercem,
caáą swoją duszą, caáym swoim
umysáem i caáą swoją mocą”.

„

Mk 12, 30
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„Niedaleko jesteĞ od Królestwa BoĪego…”

W NUMERZE

W listopadzie kaĪdy chrzeĞcijanin
kieruje swoje serce ku wiecznoĞci.
Odwiedzamy groby najbliĪszych,
modlimy siĊ za nich, rozmyĞlamy
o przemijaniu, o sensie ludzkiego
Īycia. Pomni sáów Chrystusa staramy
siĊ Īyü piĊknie, aby osiągnąü Īycie
wieczne, aby przebywaü w królestwie
niebieskim.
Dzisiaj w Ewangelii Chrystus mówi
do jednego z uczonych w PiĞmie:
„niedaleko jesteĞ królestwa BoĪego”
(Mk 12,34). Uczeni w PiĞmie o wiele
czĊĞciej zasáugiwali na napomnienia
i krytykĊ od Jezusa; w tym jednak
wypadku pytający otrzymuje pochwaáĊ. Jest czáowiekiem poszukującym:
pyta Chrystusa, najlepszego Nauczyciela, o najwaĪniejsze przykazanie,
co Ğwiadczy o tym, Īe zastanawia siĊ
nad sposobem osiągniĊcia zbawienia.
Pan Jezus wskazuje na przykazanie
miáoĞci, które ma dwa wymiary. Jeden,
znany juĪ doskonale w Starym
Przymierzu, mówi o miáoĞci Boga
ponad wszystko (por. Pwt 6,6).
Drugi, nowy wymiar, to miáoĞü
bliĨniego w uniwersalnym
zakresie; Ewangelia Ğw. àukasza dopowiada w tym miejscu, Īe bliĨnim jest kaĪdy
czáowiek (àk 10,30-37).
Uczony w PiĞmie przyjmuje sáowa Chrystusa
i akceptuje je; wtedy
Pan Jezus chwali go
wypowiadając cytowane w tytule tego
rozwaĪania sáowa:
„Niedaleko jesteĞ
od królestwa BoĪego” (Mk 12,34).
MoĪnaby
odwróciü wymowĊ tego wydarzenia i zapytaü:
Kto jest bliski
królestwa niebie-

skiego? Ten, kto Īyje wedáug przykazania miáoĞci. Ten, kto sáowa najwiĊkszego z przykazaĔ akceptuje, kto je
rozwaĪa i kto wedáug nich potrafi Īyü.
Nie wolno zapominaü o Īadnym
z dwóch jego wymiarów. Nie wystarczy filantropia i uczynki miáosierdzia,
jeĞli nie ma w czáowieku postawy
miáoĞci do Boga. Ale nie wystarczy
sama wiara i miáoĞü do Boga (deklarowana), jeĪeli nie ma miáoĞci bliĨniego.
Zresztą miáoĞü Boga, odarta z miáoĞci
czáowieka, jest jedynie pseudomiáoĞcią. Pisaá juĪ Ğw. Jan: „Kto nie miáuje
brata, którego widzi, nie moĪe
miáowaü Boga, którego nie widzi”
(por .1 J 4,20). Tego, kto twierdzi,
Īe kocha Boga, a bliĨniego nienawi-
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dzi, ten sam fragment listu Ğw. Jana
nazywa káamcą.
Bliski królestwa BoĪego, bliski zbawienia, jest ten, kto Īyje miáoĞcią
w peáni znaczenia tego wyrazu. Osiągnąü Īycie wieczne moĪe tylko ten,
kto miáoĞü chrzeĞcijaĔską, miáoĞü bliĨniego (czyli kaĪdego czáowieka, nawet
záego) wprowadza w czyn. Owszem,
zdarzają siĊ upadki, sáaboĞci, chwile
zapomnienia o tej wielkiej miáoĞci,
ale za te nasze upadki ofiarowaá samego siebie najwyĪszy Arcykapáan,
Jezus Chrystus (por. drugie czytanie
Hbr 7,27). Z grzechu, takĪe braku miáoĞci, zawsze moĪna powstaü; gorzej,
gdy nienawiĞü trawi serce i sumienie
czáowieka za jego dobrowolną zgodą.
JeĞli ktoĞ odrzuca zdecydowanie
miáoĞü do Boga lub jakiegokolwiek
czáowieka ten podąĪa ku rozpaczy
Ğmierci wiecznej. Niestety, zdaje siĊ,
Īe wielu ludzi, nie dostrzega tej zaleĪnoĞci i utwierdza siĊ w nienawiĞci, która jest zaprzeczeniem
miáoĞci i najwiĊkszym
grzechem.
Do miáoĞci nie moĪna
przymusiü, nie moĪna jej
nakazaü rozporządzeniem prawa. MiáoĞü jest
odruchem szlachetnego serca, przepeánionego miáoĞcią Boga.
Módlmy siĊ, abyĞmy
umieli Īyü prawdziwą
miáoĞcią, taką, jakiej
uczyá Jezus, najwspanialszy Nauczyciel. A wtedy
i my bĊdziemy, juĪ
tu na ziemi, blisko królestwa
BoĪego, które
trwa w sercach
ludzi kochających Boga.
Ks. Tomasz Grzywna

CzyĞciec - dojrzewanie do miáoĞci......................................10
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Nasze sanktuaria

ĝladami Ğw. Jana z Dukli

Urocze są zakątki tej czĊĞci Beskidu Niskiego, gdzie poáoĪona jest Dukla, miasteczko peáne legend, ale i tragicznych wydarzeĔ leĪące na tzw.
szlaku wĊgierskim. Sprawy historyczne zostawmy jednak historykom czy
etnografom, a sami zechciejmy przeĞledziü los najwiĊkszego z mieszkaĔców Dukli, Ğw. Jana. To on rozsáawiá
to miasto i jego mieszkaĔców, skoro
w roku 1997 zawitaá tam sam papieĪ,
Jan Paweá II, którego chĊtnie, zgodnie
z ogólnym przekonaniem, obdarowujemy przydomkiem WIELKI. Bywaáo,
Īe za czasów swojej máodoĞci spĊdzaá
czas na modlitwie i wypoczynku na

pustelni w Trzcianie, gdzie wedáug tradycji miaá przebywaü w tamtych
nieprzebytych, peánych dzikiego
zwierza borach, máody Jan z Dukli.
Nie mamy pewnoĞci co do daty
jego urodzin. Byü moĪe byá to rok 1414.
Nic – poza piĊknymi legendami – nie
wiemy o jego máodoĞci. DziĞ nawet
podwaĪa siĊ jego studia na Akademii
Krakowskiej, bo jego nazwisko
nie widnieje w spisie studentów XV
wieku. Nic, poza ustnym przekazem
spisanym póĨniej, nie wiemy o jego
Īyciu pustelniczym. Jako kapáan wypowiadaá siĊ o pustelnictwie w sposób doĞü kompetentny, co Ğwiadczy-

áoby, Īe sam tego doĞwiadczyá.
ĩródáa zakonne i jakiekolwiek inne
milczą. Nie wiemy jak dáugo mógá przebywaü na tej sáawnej dziĞ pustelni.
Wiemy, Īe co najmniej 25 lat spĊdziá
w Zakonie Ojców Franciszkanó
w Konwentualnych, a okoáo 20 lat równieĪ w zakonie franciszkaĔskim
o obostrzonej regule, u Bernardynów,
do którego to zakonu wstąpiá w roku
1463. W KroĞnie i we Lwowie byá gwardianem. W KroĞnie moĪna przeczytaü
tablicĊ wmurowaną w murze klasztornym przypominającą jego tam pobyt.
Musiaá byü czáowiekiem doĞü wyksztaáconym jak na owe czasy, gdyĪ
peániá obowiązki kaznodziei. Byá takĪe
cenionym spowiednikiem. Tych funkcji speánianych przez Jana byáo o wiele wiĊcej i to na róĪnych polach dziaáalnoĞci zakonnej i w róĪnych
miejscowoĞciach. Pracowaá m. in. na
Ukrainie, w Moádawii i Biaáorusi.
Byá kapáanem Īyjącym ascetycznie,
peánym pokory, ubogim, zachowującym posty, umartwienia, z Īarem
ducha sprawując EucharystiĊ, naboĪeĔstwo do Matki BoĪej i peániąc dzieáa
miáosierdzia. Prowadziá nawet dialog z
Braümi odáączonymi od KoĞcioáa
Katolickiego, co na owe czasy byáo
czymĞ niespotykanym. Zmará we Lwowie 29 wrzeĞnia 1484 roku podczas
modlitwy brewiarzowej. Zaraz po
Ğmierci zaczĊáa jaĞnieü sáawa jego
ĞwiĊtoĞci, co skrupulatnie zapisano
w stosownych kronikach.
W 1733 roku papieĪ Klemens XII
ogáosiá go báogosáawionym, a Jan
Paweá II kanonizowaá go w KroĞnie,
w dniu 10 czerwca 1997 roku.
Dukla, grób bá. Jana z Dukli
9.06.1997 (KAI)
Przemówienie Jana Pawáa II
podczas nawiedzenia grobu
bá. Jana z Dukli
[Moi drodzy, arcybiskup tak piĊknie
mówiá, Īe muszĊ siĊ wysiliü...]
1. „ĝpiewajcie Panu pieĞĔ nową,
Ğpiewajcie Panu, wszystkie krainy!”
(Ps 96/95/,1).
(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
Drodzy Bracia i Siostry, jakĪe
raduje siĊ moje serce, Īe dane mi jest
dzisiaj na moim pielgrzymim szlaku stanąü w mieĞcie, w którym siĊ urodziá
báogosáawiony Jan z Dukli. Wracam
pamiĊcią do dnia, a byáo to wiele lat
temu, kiedy nawiedziáem dukielskie
sanktuarium, w szczególnoĞci kaplicĊ
báogosáawionego Jana „na puszczy”,
jak zwykáo siĊ mówiü. Dzisiaj ponownie przybywam do waszego miasta,
które caáą swoją historią „Ğpiewa Panu
pieĞĔ chwaáy i uwielbienia” za dar tego
Ğwiątobliwego zakonnika, którego
kanonizacja odbĊdzie siĊ [za áaską
BoĪą] jutro w KroĞnie.
[Z caáego serca pozdrawiam ojców
bernardynów. (oklaski) Przyzwyczaili
siĊ, Īe o nich to na koĔcu, a tymczasem na początku.]
To wy opiekujecie siĊ relikwiami
waszego znakomitego wspóábrata
Jana. Serdecznie witam kapáanów
pracujących w tym mieĞcie z ksiĊdzem dziekanem na czele, a takĪe
wáadze miejskie i wszystkich mieszkaĔców Dukli i okolic. Dzisiaj jest poniekąd wasze ĞwiĊto, które zgotowaá wam
Bóg w swojej dobroci. [Oto jest dzieĔ,
który daá nam Pan!
Wierni Ğpiewają: «Oto jest dzieĔ,
który daá nam Pan!»
DzieĔ to juĪ siĊ trochĊ koĔczy. Zaczyna siĊ noc. Ale przysáowie mówi:
Jutro jeszcze raz dzieĔ.]
Witam równieĪ tych, którzy przybyli z daleka, z róĪnych stron kraju [Przede wszystkim Episkopat z ksiĊdzem Prymasem na czele. A jak
sáyszeliĞmy nie tylko z kraju, ale i z
zagranicy, wschodniej, z zagranicy
poáudniowej, nie wiem jeszcze jakiej],
by wziąü udziaá w tym naszym wspólnym spotkaniu.
2. JakĪe bliski wydaje siĊ nam báogosáawiony Jan w tej Ğwiątyni, w której
przechowuje siĊ jego relikwie! Bardzo
chciaáem tu przybyü, aby w ciszy klasztoru wsáuchaü siĊ w gáos jego serca
i wspólnie z wami wgáĊbiü siĊ
w tajemnicĊ jego Īycia i ĞwiĊtoĞci.
A byáo to Īycie caákowicie oddane
Bogu. ZaczĊáo siĊ w pobliskiej pustelni. To wáaĞnie tam, wĞród ciszy
i duchowej walki, „uchwyciá go Bóg”
i tak juĪ pozostali razem do koĔca.
WĞród tych gór uczyá siĊ Īarliwej
modlitwy i przeĪywania tajemnic
BoĪych. Powoli utwierdzaáa siĊ jego
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wiara i krzepáa miáoĞü, aby póĨniej
wydawaü zbawienne owoce juĪ nie
w odosobnieniu, na pustelni,
ale w murach klasztoru franciszkanów
konwentualnych, a nastĊpnie
u bernardynów, gdzie spĊdziá ostatni
okres swego Īycia.
Zasáynąá báogosáawiony Jan jako
mądry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Táumnie schodzili siĊ do niego
ludzie spragnieni zdrowej BoĪej nauki, aby sáuchaü jego kazaĔ czy teĪ
u kratek konfesjonaáu szukaü umocnienia i porady. Zasáynąá on jako
przewodnik dusz i roztropny doradca
wielu ludzi. Zapiski mówią, Īe pomimo staroĞci i utraty wzroku pracowaá
nieprzerwanie, prosiá, by mu odczytywano kazania, aby mógá dalej
nauczaü. Szedá po omacku do konfesjonaáu, aby nadal nawracaü i prowadziü do Boga.
3. ĝwiĊtoĞü báogosáawionego Jana
wynikaáa z jego gáĊbokiej wiary. Caáe
jego Īycie i gorliwoĞü apostolska, umiáowanie modlitwy i KoĞcioáa, wszystko to byáo oparte na wierze. Byáa ona
dla niego siáą, dziĊki której potrafiá
wszystko to, co materialne i doczesne odrzuciü, by poĞwiĊciü siĊ temu,
co BoĪe i duchowe.
PragnĊ gorąco podziĊkowaü ksiĊdzu arcybiskupowi przemyskiemu,
Īe mnie do Dukli zaprosiá. Za jego starania, aby to spotkanie mogáo siĊ urzeczywistniü. DziĊkujĊ kapáanom, zakonnikom i zakonnicom, którzy tutaj,
w tej kresowej diecezji, wstĊpując
w Ğlady báogosáawionego Jana
prowadzą Lud BoĪy drogami wiary.
Bóg wam zapáaü za ten wysiáek
i wasze utrudzenie. Moje serdeczne
podziĊkowanie kierujĊ do chorych
i cierpiących, którzy niosą krzyĪ
staroĞci i samotnoĞci w pobliskiej
Korczynie i w innych miejscach ludzkiej Golgoty. Zwracam siĊ równieĪ
do máodzieĪy: nie lĊkajcie siĊ przeciwnoĞci, nie zniechĊcajcie siĊ nimi,
ale peáni ufnoĞci w przemoĪną pomoc
Ğwiątobliwego Jana, ochoczo i z entuzjazmem nieĞcie Ğwiatáo Ewangelii.
Miejcie odwagĊ stawaü siĊ solą ziemi
i ĞwiatáoĞcią Ğwiata. Módlmy siĊ tu,
na tym miejscu, takĪe o liczne powoáania kapáaĔskie i zakonne oraz
o nowe powoáania apostolskie wĞród
ludzi Ğwieckich.
[O ile wiem, powoáaĔ tu nie brakuje,
raczej obfitują i nadobfitują, ale Īniwo wciąĪ jest wielkie i caáy Ğwiat

czeka. Nie tylko Dukla czeka, ale caáy
Ğwiat czeka.]
4. Bracia i Siostry, czĊsto nawiedzajcie
to miejsce! Ono jest wielkim skarbem
tej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana
do ludzkich serc za poĞrednictwem waszego ĞwiĊtego Rodaka. Mówi On,
Īe Īycie osobiste, rodzinne i spoáeczne trzeba budowaü na wierze w Jezusa
Chrystusa. Wiara bowiem nadaje sens
wszystkim naszym wysiákom. Pomaga
odkryü prawdziwe dobro, ustala prawidáową hierarchiĊ wartoĞci, przenika
caáe Īycie. JakĪe trafnie wyraĪają to sáowa z Listu Ğw. Jana Apostoáa: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone,
zwyciĊĪa Ğwiat; tym wáaĞnie zwyciĊstwem, które zwyciĊĪyáo Ğwiat, jest
nasza wiara” (1 J 5,4).
Niech Ğw. Jan w niebie sáucha,
jak tutaj go oklaskujecie. NaleĪy teraz
koĔczyü to pierwsze spotkanie.

Czekamy na jutro. Na razie jeszcze
pomodlimy siĊ i udzielĊ wam báogosáawieĔstwa.
Po udzieleniu báogosáawieĔstwa:
[PoniewaĪ zbliĪa siĊ godzina 9 przeszáa juĪ, zaĞpiewajmy Apel Jasnogórski.]
Po Apelu Jasnogórskim
[A Cergowa patrzy i myĞli, co siĊ tu
dzieje.
Ojcowie bernardyni woáają:
Zapraszamy na KalwariĊ!
Do jutra!
Kalwaria i Dukla, ale nie dopuĞcimy do tego. No, Bóg zapáaü! To takie
tylko preludium. Pochwalony Jezus
Chrystus!]
(Tekst integralny. W nawiasie
kwadratowym uzupeánienia
dokonane przez KAI na podstawie
zapisu magnetofonowego)
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31 Niedziela zwykáa – 05.11.2006.

Intencje w tygodniu
6-12.11.2006 r.

Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe za zmaráych poáączone ze zmianą tajemnic odprawimy dziĞ o godzinie 17:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. W sobotĊ, 11 listopada, dzieĔ
wdziĊcznoĞci za wielokrotnie odzyskiwaną niepodlegáoĞü. W czasie Mszy
Ğw. o godzinie 11:00 polecaü bĊdzie-

my Panu Bogu wszystkich, którzy oddali Īycie za OjczyznĊ. Modliü siĊ takĪe bĊdziemy o pomyĞlnoĞü dla nas,
wszystkich Polaków, o wzajemny szacunek i zgodĊ. Zapraszamy wszystkich, gdyĪ jest to nasza wspólna sprawa. Los Ojczyzny nie powinien byü
nikomu obojĊtny.

„Miáujcie waszych nieprzyjacióá...”
M t 5,44
Z radoĞcią pragniemy zaprosiü CiĊ na:

KATECHEZY
DLA DOROSàYCH l MàODZIEĩY
które bĊdą gáoszone w koĞciele farnym w Sanoku
po Mszach Ğw. wieczornych w :
NIEDZIELE ok. godz. 19.00 ĝRODY ok. godz. 18.30 CZWARTKI
ok. godz. 18.30
Pierwsza katecheza: niedziela 5.11
JEZUS CHRYSTUS SZUKA CIEBIE BY DAû Cl ĩYCIE !
Zapraszają: ks. Proboszcz i katechiĞci Ğwieccy

Poniedziaáek, 6.11
6.30 + Józef.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + BoĪena Stafiej od koleĪanek i kolegów z pracy.
8.00 + Bronisáaw, Janina.
18.00 1. w intencji Īywych i zmaráych
sympatyków KIK z p. prezes Marią, za
OjczyznĊ i rządzących, o rycháą beatyfikacjĊ Ojca ĝwiĊtego.
2 ++ polecanych w wypominkach.
3. ++ z róĪy 7 pw. ĝw. Cecylii.
Wtorek, 7.11
6.30 + Julia, Anna, Wasyl, Józef.
7.00 + Franciszek.
7.30 + BoĪena Stafiej od koleĪanek i kolegów z pracy.
8.00 + Jakub, Wáadysáawa (f).
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + Jadwiga, Krystyna, Stanisáawa (f).
3. + Kazimierz Báaszkiewicz.
ĝroda, 8.11
6.30 + Antoni, Katarzyna, Magdalena,
Zdzisáawa (f), Edward.
7.00 + Jerzy i Romana (f).
7.30 + Bronisáawa (f) i Franciszek.
8.00 + Tomasz.
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + BoĪena Stafiej od koleĪanek i kolegów z pracy.
3. + Olga i Bogdan.
Czwartek, 9.11
6.30 dziĊkczynno-przebáagalna.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Mieczysáaw, Jan, Janina.
8.00 + Rodzina Smoleniów.
18.00 1w intencji Rodziny Radia Maryja
2. + BoĪena Stafiej od koleĪanek i kolegów z pracy.
3. ++ z rodzin róĪy 21 Matki BoĪej
Ostrobramskiej.
Piątek, 10.11
6.30 + Czesáawa (f), Janina, Ludwika (f),
Maria, Michaá, Paweá.
7.00 + Stanisáaw i + z rodziny Fejdaszów.
7.30 + Bronisáawa (f) 14 r. Ğm.
8.00 + Bolesáaw, Maria, Gabriela.
18.00 + Zofia (greg.).
2. + Zofia Klimkowska.
3. + Janina 1 r. Ğm.
Sobota, 11.11
6.30 + Ignacy, Antonina, Jarosáaw.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30.+ Kazimierz, Aniela, Jan.
8.00 .........................................................
11.00 Msza Ğw. w intencji Ojczyzny.
18.00 1. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla Jakuba i Bartosza i caáej rodziny.
2. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla Tomasza. w 18 rocznicĊ urodzin w roku maturalnym.
Niedziela, 12.11
6.30 + Urszula Harajda.
8.00 .........................................................
9.30 za parafian.
11.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe
dla ks. Stanisáawa.
12.30 + Stanisáawa (f) Bąk.
16.00 + Witold Woáoszczak .
17.30 – róĪaniec za zmaráych .
18.00 + Zofia (greg.).
Páowce: + Franciszka.
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UroczystoĞü Wszystkich ĝwiĊtych
Idąc w orszaku ĝwiĊtych…
Są to istoty duchowe. One stanowią
jakby dwór niebieski, „wojsko niebieskie”. Ukazują siĊ ludziom nie tylko
w snach czy wizjach, ale takĪe na
jawie. KaĪdy z nas ma swojego Anioáa StróĪa. Mają swoje imiona, jak:
Michaá, ksiąĪĊ anioáów, Gabriel czy
Rafaá. NaleĪą oni do rodziny archanioáów. Peánią wiĊc funkcje sáuĪebne
w dziele zbawienia. PiĊknie o roli Anioáów StróĪów pisze Ğw. Bazyli: „Przy
kaĪdym wierzącym stoi anioá, który go
prowadzi przez Īycie jako wychowawca i jako pasterz”.
Patriarchowie
To praojcowie ludu izraelskiego,
do których zaliczamy Abrahama, Izaaka i Jakuba. DziĞ patrzymy na nich w
kontekĞcie wiary. Abraham jest praojcem naszej wiary. Jest wzorem caákoWyobraĨmy sobie Wszystkich
ĝwiĊtych jako orszak ludzi zdąĪających w stronĊ tronu Baranka, Jezusa
Chrystusa, aby oddaü Mu pokáon. To
orszak ĝwiĊtych zdąĪających do Boga
po trzykroü ĝwiĊtego. Prorok Izajasz
tak mówi w swojej wizji: „Ujrzaáem Pana
zasiadającego na wysokim i wyniosáym tronie, a tren jego szaty wypeániaá ĞwiątyniĊ. Serafiny staáy ponad
Nim; kaĪdy z nich miaá po szeĞü skrzydeá; dwoma zakrywaá swą twarz, dwoma okrywaá swoje nogi, a dwoma lataá. I woáaá jeden do drugiego:
„ĝWIĉTY, ĝWIĉTY, ĝWIĉTY jest Pan
ZastĊpów. Caáa ziemia peána jest Jego
chwaáy” (Iz 6,1-3).
W tym orszaku idą:
NajĞwiĊtsza Maryja Panna, „peána áaski”, ĝwiĊta BoĪa Rodzicielka,
Matka naszego Pana. Jest takie powiedzenie: „De Maria numquam satis”
– „O Maryi nigdy nie jest za duĪo”.
Matce naszego Pana poĞwiĊcony jest
specjalny dziaá w teologii zwany
MARIOLOGIĄ.
Anioáowie
Anioá znaczy tyle co „posáany”,
który ma do speánienia odpowiednią
misjĊ, zadanie. Specjalny dziaá teologii dogmatycznej mówiący o anioáach
nazywa siĊ ANGELOLOGIĄ. Anioáowie są BoĪymi posáaĔcami. Mają
udziaá w realizacji planów BoĪych.

witego zawierzenia Bogu, który na
Jego polecenie opuszcza zacisze swojego kraju i wĊdruje w nieznane:
„WyjdĨ z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca do kraju, który
ci ukaĪĊ” (Rdz 12,1). Autor Listu do
Hebrajczyków nawiązując do tej sceny, napisaá: „Przez wiarĊ ten, którego
nazwano Abrahamem, usáuchaá wezwania BoĪego, by wyruszyü do ziemi, którą miaá objąü w posiadanie. Wyszedá nie wiedząc, dokąd idzie. Przez
wiarĊ przywĊdrowaá do Ziemi Obiecanej” (Hbr 11,8 n). KtóĪ z nas nie wzrusza siĊ kiedy sáyszy o umiáowanym,
jedynym synu Abrahama, Izaaku,
a którego Bóg domaga siĊ, aby ojciec
záoĪyá go w ofierze? (Rdz 22,1-18).
A losy Jakuba walczącego o pierw-

szeĔstwo ze swoim bratem Ezawem,
bliĨniakiem? (Rdz 25,19-28). KtóĪ z nas
nie wzrusza siĊ gáĊboko sáuchając
o Józefie, synu Jakuba, sprzedanym
do Egiptu? (Rdz 37, 1-36). To wszystko ma sens zbawczy! Jakub otrzymaá
od Boga imiĊ IZRAEL! (Rdz 35,10).
Z tego narodu bĊdzie pochodziá
ZBAWICIEL!
Prorocy
Prorocy, to ĞwiĊci mĊĪowie, którzy przemawiali w imieniu Boga i z Jego
polecenia. Byli nazywani „widzącymi”,
ludĨmi o „przenikliwym wzroku”, potrafiącym nierzadko ukazaü to, co miaáo nastąpiü. Byáy nawet szkoáy prorockie. Byli to charyzmatycy Starego
Testamentu, których powoáywaá Pan
Bóg w niezwykle ciekawych okolicznoĞciach. Niektórzy opisali swoje powoáania, jak choüby Izajasz, Jeremiasz
czy Ezechiel. Oni byli gáosicielami sáowa BoĪego. Nie naleĪy utoĪsamiaü proroka z przepowiadaniem tylko rzeczy
przyszáych. Czasem wypowiadali sáowa Boga w ekstazie, zawsze pod natchnieniem Ducha ĝwiĊtego. KsiĊgi
prorockie czĊsto mają zwroty: „Tak
mówi Jahwe” lub „wyrocznia Jahwe”.
Czasem są to upomnienia, karcenia, lamentacje, pieĞni pokutne, zachĊty do
wyznania grzechów, do refleksji nad
swoim czy narodu postĊpowaniem.
CzĊsto posáugiwali siĊ czynnoĞciami
symbolicznymi. W PiĞmie ĞwiĊtym
znajdujemy podziaá na „proroków wiĊk(C.d. na s. 8)
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(C.d. ze s. 7)
szych”, których jest czterech (Izajasz,
Jeremiasz, Ezechiel i Daniel) oraz „proroków mniejszych”, których jest dwunastu (Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz,
Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk,
Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz,
Malachiasz). W ich pismach znajdujemy takĪe przepowiednie dotyczące
nadejĞcia Mesjasza.
Apostoáowie i Uczniowie
Apostoáowie, podobnie jak anioáowie, to BoĪy posáaĔcy, z tym, Īe anioáowie są duchami, podczas gdy Apostoáów powoáaá sam Chrystus.
Powoáaá ich na swoich uczniów, wysáaĔców, misjonarzy. To byli wysáan-

nicy Chrystusa i KoĞcioáa. To byli
BoĪy peánomocnicy. Liczba Apostoáów zostaáa zawĊĪona do grona dwunastu mĊĪczyzn wywodzących siĊ
najczĊĞciej znad Jeziora Genezaret.
WĞród Apostoáów pierwsze miejsce
zawsze zajmuje Piotr, a nieco dalej
Jakub i Jan. Miano Apostoáa przysáuguje takĪe Ğw. Pawáowi, mimo, Īe nie
naleĪaá do grona Dwunastu. On
zostaá powoáany juĪ po wniebowstąpieniu Jezusa. Dziaáaá wĞród pogan,
zostawiá 14 Listów, które nieraz czytamy w KoĞciele.
Uczniowie towarzyszyli Chrystusowi i Apostoáom. Prorocy i mĊdrcy
teĪ posiadali uczniów. Ci, którzy

kierują siĊ BoĪą mądroĞcią, są takĪe
zaliczani do uczniów Chrystusa. Chrystus wybraá duĪą liczbĊ Uczniów,
spoĞród których wybraá sobie Dwunastu, których nazwaá Apostoáami. On
byá dla nich Mistrzem. Tak siĊ do Niego zwracali. Im powierzyá kontynuowanie swojej nauki i losy KoĞcioáa.
MĊczennicy
„MĊczennik”, to tyle co „Ğwiadek”
Jezusa Chrystusa, który w obliczu
przeĞladowania, zadawanych tortur,
cierpienia, nie zapará siĊ Chrystusa, nie
odstąpiá od wiary. MĊczennicy stoją
bardzo wysoko w hierarchii ĝwiĊtych.
Oni swoją przynaleĪnoĞü do Chrystusa potwierdzili przelaniem krwi swojej, oddaniem Īycia, czĊsto w okrutnych okolicznoĞciach. Ich kult
rozwinąá siĊ w KoĞciele bardzo szybko. Na ich grobach zaczĊto sprawowaü liturgiĊ, pisaü proĞby o ich wsta
wiennictwo do Pana Boga. W historii KoĞcioáa byáo i jest wiele przeĞladowaĔ i wielu przeĞladowców.
Niekiedy caáe systemy polityczne
ze swojej istoty są nastawione negatywnie w stosunku do ludzi wiary, jak
to byáo w czasie rewolucji francuskiej,
dáugich lat komunizmu. Ich skutki odczuwane są po dzieĔ dzisiejszy. A dzisiejszy neopoganizm, neoliberalizm ze
swoim „róbta co chceta”. DzieĔ Ğmierci
mĊczennika juĪ od II wieku zaczĊto nazywaü dniem narodzin dla nieba.
Bywaáo doĞü czĊsto, Īe na grobach
sáawnych mĊczenników wznoszono
bazyliki. MĊczennicy to potĊĪni orĊdownicy u Boga. W tym czasie rozwinąá siĊ juĪ kult relikwii. Kolorem szat
liturgicznych we wspomnienia czy
ĞwiĊta mĊczenników jest kolor czerwony oznaczający przelanie krwi.
Wyznawcy
Wyznawcami są ci ĞwiĊci, którzy
byli przeĞladowani za wiarĊ Chrystusową, ale nie ponieĞli Ğmierci mĊczeĔskiej. Nieraz byli oni torturowani, ale
przetrzymali, dziĊki czemu cieszyli siĊ
specjalnymi honorami. Byáo to takĪe
Īycie peáne wyrzeczeĔ i ĞwiĊtoĞci,
wiernoĞci Bogu.
Dziewice
Byáy to niezamĊĪne dziewczyny,
które początkowo pozostawaáy przy
rodzicach, w swoich domach rodzinnych, gdzie prowadziáy gáĊbokie
Īycie duchowe spĊdzając czas na modlitwie, ascezie i codziennych zajĊciach. Znane są juĪ od III wieku.
Potem mieszkaáy we wspólnotach
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kierując siĊ zasadami Īycia wspólnego, skáadając Ğluby proste. Tak po
latach powstaáy zakony ĪeĔskie. Kierowaáy siĊ oblubieĔczą miáoĞcią w stosunku do Chrystusa. Chrystus byá ich
OblubieĔcem. ĝluby zakonne to zaĞlubiny z Chrystusem. WĞród tego grona moĪna spotkaü dziewice mĊczennice, jak choüby najbardziej znane:
Agnieszka, Cecylia, Agata, àucja,
Barbara, Katarzyna…
W tym orszaku idą takĪe:
Biskupi i Doktorzy KoĞcioáa
W orszaku przed BoĪym Barankiem idą Biskupi i Doktorzy KoĞcioáa. Biskup, to pasterz powierzonej mu
Owczarni Chrystusowej, KoĞcioáa.
Oni są Ğwiadkami wytrwania KoĞcioáa przez wieki. To ludzie wypróbowanej wiary, gorliwej sáuĪby na niwie
Chrystusowej, który ma zleconą misjĊ
pasterską: prowadziü Lud BoĪy do
Królestwa BoĪego. Biskup posiada
peániĊ kapáaĔstwa. Bardzo wiele Ğwiatáa na posáugĊ biskupią pierwszych
wieków rzucają ciekawe Listy Ğw. Ignacego. W tym szeregu idą polscy biskupi, a wĞród nich Ğw. Józef Sebastian Pelczar, nasz ĞwiĊty.
Tytuá Doktora KoĞcioáa przysáuguje niektórym wybitnym teologom
chrzeĞcijaĔskim, którzy odznaczali siĊ
ĞwiĊtoĞcią Īycia. Początkowo za takich uznawano czterech wybitnych
teologów Zachodu: Ğw. Grzegorza
Wielkiego, Ğw. AmbroĪego, Ğw. Augustyna i Ğw. Hieronima. Znamy takĪe
Doktorów KoĞcioáa Wschodniego: Ğw.
Bazylego, Ğw. Grzegorza z Nazjanzu,
Ğw. Jana Chryzostoma i Ğw. Atanazego. Obecnie tytuá ten przysáuguje
33 osobom, a wĞród nich trzem kobietom: Ğw. Katarzynie ze Sieny, Ğw. Teresie z Avila i Ğw. Teresie z Lisieux.

Niektórym to z wymienionych przysáuguje takĪe tytuá „Ojciec KoĞcioáa”
(to juĪ osobna kwestia)
Kapáani i Zakonnicy
Kapáani i Zakonnicy, to olbrzymia
rzesza ĞwiĊtych. Wielu kapáanów byáo
takĪe zakonnikami. Idą tam papieĪe,
idą kapáani jak Ğw. Jan Maria Vianney,
jak Ğw. Ks. Zygmunt Gorazdowski,
wywodzący siĊ ze Sanoka, jak
bá. ks. Jan Balicki, jak bá. ks. Wáadysáaw Findysz… Idą ĞwiĊci zakonodawcy: Benedykt, Ğw. Franciszek z AsyĪu, Ğw. Dominik, Ğw. Ignacy Loyola,
Ğw. Bernard z Clairvaux, Ğw. Jan
Bosko, bá. ks. Bronisáaw Markiewicz…
i tysiące, tysiące ĝwiĊtych.
ĝwieccy
WĞród ĝwiĊtych Ğwieckich spotkaü moĪna królów, królowe, jak królewicz Ğw. Kazimierz, Ğw. Jadwiga,
Ğw. król Ludwik a takĪe nasza báogosáawiona, sáuĪąca krakowska Aniela
Salawa. Idą teĪ inni.
ĝWIĉCI…
Oni nam pokazują jak osiągnąü cel
naszego Īycia – zbawienie wieczne.
Oni dają nam przykáad doskonaáej miáoĞci Boga i bliĨniego; przykáad heroicznej wiary i nadziei. Oni stanowią
jedno z Chrystusem. Oni pomagają
nam jak czciü Boga, jak Go uwielbiaü,
jak do Niego siĊ zwracaü. Mówimy
przecieĪ „wierzĊ w ĞwiĊtych obcowanie”. Jest takie powiedzenie rosyjskiego pisarza, Chomiakowa: „Do zguby
idzie kaĪdy sam, ale do nieba moĪna
iĞü tylko razem ze wszystkimi innymi
ludĨmi wierzącymi. To wraz z nami

modlą siĊ anioáowie, patriarchowie,
prorocy, apostoáowie, mĊczennicy,
wyznawcy, dziewice, ludzie Ğwieccy…
Na czele tego orszaku modlitewnego
idzie Matka BoĪa. ĝwiĊci okazują nam
Īyczliwą pomoc, oni mają udziaá
w losach Ğwiata.
Do ĝwiĊtych moĪemy siĊ zwracaü
w modlitwie, podobnie jak do kaĪdego, kto zmará w stanie áaski uĞwiĊcającej. ĝwiĊci weszli gáĊboko w nasze codzienne Īycie, co uwidacznia siĊ
poprzez przysáowia.
Mając tak potĊĪnych wspomoĪycieli na naszej drodze do Boga uczmy
siĊ od nich wytrwaáoĞci w dąĪeniu do
osiągniĊcia naszego celu, uczmy siĊ
od nich miáoĞci Boga i ludzi, patrząc
na ich Īycie umacniajmy naszą wiarĊ,
w jej Ğwietle ukáadajmy swoje Īycie,
ufając, Īe kiedyĞ spotkamy siĊ z nimi
w niebie.
Ks. Andrzej Skiba
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CzyĞciec – dojrzewanie do miáoĞci
W listopadowych zamyĞleniach
waĪne miejsce zajmuje refleksja nad losem czáowieka po Ğmierci. KoĞcióá
ĞwiĊty przypomina o rzeczach ostatecznych: Ğmierci, sądzie BoĪym oraz
o wiecznej nagrodzie (niebo) lub karze (piekáo). Mówi siĊ takĪe o stanie
poĞrednim miĊdzy niebem i piekáem –
o czyĞücu, choü nauka KoĞcioáa o tym
stanie jest stosunkowo maáo znana.
MyĞlĊ, wiĊc, Īe warto przybliĪyü nieco podstawy naszej wiary w czyĞciec
– koĔcowe oczyszczenie.
1. Pismo ĞwiĊte o czyĞücu
Termin „czyĞciec” nie oznacza
miejsca, lecz formĊ Īycia. Nauka Pisma
ĞwiĊtego o czyĞücu jest stosunkowo
skromna. WáaĞciwie sáowo BoĪe mówi
o nim bardzo niewiele i nigdy w sposób wyraĨny. MoĪna odnaleĨü
jedynie jakieĞ Ğlady dotyczące
czyĞüca. SpróbujĊ ukazaü kilka
najwaĪniejszych.
Pan Jezus mówiąc o bluĨnierstwie
przeciwko Duchowi ĝwiĊtemu wskazuje, Īe ten grzech nie moĪe byü
odpuszczony ani w tym Īyciu, ani
w przyszáym (Mt 12,32). Z tego moĪna

wywnioskowaü, jakoby istniaáy
grzechy, które mogą byü odpuszczone juĪ po Ğmierci, w Īyciu przyszáym.
Wskazywaá na to miejsce w Biblii
m. in. Ğw. Grzegorz Wielki w VI w.
Innym miejscem, które moĪe byü
interpretowane jako aluzja do czyĞüca jest fragment kazania na Górze,
w którym Pan Jezus wyjaĞnia i táumaczy przykazanie „nie zabijaj”. Mówi
tam teĪ o koniecznoĞci pogodzenia siĊ
z przeciwnikiem i spáacenia dáugów,
albowiem w przeciwnym wypadku
moĪna zostaü wrzuconym do wiĊzienia, z którego siĊ nie wyjdzie, aĪ do
oddania ostatniego grosza (por. Mt
5,25-26). Te sáowa moĪna interpretowaü jako metaforĊ, która ukazuje Īycie wieczne. Lepiej naprawiü wszystkie krzywdy i winy wobec Boga teraz,
w Īyciu doczesnym, aniĪeli po Ğmierci, w czyĞücu, pokutowaü surowo za
wszystko. „AĪ do oddania ostatniego
grosza” oznacza skoĔczonoĞü tej kary,
nie chodzi tu wiĊc o piekáo, które jest
zamkniĊciem ”na wieki”.
ĝw. Paweá Apostoá zawará w jednym listów tajemnicze zdanie. Pisze,

Īe przyjĞcie Pana okaĪe siĊ w ogniu,
przez który bĊdą musieli przejĞü wszyscy ludzie, nawet sprawiedliwi (1 Kor
3,13-15). Niektórzy pisarze chrzeĞcijaĔscy upatrują w tym zdaniu aluzji do
páomieni czyĞücowych, które dotkną
nawet sprawiedliwych, czyli zbawionych, którzy bĊdą musieli jeszcze oczyĞciü siĊ z naleciaáoĞci grzechu.
Bardzo waĪne wydarzenie,
z którego wynika nauka o czyĞücu, jest
zawarte KsiĊdze Machabejskiej ze
Starego Testamentu (2 Mch 12,42-45).
Juda Machabeusz, dowódca wojsk
izraelskich w II w. przed Chrystusem,
zbiera skáadkĊ i wysyáa ofiarĊ do Jerozolimy. Ta ofiara bĊdzie przebáaganiem
za winy jego Īoánierzy, którzy najpierw
popeánili grzech baáwochwalstwa,
a potem polegli w walce. W przekonaniu natchnionego autora ksiĊgi Juda
uczyniá bardzo chwalebnie, albowiem
modlitwa jest bardzo potrzebna zmaráym, którzy popeánili grzechy.
2. Tradycja KoĞcioáa
Dogmat koĞcioáa katolickiego
opiera siĊ przede wszystkim na tradycji, na powszechnej i od początków
chrzeĞcijaĔstwa siĊgającej praktyce
modlitwy za zmaráych. JuĪ Tertulian
(160-240) pisze: „W dzieĔ rocznicy
skáadamy za zmaráych ofiary”. W katakumbach na grobach chrzeĞcijaĔskich spotykamy czĊsto napisy, gdzie
w usta zmaráego i jego rodziny káadzie
siĊ sáowa proĞby o modlitwĊ do Boga
w intencji tego, który umará. Nie spotyka siĊ jednak takiej modlitwy na grobach mĊczenników, albowiem wierzono, Īe ofiara krwi zapewniáa im juĪ
zbawienie. O istnieniu czyĞüca piszą
jasno: Ğw. Cyprian (210-258), Ğw. Efrem
(+373), Ğw. Augustyn (+430),
Ğw. Cezary z Arles (+534) i Ğw. Grzegorz Wielki (+604).
Wielu ĞwiĊtych mistyków, którzy
mieli dar oglądania Boga i rzeczywistoĞci duchowych, widziaáo „oczami
duszy” takĪe czyĞciec, „krainĊ oczekiwania i oczyszczania”. Najtrafniej
ze wszystkich oddaáa swoją wizjĊ
Ğw. Katarzyna GenueĔska (14471510). Wedáug jej opisu najwiĊkszą
karą dla duszy czyĞücowej bĊdzie jej
tymczasowa rozáąka z Bogiem. Dusza
dopiero po Ğmierci pozna, kim jest Bóg,
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pozna peániĊ Jego miáoĞci, piĊkna
i ĞwiĊtoĞci. A z drugiej strony zauwaĪy, ze nie jest jeszcze godna przebywania w niebie ze ĞwiĊtymi i samym
Bogiem. Sama wiĊc bĊdzie szukaáa miejsca, gdzie by siĊ mogáa oczyĞciü. I tym
„miejscem” bĊdzie czyĞciec,
a ogniem, który ją bĊdzie paliá, bĊdzie
ogieĔ miáoĞci – miáoĞci cierpiącej
z powodu rozáąki z ukochanym,
którego siĊ obraziáo i którego jeszcze
nie moĪna oglądaü.
3. Logika wiary
NaukĊ o czyĞücu stosunkowo
áatwo pogodziü z logiką ludzkiego
myĞlenia. Zdajemy sobie sprawĊ,
Īe ludzie popeániają wiele grzechów.
KaĪdy grzech niszczy duszĊ czáowieka; im wiĊkszy grzech, tym wiĊksze
spustoszenie duszy. Dusza zniszczona przez grzech nie moĪe oglądaü
Boga. Owszem, miáosierdzie BoĪe jest
wielkie, ale taki czáowiek w chwili Ğmierci nie jest jeszcze przygotowany na
wspóáistnienie z Bogiem, jego dusza
jest zbyt „zniszczona” przez záo, które
niejednokrotnie go przenikaáo. Z drugiej strony Pan Bóg nie chce potĊpienia Īadnego czáowieka, zbawiá nas
przez Chrystusową ofiarĊ, obmyá we
„Krwi Baranka”, dlatego nie potĊpi
nikogo, kto okaĪe choüby minimum
dobrej woli. Wydaje siĊ, Īe czáowiek,
zepsuty przez wiele grzechów, który
jednak za nie Īaáuje, po BoĪym sądzie,
bĊdzie musiaá jeszcze przygotowaü siĊ
do oglądania oblicza Boga. W jego
sercu nie moĪe bowiem pozostaü choüby odrobina záa i przywiązania do grzechu. Potrzeba przejĞü przez oczyszczenie, przez proces wewnĊtrznej
przemiany, która dopiero pozwoli przeobraziü siĊ duchowo i wyzwoliü
z wszelkich naleciaáoĞci grzechu.
Bardzo piĊkną nazwą czyĞüca jest
przeczytane kiedyĞ przeze mnie okreĞlenie: „dojrzewanie do miáoĞci”.
RzeczywiĞcie dusza zmaráego moĪe
byü niedojrzaáa, niegotowa,
aby „oglądaü Boga twarzą w twarz”
(por. 1 Kor 13,12). JuĪ Ğw. Paweá pisaá
do chrzeĞcijan, aby nie byáo wĞród
nich niczego, co ma choüby „pozór
záa”. Chodzi tu o Īycie ziemskie,
a o ileĪ bardziej nie moĪe byü nawet
odrobiny záa w Īyciu wiecznym.
W zetkniĊciu siĊ z „po trzykroü ĞwiĊtym Bogiem” wszelkie záo musi zostaü
„spalone”, musi byü unicestwione.
JeĞli czáowiek w chwili Ğmierci Īaáuje
za grzechy, Bóg miáosierny daje mu

szansĊ oczyszczenia, choü záo niejednokrotnie przybraáo w jego Īyciu kolosalne rozmiary. Taki czáowiek musi
„dojrzeü do miáoĞci”, musi zniszczyü
w sobie wszelkie záe pragnienia.
Po odbyciu „czyĞüca”, gdy wszystko zostanie przemienione przez miáoĞü,
bĊdzie mógá wreszcie oglądaü na
zawsze Boga i dziĊkowaü Mu za
ogrom miáosierdzia.
Nasza wiara w czyĞciec zachĊca
nas do modlitwy za zmaráych. Uczestniczymy w tym, co byáo ich udziaáem,
zmagamy siĊ na ziemi z pokusami

grzechu. Wiemy, jak trudno jest wytrwaü w dobrym i wiemy, Īe Ğmierü
koĔczy czas zasáugiwania na Īycie
wieczne. Wierzymy w „ĞwiĊtych obcowanie” áącznoĞü Ğwiata Īywych ze
Ğwiatem zmaráych. ĝw. AmbroĪy pisaá:
„O tych, których kochaliĞmy
za Īycia, nie zapominajmy teĪ po
Ğmierci”. Niech nasza miáoĞü bĊdzie
potĊĪniejsza niĪ Ğmierü i dopomaga
ludziom „po tamtej stronie”, w osiągniĊciu ostatecznego celu.
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ĩydzi i Poganie przeciw aborcji
Obrona Īycia poczĊtego kojarzy
siĊ zwykle z etyką chrzeĞcijaĔską,
katolicką, wspartą przez gáosy
prawosáawnych i czĊĞci protestantów. JednakĪe zasada nienaruszalnoĞci Īycia ludzkiego jest czĊĞcią
etyki po prostu, naturalnych zasad
moralnych, którzy nie bĊdąc chrzeĞcijanami, potrafili odrzuciü zabijanie nienarodzonych. Taką postawĊ spotykamy juĪ w staroĪytnoĞci, mimo
Īe Ğwiat grecko-rzymski dopuszczaá
prawnie aborcjĊ. Gáosy te byáy wĞród
pogan inspirowane naturalną
refleksją moralną, a wĞród ĩydów
zasadami biblijnymi
W Ğwiecie pogaĔskim gáosy przeciw aborcji byáy znaczące, choü mniej
czĊste, natomiast judaizm staroĪytny
odrzuciá ją jednoznacznie. Mamy
wprawdzie na ten temat kilka Ğwiadectw, ale poniewaĪ staroĪytnych tekstów Īydowskich zachowaáo siĊ
znacznie mniej niĪ pogaĔskich
i chrzeĞcijaĔskich, liczba ta nie jest
maáa. Przypomnienie o tym jest tym
bardziej potrzebne, gdyĪ propaganda na rzecz aborcji przemilcza te
gáosy albo nawet przeczy ich istnieniu. W Ğwiecie grecko-rzymskim
na czoáo wysuwa siĊ niewątpliwie
przysiĊga Hipokratesa, okreĞlająca
zobowiązanie lekarzy do obrony
Īycia ludzkiego. Stwierdza ona:
„Nie podam nikomu, choüby Īądaá,
Ğmiertelnego leku, ani nie udzielĊ
mu pomocy w tym wzglĊdzie, nie podam równieĪ kobiecie tamponu
wywoáującego poronienie ”. W swoim podrĊczniku ginekologii Hipokrates dopuszczaá tylko Ğrodki poronne
dla usuniĊcia páodów martwych.
Na Hipokratesa powoáuje siĊ równieĪ lekarz Skryboniusz Largus
(I w. po Chr), który pisze, Īe lekarzowi
nie wolno podawaü ani wskazywaü
kobiecie w ciąĪy Ğrodków aborcyjnych, by nie zniesáawiá medycyny,

która jest wiedzą o uzdrawianiu a nie
o szkodzeniu. Istniaáa mowa grecka
poĞwiĊcona specjalnie krytyce aborcji. Te mowĊ „De abortu” przypisywano retorowi Lizjaszowi (V/ IV
w. przed Chr.). Autor mowy zadaá pytanie. Od kiedy embrion jest czáowiekiem, a nastĊpnie stwierdziá, Īe aborcja jest zabójstwem i powinna byü tak
samo jak ono karana. Autor rozprawy
„Czy páód jest istotą Īywą? ” napisanej w II wieku po Chrystusie i przypisywanej póĨniej lekarzowi Galenowi,
podaje, Īe klasyczni prawodawcy greccy, Likurg ze Sparty i Solon z Aten
uwaĪali aborcjĊ za przestĊpstwo. Wedáug „ĩywotów” Plutarcha (ok. 100 r.
po Chr) zaáoĪyciel Rzymu, Romulus,
wydaá prawo przeciw aborcji. Cyceron w mowie „Pro Cluentio Avito ”
(66 r. przed Chr.) wspomina skazanie
na Ğmierü mieszkanki Miletu, która
przez aborcjĊ pozbawiáa ojca dzieckaoczekiwanego spadkobiercy. Prawo
rzymskie od III w. po Chr. karaáo aborcjĊ bez zgody mĊĪa kobiety.
Poeta Owidiusz (43 r. przed Chr. –
18 po Chr.) z goryczą i gniewem pisze
o swej ukochanej, która spowodowaáa poronienie poczĊtego z nim dziecka
i prosi bogów o darowanie jej Īycia.
(„Amores” 2, 13-14). PotĊpia teĪ kobiety, które zabijają dziecko dla zachowania urody lub ukrycia romansu.
Filozof rzymski Seneka (5-65
po Chr.) tak pisaá do matki ”Nigdy
nie wstydziáaĞ siĊ swego licznego
potomstwa, nigdy zwyczajem innych
kobiet, które szukają chwaáy w swoich ksztaátach, nie ukrywaáaĞ ciĊĪarnego áona, ani nie udaremniáaĞ
poczĊtych w swoich wnĊtrznoĞciach
nadziei potomstwa ” („O pocieszeniu
dla Helwii’ 16,3).
W skrócie chciaábym napisaü
kilka choüby zdaĔ o gáosach sprzeciwu wobec aborcji w okresie staroĪytnego judaizmu. Wpáywowy Īydowski

apokryf , «1 KsiĊga Henocha, wyliczając dzieáa záych anioáów mówi: „Piąty
(…) pokazaá ludziom wszystkie záe
ciosy duchów i demonów oraz ciosy
atakujące zarodek w áonie, tak
Īe nastĊpuje poronienie” (69,12);
do aborcji nawiązuje teĪ 1 KsiĊga
Henocha 98, 5 i 99, 5 , ustĊp ten
pochodzi zapewne z I w. po Chr..
`WyraĨne zakazy aborcji znajdujemy u autorów Īydowskich piszących
po grecku. Anonimowy pisarz
z I w. po Chr. pisze tak: „Nie pozwól
kobiecie zniszczyü nienarodzone
w áonie, ani po urodzeniu wyrzuciü je
jako áup dla psów i sĊpów ”. UtoĪsamia wiĊc aborcjĊ z dzieciobójstwem.
Filon z Aleksandrii, filozof wspóáczesny Jezusowi w swoim dziele pod
áaciĔskim tytuáem „De specialibus legibus” pisze: „ Co ze wzglĊdu na
wpáyw czasu nie jest jeszcze na Ğwiat
wydane , tym konieczne jeszcze jest
zatroszczyü siĊ w ten sam sposób jak
o dziecko juĪ narodzone”. Józef Flawiusz, historyk Īydowski z I w. po Chr.
w dziele „Przeciw Apionowi” pisze:
„Prawo nakazuje wychowywaü
wszystkie dzieci i zabrania kobietom
poronienia czy innego sposobu
uĞmiercania páodu, kobieta która okazaáaby siĊ tego winna, uwaĪana jest za
dzieciobójczyniĊ.”
Zygmunt ĩyáka
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