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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Mi³osierdzie objawione w Krzy¿u
i Zmartwychwstaniu” (n. 7)

Chrystus pochyla³ siê nad ka¿d¹
ludzk¹ nêdz¹ i s³aboœci¹. Okazywa³
wspó³czucie, leczy³, uzdrawia³. Potrafi³
siê wzruszaæ a¿ do ³ez. Postawa taka
jest znakiem mi³oœci mi³osiernej. Sam
wzywa³ do mi³osierdzia. Patrz¹c jednak
na ostatnie dni ¿ycia Chrystusa na ziemi, zauwa¿amy dziwny paradoks. On
sam bêd¹c mi³osiernym, g³osz¹c potrzebê mi³osierdzia, sam potrzebuje mi³osierdzia szczególnie w tym momencie

w³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale
wyda³ Go jako okup za nasze grzechy.
Czyni to Chrystus z mi³oœci wiernej
i ofiarnej, wyniszczaj¹cej siê, bêd¹c
„pos³usznym a¿ do œmierci, a œmierci
krzy¿owej” (2 Kor 5,21). To bardzo
wyrazista mowa Boga do cz³owieka.
On solidaryzuje siê z cz³owiekiem,
z ludzk¹ bezsilnoœci¹, której tylko sam
mo¿e zaradziæ. Krzy¿ ukazuje ca³¹ g³êbiê mi³oœci Boga do cz³owieka. Przez
krzy¿ Chrystus przywraca cz³owiekowi utracon¹ godnoœæ dziecka Bo¿ego.
Jest nowym Przymierzem Boga z cz³owiekiem. Poucza³ nas Jan Pawe³ II, ¿e
krzy¿ Chrystusa „mówi i nie przestaje
mówiæ o Bogu – Ojcu, który jest bezwzglêdnie wierny swojej odwiecznej
mi³oœci do cz³owieka. O Bogu, który
tak umi³owa³ œwiat – a wiêc cz³owieka

„gdy pojmany, wyszydzony, skazany,
ubiczowany, ukoronowany cierniem,
gdy zostaje przybity do krzy¿a i na nim
w straszliwych mêczarniach oddaje
ducha” (n. 7). Zas³uguje na mi³osierdzie, jest w potrzebie, ale nie doznaje
wsparcia poza wspó³czuciem okazanym
przez kobiety jerozolimskie i obecnoœci¹ pod krzy¿em drogich sobie osób.
W swoich ogromnych mêczarniach zwraca siê do Ojca, który nawet

w œwiecie – „¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy kto w Niego
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J 3,16; DiM 7). Patrz¹c na krzy¿,
cz³owiek winien uœwiadomiæ sobie, ¿e
mi³oœæ jest mocniejsza od z³a, w które
wpl¹tany jest cz³owiek. Uwierzyæ
w potêgê owej mi³oœci, to uwierzyæ
w mi³osierdzie.
¯ycie nasze zros³o siê z krzy¿em.
Krzy¿ jest znakiem Chrystusa, dotar-
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cia do serc i umys³ów ludzkich jego
Dobrej Nowiny o zbawieniu. W 63 roku przed n. Chrystusa, Cycero wyg³osi³ na Forum Romanum mowê przeciwko Rabiriuszowi, który zezwoli³ na
krzy¿owanie obywateli rzymskich.
Mówi³: „Wszystko, co ma wspólnego
z krzy¿em, sama nazwa krzy¿, winna
byæ daleko od chrzeœcijanina, a nawet z myœli, oczu i uszu winien byæ
obraz krzy¿a raz na zawsze usuniêty”.
Chcia³oby siê zapytaæ: kiedy to by³o?
Przed narodzeniem Chrystusa, a wiêc
„nic nowego pod s³oñcem”, wraca to,
co stare!
Krzy¿ odgrywa w ¿yciu cz³owieka
donios³¹ rolê. Pierwszym znakiem, którego uczy siê dziecko jest krzy¿. Zroœliœmy siê z tym znakiem od momentu
chrztu. Gdzie chrzeœcijanin, tam krzy¿.
Z krzy¿a nigdy nie wolno nam zrezygnowaæ. Od krzy¿a rozpoczê³y siê dzieje naszej Ojczyzny. Ca³a kultura narodowo–religijna
rodzi³a
siê
w ramionach krzy¿a. Walka z krzy¿em
by³aby walk¹ z w³asn¹ kultur¹, by³aby burzeniem fundamentów na których opiera siê naród.
Przez krzy¿ cz³owiek „zobaczy³, jak
bardzo umi³owa³ go Bóg. Zobaczy³
i stale widzi w œwietle wiary, jak wielka jest jego w³asna wartoœæ” (Jan
Pawe³ II). Tylko Mi³oœæ zdolna jest do
najwiêkszej ofiary. A przecie¿ Bóg jest
Mi³oœci¹. Tylko Bóg – Mi³oœæ sama,
móg³ zdobyæ siê na „szaleñstwo krzy¿a”. W œwietle krzy¿a ³atwiej zrozumieæ
naukê Chrystusa: „Mi³ujcie siê wzajemnie”. Jest to mi³oœæ ofiarna, wymagaj¹ca i od nas ducha poœwiêcenia siê,
abnegacji, zaparcia samego siebie.
Krzy¿ jest znakiem zbawienia. Na
drzewie rajskim szatan odniós³ zwyciêstwo, natomiast na drzewie krzy¿a Chrystus pokona³ szatana; na drzewie krzy¿a powsta³o nowe ¿ycie.
„Zbawienie przysz³o przez krzy¿,
ogromna to tajemnica… Ka¿de spojrzenie na krzy¿ niech spokojem zagoœci, bo wszystko w ¿yciu to nic,
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wobec tak wielkiej mi³oœci” – mówi¹
s³owa piosenki.
Krzy¿ jest nauczycielem ¿ycia.
¯ycie ludzkie mo¿na okreœliæ jako k³adkê prowadz¹c¹ do wiecznoœci. Aby
przejœæ przez ni¹ bezpiecznie trzeba
pomocy ³aski Bo¿ej, a krzy¿ ma byæ
„porêcz¹, aby siê noga nie poœliznê³a…”1. Krzy¿ to nauczyciel ostry i surowy, ale wierny i zbawienny, uczy
prawdziwej m¹droœci. To ksiêga zbawienna, dostêpna, zrozumia³a i otwarta dla wszystkich. Uczy cnotliwego
¿ycia, pos³uszeñstwa, pokory, cichoœci i cierpliwoœci, a tak¿e mi³oœci Boga
i bliŸniego. Chrzeœcijanin jest dzieckiem krzy¿a: „razem z Chrystusem zosta³em przybity do krzy¿a”. Uczeñ
Chrystusa musi wzi¹æ krzy¿ na swoje
ramiona: „Jeœli kto chce byæ uczniem
moim, niech weŸmie krzy¿ swój na ka¿dy dzieñ i niech Mnie naœladuje”.
Krzy¿ to znak Bo¿ego mi³osierdzia. Tyle razy mamy mo¿liwoœæ korzystania z Bo¿ego mi³osierdzia w sakramencie pokuty. Ono nie ma granic:
„Panie, ile razy mam przebaczyæ?” –
„Nikt ciê nie potêpi³?” Dog³êbnie
wyra¿a to H. Sienkiewicz: „… mi³osierdzie Chrystusa jest jako morze i ¿e
grzechy i winy ludzkie poton¹ w nim
jako kamienie w otch³ani” (Quo va-

dis?). Czy staæ nas na przebaczenie
tak z ca³ego serca?
Krzy¿ nadaje w³aœciwy sens cierpieniu. Przed cz³owiekiem staje odwieczny problem: sk¹d cierpienie?” Po
co? Dlaczego? Ks. K. Antoniewicz,
jezuita, wielki misjonarz ludowy XIX
wieku, odpowiada³: „Cierpiê bo jestem
grzesznikiem, i nie dziwiê siê ¿e cierpiê
– ale ¿e tak ma³o cierpiê i wielbiê mi³osierdzie boskie i z wdziêcznoœci¹ dziêkujê Mu, ¿e mi da³ sposobnoœæ zadoœæuczynienia za grzechy moje…, ¿e
przez cierpienia doczesne chce mnie
wybawiæ od cierpieñ wiecznych… Cierpiê, ¿e jestem katolikiem, dzieckiem
krzy¿a…”.
Cierpienie odrywa od z³a, a zbli¿a
do Boga. Wspomniany autor okreœla
go jako „drog¹ per³ê w brudnej skorupie”. Ono przyczynia siê do odrodzenia cz³owieka. Przez cierpienie dochodzi siê do zwyciêstwa, gdy¿ trzeba
„doœwiadczyæ bólu ziarna wdeptanego w ziemiê”. Cierpienie to wielka tajemnica. £atwo o nim mówiæ, ale trudniej znosiæ. Jak zachowa siê
w cierpieniu, to temat bardzo trudny,
bolesny, budz¹cy wspó³czucie. Czasem lepiej jest zamilkn¹æ. Lepiej usi¹œæ
przy chorym i tak trwaæ, czy pomodliæ
siê, potrzymaæ za rêkê…

Zakoñczmy fragmentem listu Episkopatu Polski napisanym kiedyœ:
„Krzy¿, na którym z mi³oœci umar³
Syn Bo¿y, jest znakiem sprzeciwu wobec nienawiœci, okrucieñstwa, pod³oœci i nietolerancji, które ludzi dziel¹.
Krzy¿ jest szko³¹ braterstwa i mi³oœci,
bo na nim dokona³o siê dzie³o Pojednania. Dlatego krzy¿ Chrystusowy jest
najwa¿niejsz¹ pomoc¹ szkoln¹
w kszta³towaniu w³aœciwego, szlachetnego podejœcia do cz³owieka, w wychowaniu do pe³nego cz³owieczeñstwa.
Upominamy siê o krzy¿ w miejscach,
gdzie wychowuje siê m³ode pokolenie,
dzieci chrzeœcijañskiego w ogromnej
wiêkszoœci narodu”. Spe³ni³o siê to wielkie wo³anie o krzy¿, choæ nie brak te¿
ze strony wrogów Chrystusa zaciek³ych ataków na ten œwiêty znak naszego zbawienia.
Ks. Andrzej Skiba

1

Wszystkie cytaty dotycz¹ce ks.
Karola Antoniewicza i jego dzie³ pochodz¹ z pracy: A Skiba ks., Doskona³oœæ ¿ycia chrzeœcijañskiego wed³ug
ksiêdza Karola Antoniewicza (18071852), Lublin 1984.

DWAJ WIELCY ŒWIÊCI:
OJCIEC PIO I JAN PAWE£ II
Trzeba zadaæ sobie pytanie: dlaczego podczas rekolekcji w tym roku
wspominamy dwóch œwiêtych, którzy
znali siê za ¿ycia: œw. o. Pio i œw. Jana
Paw³a II. Obok wielu cech wspólnych
jedna cecha jest mocno uwydatniona: BO¯E MI£OSIERDZIE. Ojciec Pio
– mo¿na tak powiedzieæ – by³ wiêŸniem konfesjona³u, wiêŸniem dobrowolnym, przez nikogo nie zmuszanym,
aby zasiada³ w tym trybunale Bo¿ego
mi³osierdzia, a Jan Pawe³ II jako papie¿ nieraz g³osi³ naukê o Bo¿ym mi³osierdziu, a przede wszystkim napisa³
encyklikê o Bo¿ym Mi³osierdziu – Dives in misericordia. Zawar³ w niej ca³e
bogactwo mi³osierdzia ukazane w najdelikatniejszych odcieniach wspartych na Piœmie Œwiêtym i ¿yciu Jezusa
Chrystusa. To pierwszy motyw, wa¿niejszy od tego drugiego, ale który
trzeba zauwa¿yæ i podkreœliæ. W tym
roku mija piêædziesi¹ta rocznica œmier-

ci o. Pio i czterdziesta rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojty³y na Stolice
Piotrow¹. Popatrzmy na tych Dwóch
mocarzy ducha, g³ównie na ich odniesienie do Bo¿ego Mi³osierdzia.
O. Pio by³ kap³anem zakonnym,
kapucynem, duchowym synem œw.
Franciszka z Asy¿u, jego naœladowc¹. Bywa³o, ¿e napotkanego
cz³owieka zachêca³: „ChodŸ, wyspowiadam ciê zaraz”. Konsternacja! Jak
to, tak od razu? Pyta³ niejeden, który spotka³ siê z tak niespodziewan¹
propozycj¹. Ks. bp Józef Zawitkowski z £owicza, napisa³ wstêp do
ksi¹¿ki Zenona Zió³kowskiego, pt.
„,Œwiêty Ojciec Pio i Jan Pawe³ II
w nurcie Bo¿ego Mi³osierdzia” 1 .
Autor tej ksi¹¿ki w ca³oœci poœwiêci³
j¹ zakonnikowi z Pietrelciny, ale
ks. bp Józef Zawitkowski w wierszowanym wstêpie odniós³ siê równie¿
do Jana Paw³a II. Uj¹³ to tak:

„Ojciec Œwiêty Jana Pawe³ II
przebaczy³ Alemu Agcy.
Mia³ wiêc prawo uczyæ nas
o Bo¿ym Mi³osierdziu
w encyklice Dives in
misericordia,
a potem w £agiewnikach pod
Krakowem.
Ten co chodzi³ w drewniakach
do Solvaju
ukaza³ œwiatu Iskrê Bo¿¹,
pokorn¹ zakonnicê,
Œwiêt¹ Faustynê i zawierzy³
œwiat Bo¿emu Mi³osierdziu.
Nam zaœ kaza³ mieæ wyobraŸnie
mi³osierdzia”.
Œw. o. Pio jest œwiêtym bardzo znanym, czêsto zauwa¿anym, cytowanym.
Kap³ani czêsto odwo³uj¹ siê do niego, ukazuj¹c go jako wzór do naœladowania w szafowaniu Bo¿ego Mi³o-
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sierdzia. W tym miejscu muszê zacytowaæ wiersz autorstwa Wies³awy
Æwikówny – Papierskiej, pt. „Fio³ki i ró¿e”, który mówi o tych dwóch œwiêtych, o ich spotkaniu siê ze sob¹:
„Œwiêty Ojcze Pio
Z Pietrelciny…
Brodaty kapucynie
Przez Chrystusa wybrany –
Gdy stopy Twe
Naznaczone
Wœród kamienistych poletek

W górach ukrytej krainy
Drogi do Boga
Szuka³y …
Gdy rêce Twoje
Skrwawione
W ob³okach ró¿anej woni
Wznosi³y
Cud HOSTII bia³ej…
Skromny Francesco Forgione
Uczynków ludzkich rentgenie
W konfesjona³u szeœcianie…
Który przez bilokacjê
Pokonywa³eœ przestrzenie
By siê pochylaæ nad bliŸnim
Z moc¹ modlitwy
Przynosiæ
Otuchê i uzdrowienie…
Natchniony
Boski Kurierze
Który bombowców eskadrê
Zawróciæ umia³eœ z drogi
By œmierci

Odebraæ ¿niwo
Albo od plag uwalnia³eœ
Znak krzy¿a
Kreœl¹c w powietrzu –
Plantacje
Wieœniaków ubogich…
Padre Pio
Tajemniczy
Kiedy –
Przed lat dziesi¹tkami
M³ody ksi¹dz
Z ziemi s³owiañskiej

Przyby³ do Ciebie z pok³onem
Czy w b³ysku
NADWIDZENIA
Ujrza³eœ
Piuski bia³ej œwietlistoœæ
Nad Jego czo³em?
Ojcze Pio
Przedziwny
Pomocny i zatroskany
PrzepêdŸ z³ych mocy si³ê
I balsam przy³ó¿ do rany…
Gdy wyzwolony z cierpienia
Spoczywasz przed tronem
Boskim –
Wo³am do Ciebie
Z nadziej¹ –
Sumieñ rozœwietliæ racz
Ciemnoœæ –
Zapachem ró¿ i fio³ków
Ogarnij –
Ojczyzny mej troski
I trudn¹ jej codziennoœæ”2.

Œwiêty Ojcze Pio, ciebie od dzieciñstwa ochrania³a Maryja. Cieszy³eœ
siê obecnoœci¹ Anio³a Stró¿a, a bêd¹c jeszcze ma³ym ch³opcem, kiedy
mia³eœ mo¿e piêæ czy szeœæ lat, odczu³eœ pragnienie ca³kowitego poœwiêcenia siê Bogu. Modli³eœ siê wtedy wraz
rodzicami w koœciele przed o³tarzem
Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
Wtedy, jak zapisa³eœ, „nad wielkim o³tarzem ukaza³o mi siê Serce Pana Jezusa i uczyni³o znak, bym siê zbli¿y³ do
o³tarza. Jezus po³o¿y³ rêkê na mej g³o-

wie, pragn¹c w ten sposób powiedzieæ,
¿e podoba Mu siê to moje postanowienie ofiarowania siê i poœwiêcenia
Jemu i Jego mi³oœci. Po tym wszystkim poczu³em siê umocniony tym postanowieniem i doœwiadczy³em, ¿e
wzros³a we mnie mo¿liwoœæ mi³owania Go i oddania Mu siê ca³kowicie”3.
Œwiêty Ojcze Pio, kiedy czytam
twoje zapiski, uderza w nich ogromne
pragnienie spo¿ywania Chleba eucharystycznego, wrêcz mistycznego zjednoczenia, co nam, zwyczajnym ludziom trudno to zrozumieæ. Bola³eœ
nad zniewagami jakich ludzie dopuszczaj¹ siê wobec Najœwiêtszego Sakramentu. Pisa³eœ do swojego kierownika duchowego, ojca Benedykta:
„Lecz co rani mnie najbardziej, Mój
Ojcze, to myœl o Jezusie w Najœwiêtszym Sakramencie. Moje serce czuje
siê tak, jakby by³o przyci¹gane wy¿sz¹ si³¹, zanim zjednoczy siê siê z Nim
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rano w Najœwiêtszym Sakramencie.
Mam taki g³ód i takie pragnienie, zanim Go przyjmê, ¿e ma³o brakuje, abym
nie umar³ z niepokoju. I w³aœnie, poniewa¿ nie mogê zjednoczyæ siê siê
z Nim w domu, to czasem maj¹c nawet
wysok¹ gor¹czkê jestem zmuszony iœæ
do koœcio³a, aby nakarmiæ siê Jego
Cia³em” (s. 22).
Ojcze, jak¿e g³êboka musia³a byæ
twoja wiara, skoro z okazji bierzmowania zanotowa³eœ w swoim dzienniku: „Nigdy nie uczestniczy³em w tak
œwiêtym obrzêdzie od dnia, w którym
sam by³em bierzmowany. P³aka³em
w czasie tego œwiêtego obrzêdu z powodu radoœci, która nape³nia³a moje
serce, poniewa¿ przypomnia³ mi to,
co Najœwiêtszy Duch Pocieszyciel
pozwoli³ mi odczuæ w owym dniu,
w którym sam otrzyma³em Sakrament
Bierzmowania, w tym dniu wyj¹tkowym i niezapomnianym przez ca³e
¿ycie. Ile¿ s³odkich wzruszeñ da³ mi
odczuæ w owym dniu ten Œwiêty Pocieszyciel! Na wspomnienie tego dnia
czujê, ¿e jakiœ najgorêtszy p³omieñ
spala mnie ca³ego – spala i trawi, ale
nie zadaje bólu. Jak¿e¿ by³bym szczêœliwy, gdyby ten p³omieñ strawi³ mnie
jak najszybciej!” (s. 23).
Œwiêty Ojcze Pio! Przez ca³e ¿ycie
walczy³eœ z szatanem, który nie dawa³
ci spokoju. Szatana, demona, okreœli³eœ bardzo trafnie, dosadnie: „Demon
jest niczym pies na ³añcuchu; poza
zasiêgiem ³añcucha nie jest w stanie
nikogo ugryŸæ. Dlatego lepiej zachowaæ odleg³oœæ. Jeœli zbytnio siê zbli¿ysz, dosiêgnie ciê. Pamiêtaj, demon
zna do twej duszy tylko jedne drzwi:
tw¹ wolê. Nie ma nic ukrytego, sekretnego wejœcia” (s. 24).
Szatana nazywa³eœ zazdroœnikiem,
podobnie i jego satelitów. Szatan, to:
„brodacz, w¹sacz, nicpoñ, nieszczêœnik, z³oœliwy duch, kozak, wstrêtny
kozak, paskudny bydlak, paskudne
mordy, szkaradne gêby, sinobrody
(…), duchy nieczyste, ci pechowcy,
z³y duch, przeklêta bestia, nikczemny odstêpca, nieczyœci apostaci,
gêby z³oczyñców, dzikie bestie, które rycz¹, z³oœliwy odstêpca, ksi¹¿ê
ciemnoœci” (s. 44).
Przestrzega³eœ, ¿e szatan jest tym,
który chce zgasiæ w nas „iskrê”, która
rozpala ogieñ mi³oœci przekazany nam
przez Chrystusa. By³eœ mêczennikiem
konfesjona³u, potrafi³eœ „czytaæ”

w ludzkich sumieniach, by³eœ niezmordowanym szafarzem Bo¿ego Mi³osierdzia, który na swoim ciele nosi³ rany
Chrystusa. Twoje ¿ycie by³o drog¹
krzy¿ow¹, naznaczon¹ cierpieniem.
Kiedyœ mówi³ b³. Pawe³ VI:
„Spójrzcie, jak wielk¹ s³awê zyska³
sobie Ojciec Pio! Jak wielu ludzi zjednoczy³ przy sobie! Ale dlaczego? Czy
by³ filozofem? Czy by³ mêdrcem? Czy
mia³ jakieœ œrodki do dyspozycji? Dlatego, ¿e pokornie odprawia³ Mszê
œwiêt¹, spowiada³ od rana do wieczora i by³ przedstawicielem Chrystusa
Pana, naznaczonym Jego stygmatami. By³ cz³owiekiem modlitwy i cierpienia” (s. 207).
A co powiedzia³ o tobie, œwiêty
ojcze Pio, Jan Pawe³ II podczas twojej
kanonizacji? Mówi³: „Ojciec Pio by³
szczodrym rozdawc¹ Bo¿ego mi³osierdzia, gotowy s³u¿yæ wszystkim rozmow¹, kierownictwem duchowym,
a w szczególnoœci udzielaæ sakramentu pokuty”. Mówi³ Jan Pawe³ II nawet
o sobie: „Mnie tak¿e w latach m³odzieñczych spotka³ przywilej skorzystania z tej jego dyspozycyjnoœci dla
penitentów. Pos³uga konfesjona³u,
która stanowi jedn¹ z wyró¿niaj¹cych
cech jego apostolatu, przyci¹ga³a rzesze wiernych do klasztoru San Giovanni Rotondo. Tak¿e wtedy, kiedy ten
niezwyk³y spowiednik odnosi³ siê do
pielgrzymów z pozorn¹ surowoœci¹,
prawie zawsze zdawali oni sobie sprawê z powagi grzechu i szczerze skruszeni wracali, by w pojednawczym
uœcisku doznaæ sakramentalnego przebaczenia” (s. 261).
Rekolekcje, to czas przygotowania
do spowiedzi. Tyle konfesjona³ów
w naszym koœciele. Zacytujê wiersz
o konfesjonale:
Niby taki brzydki, staroœwiecki
mebel,
stoj¹cy niepotrzebnie
w koœcielnej nawie,
a jednak – bez niego obejœæ siê
nie mogê.
Tu w³aœnie sk³adam brzemiê,
które mnie gnêbi
i wcale s³odkim nie jest.
Odchodzê od konfesjona³u
lekka, odœwie¿ona,
m³odzieñczo radosna.
Odchodzê i st¹pam ostro¿nie,
nios¹c w obu d³oniach,
jak drogocenny alabaster,
moj¹ duszê nape³nion¹ £ a s k ¹.

I lêkam siê, aby nic z niego nie
uroniæ,
aby zaraz za progiem koœcio³a
nie roztrzaskaæ go w kawa³ki –
Siostra Magdalena, albertynka
Czy znasz drogê do konfesjona³u? Mo¿e siê trochê w ¿yciu pogubi³eœ? Skorzystaj z mo¿liwoœci korekty
swojego ¿ycia. Nie odk³adaj spowiedzi na bli¿ej nieokreœlone „póŸniej”.
Teraz jest czas w³aœciwy. Na „póŸniej”
mo¿e byæ za póŸno!.
Œwiêty Ojcze Pio! Kiedyœ powiedzia³eœ, ¿e „kap³an zosta³ wybrany do
o³tarza i do konfesjona³u”. Tej prawdzie by³eœ wierny do koñca swojego
¿ycia. Potrafi³eœ czytaæ w ludzkich
sumieniach, bywa³eœ nawet surowy,
bo walczy³eœ o ka¿d¹ duszê. Zosta³eœ
nazwany „spowiednikiem Europy”4.
Do Ciebie garnêli siê ró¿ni ludzie, z ró¿nych zak¹tków Europy i œwiata. Co
mo¿emy powiedzieæ o tym wiêŸniu
konfesjona³u, który dobrowolnie
w nim zasiada³ po kilkanaœcie godzin
dziennie? To – obok Mszy œwiêtej
sprawowanej z niezwyk³¹ pobo¿noœci¹, zatopieniem siê w tajemnicy obecnoœci Boga – najwiêcej czasu spêdza³
w konfesjonale. To by³o jego powo³anie, jego charyzmat. Zaznaczyæ trzeba, ¿e o. Pio mia³ s³abe zdrowie. Kiedy
tylko móg³ spowiadaæ, wyzna³: „T³um
spragnionych Jezusa spad³ na moje
barki. Czujê siê radosny w Panu, poniewa¿ widzê, ¿e kolejki wybranych
dusz ci¹gle siê powiêkszaj¹ i Jezus jest
bardziej kochany”. I tak by³o do koñca jego ¿ycia. By³ takim kap³anem, który wyrywa³ diab³u ludzkie dusze. Pisa³
do prowincja³a: „Nie mam nawet wolnej minuty: ca³y czas poœwiêcam na
wyrywanie braci z pêt szatana. Niech
Bóg za to bêdzie uwielbiony. Najwiêksz¹ radoœci¹ dla mnie jest wyrywanie dusz, które obezw³adni³ szatan,
i zdobycie ich dla Jezusa. Czyniê to
nieustannie w ci¹gu dnia i nocy (…).
Niezliczona iloœæ osób z ró¿nych
warstw spo³ecznych i obojga p³ci przychodzi tutaj w jednym celu: wyspowiadaæ siê, i tylko o to mnie prosz¹. S¹
wspania³e nawrócenia”. Czy dziœ mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e w tamtych
czasach ludzie czekali do spowiedzi
u o. Pio nawet kilkanaœcie dni!? Jednej z penitentek powiedzia³: „Widzê
twoje wnêtrze tak, jak ty widzisz w lu-
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strze swoj¹ twarz”. By³ surowym spowiednikiem dla tych, którzy spowiedŸ
zbywali lub starali siê cos ukryæ, czegoœ nie powiedzieæ, to takim nie dawa³
rozgrzeszenia. Kiedy niektórzy skar¿yli siê na jego zbytni¹ surowoœæ, odpowiada³, ¿e nie bêdzie „dawa³ cukierka
temu, kto potrzebuje
œrodków na przeczyszczenie”. T³umaczy³, ¿e
ka¿dego chce uchroniæ
od piek³a. Zale¿a³o mu na
wszystkich, aby przybli¿yæ ich do Pana Boga.
Niektórzy prze¿ywali duchowy wstrz¹s, ale dla
wielu to by³a okazja do
powrotu do Pana Boga,
do pojednania z Panem
Bogiem. Bola³ nad tym,
¿e niektórzy penitenci
g³upio siê t³umaczyli ze
swoich upadków, zamiast przyznaæ siê do
grzechu. To bardzo go
drêczy³o. Rozrywa³o mu
– jak pisa³ – mózg i serce. Sam dawa³ takie œwiadectwo o sobie: „Bojê siê grzechu
œmiertelnego wiêcej ni¿ ognia”. Przestrzega³, karci³: „Strze¿cie siê grzechu
jak jadowitej ¿mii”. By³ stanowczy, wymagaj¹cy, bo zale¿a³o mu na dobru cz³owieka. Dawa³ bardzo trafne rady i wskazówki, co do dalszego ¿ycia. Niektórzy
nie chcieli tego s³uchaæ, ale po pewnym czasie przyznawali mu racjê. Zachêca³ do czêstej spowiedzi t³umacz¹c
jej potrzebê takimi racjami: „nawet dobrze wysprz¹tany, ale nieu¿ywany pokój, do którego wracasz po oœmiu
dniach, jest zakurzony i trzeba go na
nowo posprz¹taæ”. Przestrzega³ przed
takim ch³opskim filozofowaniem na ten
temat. Dla wielu by³ kimœ wiêcej ni¿ tylko spowiednikiem. Oto jedno ze œwiadectw: „Ojciec Pio wzi¹³ mnie za rêkê.
Nauczy³ mnie wielu rzeczy, pokaza³, jak
wielki jest Bóg. ¯e Jego s³owo jest
prawd¹. Mówi³ o wielkiej roli modlitwy
w ¿yciu cz³owieka. Uczy³ wyra¿aæ uczucia serca, jak ka¿d¹ osobê mi³owaæ przez
wielkie „M”. Jego wielkoœæ kryje siê
w jego prostocie. G³êboko dotyka duszy”. A co my powinniœmy robiæ? S³uchaj¹c œw. Ojca Pio, grzechy wyznawaæ szczerze i bez lukrowania.
Œw. Ojciec Pio by³ cz³owiekiem impulsywnym, gwa³townym, mia³ tempe-

rament typowego W³ocha. Potrafi³
wykrzyczeæ, odes³aæ penitenta gwa³townie od konfesjona³u, jeœli wiedzia³,
¿e ktoœ przychodzi tylko z ciekawoœci.
Sam czu³ siê grzesznikiem. „Ci¹gle siê
nawraca³”. Zdarza³o mu siê traciæ cierpliwoœæ i krzyczeæ na penitenta, a po-

g³êbok¹ litoœæ. Wychodzi na spotkanie z synem, rzuca mu siê na szyjê i ca³uje go. Ka¿e przynieœæ odpowiedni¹
szatê, pierœcieñ na palec, sanda³y na
nogi i urz¹dza wystawne przyjêcie,
poniewa¿ syn powróci³. Ojciec okazuje siê bardzo hojny i szczodrobliwy,

tem przez pó³ nocy le¿eæ krzy¿em i za
tê osobê siê modliæ! Prosi³ wówczas,
by jego zachowanie, ostre s³owa nie
zrazi³y tego cz³owieka do Koœcio³a, ale
doprowadzi³y go do nawrócenia”5.

co budzi a¿ protesty ciê¿ko pracuj¹cego na polu brata.

Teraz uka¿ê tylko jeden punkt na
temat „Idei mi³osierdzia w Nowym Testamencie” w ujêciu Jana Paw³a II:
Bóg jest pe³en mi³osierdzia. Jest to
g³ówny przymiot Ojca, co podkreœla
sam Chrystus: „B¹dŸcie mi³osierni, jak
Ojciec wasz jest mi³osierny” (£k 6,3).
Na czym polega to mi³osierdzie Chrystus wyjaœnia w przypowieœci o nielitoœciwym d³u¿niku (Mt 18,23-35) oraz
w przypowieœci o synu marnotrawnym. Jest to raczej przypowieœæ o mi³osiernym ojcu, gdy¿ on jest postaci¹
centraln¹ tej przypowieœci. G³êbiê tego
mi³osierdzia ukazuje Chrystus w jednym zdaniu: „A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê
g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego,
rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go”
(£k 15,20).
„Ujrza³ go” – znaczy, ¿e ojciec
pierwszy zauwa¿y³, dostrzeg³ swojego syna i zobaczy³ jego nêdzê. Widok
tej biedy, nêdzy zrodzi³ w sercu ojca

Sam Chrystus w ¿yciu swoim okazywa³ potrzebuj¹cym wiele mi³osierdzia. Spotyka³ siê z ludŸmi chorymi,
cierpi¹cymi, nieszczêœliwymi, którzy
b³agali go o ratunek. Wo³ali w swej
biedzie: „Ulituj siê nade mn¹, Panie,
Synu Dawida” (Mt 15,22). – „Panie zlituj siê nad moim synem” (Mt 17,15) –
b³aga ojciec o zdrowie dla syna. Pan
wys³uchuje jego proœby.
Jezus nie pozostaje obojêtny na
wo³ania ludzi p³yn¹ce z g³êbi ich niemocy i bezsilnoœci, ale odpowiada
cudem i leczy, wskrzesza, karmi, pomaga. Chrystus reagowa³ na ludzkie
potrzeby, takie jak: g³ód, choroby
i cierpienia, a nawet œmieræ. Widzi te
niedomagania i lituje siê nad cz³owiekiem6. Podsumowaniem dzia³alnoœci
Chrystusa mog¹ byæ s³owa œw. £ukasza z „Dziejów Apostolskich”: „przeszed³ dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c
wszystkich” (10,38) czy wypowiedŸ
œw. Mateusza: „leczy³ wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci” (9,35).
Na temat mi³osierdzia wypowiada
siê œw. Pawe³ w swoich Listach. Jego
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myœli mo¿na sprowadziæ do stwierdzenia, ¿e Ojciec nas odkupi³, gdy byliœmy jeszcze grzesznikami, a dokona³
tego przez swojego Syna, nie oszczêdzaj¹c Go. Przywróci³ nas do ¿ycia, bo
jest „bogaty w mi³osierdzie” (Ef 2,4).
Szczytem mi³oœci mi³osiernej jest ofiara krzy¿owa (por. n. 8). Chrystus oddaje za nas swoje ¿ycie, bo nas umi³owa³. Myœl tê podkreœli³ œw. Jan
w swojej Ewangelii: „Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne”
(J 3,16). Mi³oœæ Boga dla cz³owieka to
dar niewys³owiony, ale czy¿ móg³ Bóg
post¹piæ inaczej skoro jest Mi³oœci¹?
– jak zauwa¿a œw. Jan 1 J 4,8). On jest
Ojcem dla wszystkich. W oparciu o ca³e bogactwo myœli teologicznej Nowego Testamentu mo¿emy powiedzieæ,
¿e mi³osierdzie to wra¿liwoœæ, litoœæ
i wspó³czucie dla ka¿dej nêdzy ludzkiej. Nie wystarczy o tym wiedzieæ, ale
przyj¹æ s³owa Chrystusa wzywaj¹ce
ka¿dego z nas do postawy mi³osiernej: „B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec
wasz jest mi³osierny”.
Dobrze te s³owa odczyta³ œw. Brat
Albert (Adam Chmielowski). Jego mi³osierdzie ujawni³o siê w s³u¿bie dla
biednych. Litowa³ siê nad bezdomnymi, g³odnymi, zaniedbanymi, brudnymi, bo widzia³ w nich obraz Bo¿y.
Najpierw poszukiwa³ piêkna w malarstwie, a potem w duszy ludzkiej. Rozumia³ potrzeby ludzi g³odnych, bezdomnych, pozbawionych œrodków
do ¿ycia. Uczy³ dostrzegaæ w ka¿dym
biedaku i nêdzarzu ¿ywe obrazy Bo¿e,
arcydzie³a Boga samego. On równie¿
z wielkim zatroskaniem, wspó³czuciem, troszczy³ siê o dusze ludzi i ich
cia³a. Swoich podopiecznych szanowa³ i by³ dla nich wszystkim: „Có¿ im
dam, jeœli nie siebie samego”. Radzi³:
„Jeœliby ciê wo³ano do biedaka, idŸ
natychmiast do niego, choæbyœ by³
w œwiêtym zachwyceniu, gdy¿ opuœcisz Chrystusa dla Chrystusa”. Ca³¹
nasz¹ Ojczyznê obieg³o powiedzenie
œw. Brata Alberta: „Powinno siê byæ
dobrym jak chleb…, który dla wszystkich le¿y na stole, z którego ka¿dy
mo¿e kês dla siebie ukroiæ, nakarmiæ
siê, jeœli jest g³odny”7.
Jeden z bernardynów takie wydaje o nim œwiadectwo: „Serce mia³ z³ote

i dlatego wszelk¹ niedolê ludzk¹ odczuwa³ z subtelnoœci¹ przedziwn¹.
Widok nêdzy ludzkiej wzrusza³ go niemal i wyprowadza³ z równowagi. Wtedy by wszystko da³ ze siebie, byle
otrzeæ ³zê niedoli”8.

W³aœnie wtenczas, kiedy
pacierze swoje koñczy³a.
Mówi¹c: „Odpuœæ nam nasze
winy”, bi³a bez litoœci!
Zachowaj Panie, Bo¿e, od takiej
pobo¿noœci”.

¯y³ jak Biedaczyna z Asy¿u, ale
zatroskany, wspó³czuj¹cy, zaradzaj¹cy ludzkim potrzebom. Na cz³owieka patrzy³ pod k¹tem jego potrzeb tak duchowych jak
i materialnych. Do swojego przyjaciela, wybitnego malarza, Józefa
Che³moñskiego, pisze, zachêcaj¹c
go, aby „po ch³opsku do spowiedzi poszed³” 9. Uzmys³awia mu, ¿e
ten, kto z Bogiem zerwa³, nawi¹za³
kontakt z kimœ innym, czêsto z szatanem. Przestrzegaj¹c go, zachêcaj¹c do spowiedzi i zachowywania
Bo¿ych przykazañ, pisze: „Jaæ piszê ten list, bom Twój kolega, ale
wiêcej daleko pisze do Ciebie moja
mi³oœæ chrzeœcijañska” 10.
A có¿ powiedzieæ o naszym œwiêtym ks. Zygmuncie Gorazdowskim,
„ksiêdzu dziadów”, jak o nim mawiano we Lwowie, a nie by³o to okreœlenie obel¿ywe, pejoratywne, ale ukazuj¹ce
wielk¹
troskê
ks.
Gorazdowskiego o los ludzi najbiedniejszych, dziœ powiedzielibyœmy, ludzi z marginesu spo³ecznego (nie obra¿aj¹c ich). To on jest wspó³patronem
naszego miasta, o czym mieliœmy mo¿liwoœæ przypomnienia sobie i pog³êbienia duchowoœci z okazji 10. rocznicy jego kanonizacji. To w naszym
mieœcie, w naszej parafii dzia³a Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. œw. ks.
Zygmunta Gorazdowskiego. On by³
cz³owiekiem mi³osierdzia, o czym mogliœmy przeczytaæ wiele razy w naszej
parafialnej gazetce. Kiedyœ jeszcze
powrócimy do jego osoby.

Czy nie jest mi obca postawa pe³na litoœci, dobroci, wspó³czucia, serdecznoœci, delikatnoœci, uprzejmoœci?
Niech to pytanie bêdzie okazj¹ do refleksji nad dotychczasowym moim
postêpowaniem.

Znamy uczynki mi³osierdzia chrzeœcijañskiego, tak co do cia³a, jak i co do
duszy. Czy staæ nas na to, aby np. „grzesz¹cych upominaæ” i wskazywaæ drogê powrotu do Boga bogatego w mi³osierdzie? Mo¿na pytaæ o wiele spraw,
jak choæby „Urazy chêtnie darowaæ”.
Jak to wygl¹da w naszej praktyce? Czy
nie ma w nas coœ z dewotki opisanej
w satyrze biskupa Krasickiego:
„Dewotce s³u¿ebnica w czymsiœ
przewini³a,

W konfesjonale cz³owiek doznaje
najwiêkszego mi³osierdzia. Trzeba korzystaæ z niego w ca³ej obfitoœci. Zachêcam do korzystania ze spowiedzi
œwiêtej nie tylko podczas oblê¿enia
konfesjona³ów przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia i Wielkanocy, ale CZÊSTO,
gdzie zachowana jest wiêksza intymnoœæ, gdzie mo¿na d³u¿ej porozmawiaæ
czy przedstawiæ swoje problemy, kiedy to nie ma poœpiechu. Spowiadamy
CODZIENNIE. Trzeba tylko chcieæ skorzystaæ z tej duchowej k¹pieli.

Ks. Andrzej Skiba
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Œwiêty Józef patronem naszych rodzin
Rekolekcje, to czas odnowy naszych sumieñ. To czas, aby wgl¹dn¹æ
w g³êbiê w³asnego sumienia i popatrzeæ, co w nim, na samym dnie, tam
siê znajduje. Co dziœ móg³by nam zaoferowaæ œw. Józef, który jest patronem mê¿ów, ojców i rodzin. Có¿ ten
Œwiêty móg³by nam powiedzieæ, skoro Ewangeliœci nie zanotowali ani jednego s³owa, które on móg³by wypowiedzieæ. On mówi do nas swoj¹
postaw¹ pe³n¹ mi³oœci i poœwiêcenia,
bez cienia wynios³oœci czy pychy.
By³ przybranym ojcem Jezus Chrystusa, opiekowa³ siê najdro¿szymi
istotami; dwoma najwiêkszymi skarbami: Maryj¹ i Jezusem. Czyni³ to przez
pracê, ofiarê i odpowiedzialnoœæ. Pracowa³ bardzo mozolnie. Na obrazach
widzimy go najczêœciej z siekier¹, pi³¹
czy d³utem. Pracowa³, aby zarobiæ na
utrzymanie swojej Rodziny. Zna³ dobrze, co to jest trud pracy, a przez pracê s³u¿y³ Jezusowi i Maryi.
Tak czyni i dziœ ka¿dy odpowiedzialny mê¿czyzna, m¹¿ i ojciec, zarabiaj¹cy na utrzymanie swojej rodziny,
który zarabia na „chleb powszedni”,
o który modlimy siê w modlitwie Pañskiej. Oprócz tego dziœ wa¿ne s¹ tak¿e
warunki bytu, dom, mieszkanie, odpowiednie wyposa¿enie. To wi¹¿e siê
z trudem, pracowitoœci¹, jak¹œ wizj¹
przysz³oœci, jak choæby wykszta³cenie
swoich dzieci. Dziœ, przy takiej okazji,
trzeba zapytaæ o jakoœæ i uczciwoœæ
w pracy, sumiennoœæ, obowi¹zkowoœæ. Jednoczeœnie trzeba zdawaæ
sobie sprawê z tego, ¿e nie mo¿na tylko stale pracowaæ, ¿e trzeba mieæ czas
i na odpoczynek i na praktyki religijne. Przys³owie powiada: „Bez Boga,
ani do proga”. Pismo Œwiête, które
przecie¿ jest busola naszego ¿ycia, jasno powiada: „Je¿eli Pañskiej nie macie pomocy, na nic siê przyda wstawaæ o pó³nocy”. Benedyktyni maj¹
bardzo trafn¹, zawsze aktualn¹ dewizê, z której mo¿emy korzystaæ: „Módl
siê i pracuj”. Na wszystko musi byæ
czas, tak na pracê, jak i na modlitwê.
W naszych domach tak bywa³o, ¿e
ojciec, m¹¿, gospodarz domu, dba³
o zachowanie tradycji domowych, tradycji religijnych. Zmêczony ca³odzienn¹ prac¹, klêka³ do modlitwy, zachêca³ dzieci, aby wspólnie z nim
i ¿ona uklêk³y do modlitwy. Atmosfe-

ra domu by³a religijna. Na œcianach
wisia³y obrazy, które przypomina³y
o obecnoœci Boga, o odpowiedzialnoœci za swoje i rodziny ¿ycie. Bywa³o tak, a w wielu domach jest tak
po dziœ dzieñ, ¿e kiedy rozpoczyna³o siê bochenek chleba, to no¿em
znaczy³o siê znak krzy¿a, aby podkreœliæ, ¿e na tê kromkê chleba, na
ten bochenek, trzeba by³o ponieœæ
wiele trudu. A ile odniesieñ do Pana
Boga, Matki Najœwiêtszej by³o praktykowane wœród rolników.
Kiedyœ, dawno temu, Julian Kawalec, wypowiada³ siê na temat ludzi
mieszkaj¹cych na wsi, o starych rolnikach. Mówi³ bardzo ciekawie:
„Za moich ch³opiêcych, m³odych
lat, ziemia by³a czymœ takim wielkim,
takim wa¿nym, drogim, decyduj¹cym
o ¿yciu, ona by³a na o³tarzu wartoœci.
Mój dziadek, kiedy przystêpowa³ do
orki, to zachowywa³ siê jak w koœciele,
klêka³, ¿egna³ siê, do mnie mówi³ – klêknij, prze¿egnaj siê. Mnie ziemia zosta³a
na zawsze dana w ca³ej aureoli. Ona
trzyma³a przy ¿yciu. Nale¿a³a siê jej
wzajemna mi³oœæ. Ja sobie i dziœ nie
wyobra¿am obfitych plonów, dobrych
zbiorów bez elementów uczucia w pracy na roli, bez serdecznego zaanga¿owania. Samymi maszynami, technik¹,
ekonomicznymi zobowi¹zaniami wobec pañstwa – nie stworzy siê obfitego i ¿yciodajnego chleba, je¿eli zabraknie prze¿ycia, przywi¹zania, nawet
swoistego prze¿ycia artystycznego”.
Chyba piêkne i bardzo trafne s³owa, a mo¿na je odnieœæ do s³ów Pisma
Œwiêtego. S¹ one czymœ wielkim, wa¿nym, drogim, decyduj¹cym o ¿yciu
wiecznym. Pismo Œwiête trzeba czytaæ na klêczkach, jeœli nie dos³ownie,
to w uni¿onoœci przed Bogiem, z wiar¹
i pokor¹ w sercu, bez mêdrkowania:
„Klêknij! Prze¿egnaj siê!” Tak jak ziemia trzyma³a ch³opa przy ¿yciu, w jego
niezale¿noœci, choæby s³ynnego Drzyma³ê, tak Pismo Œwiête utrzymuje przy
¿yciu duchowym, o¿ywia je, chroni
przed zamarciem. Ono wskazuje na
wartoœci nieprzemijaj¹ce. Aby s³owo
Bo¿e w nas zaowocowa³o, trzeba spe³niæ pewne warunki, tak jak musi je
spe³niæ rolnik, aby jego ziemia przynios³a obfite plony. Trzeba tu oddania siê ca³ym sercem mimo swych codziennych k³opotów, serdecznego

zaanga¿owania siê w œwi¹tyni, kiedy
jest ono czytane i komentowane. S³owo Bo¿e trzeba prze¿ywaæ w swoim
umyœle i sercu, aby przynios³o oczekiwane owoce, ¿eby zbli¿y³o do Boga
i ludzi, a tak¿e i do TAJEMNICY. Wtedy i zaanga¿owanie w prze¿ycie Mszy
œwiêtej bêdzie wiêksze, bêdzie radowa³o i sprowadza³o b³ogos³awione
skutki; ono bêdzie przemienia³o nasze
wnêtrze. A to jest ju¿ wszystko!
Chleb daje sytoœæ i si³ê do pracy.
Bez chleba trudno jest ¿yæ cz³owiekowi. Takim naszym chlebem powszednim, obok tego kupionego w sklepie, winno byæ s³owo Bo¿e. Tu nie
powinniœmy siê dopatrywaæ jakiejœ
przesady. Sobór mówi o skarbcu, do
którego ka¿dy ma dostêp bez skomplikowanych zamków, wytrychów. Nie
wolno tylko zniechêcaæ siê trudnoœciami przy tej ¿yciodajnej i Ÿródlanej lekturze. To lektura przez du¿e „L”.
Jeden zasadniczy wniosek wyp³ywa z tego tekstu: trzeba zadbaæ o swoj¹
duszê przez modlitwê, s³uchanie s³owa Bo¿ego i korzystanie z sakramentów œwiêtych.
Ka¿dy cz³owiek chce byæ szczêœliwym, choæ ró¿nie rozumie czym jest
szczêœcie. Kiedyœ znana by³a „Ballada o szczêœciu”, której pos³uchajmy:
„By³ sobie las, zielony las,
a w lesie sejm burzliwy,
bo zwierz¹t chór prowadzi³
spór, co znaczy byæ
szczêœliwym.
Wiêc bury miœ, kud³aty miœ
pomedytowa³ krótko:
szczêœliwym byæ to miodek piæ
i mieæ porz¹dne futro.
Pracowaæ wci¹¿ i pi¹æ siê
wzwy¿ – orzek³a ma³a
mrówka,
a œlimak rzek³: mieæ w³asny dom
z gara¿em i ogródkiem.
A polny wiatr – obie¿yœwiat
przylecia³ z koñca œwiata:
szczêœliwym byæ to znaczy ¿yæ,
nie robiæ nic i lataæ.
Zasêpi³ siê posêpny sêp i rzecze
zasêpiony:
a czy ja wiem? Szczêœliwszy ten,
kto ma silniejsze szpony.
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Przylecia³ kos i zabra³ g³os,
i rzek³ niewiele myœl¹c:
szczêœliwym byæ to z losu drwiæ
i gwizdaæ na to wszystko.
A¿ nagle ktoœ na pomys³ wpad³
wœród sporów i dociekañ:
a mo¿e by, a mo¿e tak zapytaæ
te¿ cz³owieka?
I w³aœnie tu, a¿ mówiæ wstyd,
skoñczy³a siê ballada,
Bo cz³owiek siad³, w zadumê
wpad³ i nic nie odpowiada”.
Pod postaciami tych zwierz¹t i ptaków odkrywamy siebie, nasze zamys³y, pragnienia, to, o czym marzymy,
co chcielibyœmy osi¹gn¹æ. S¹ ludzie –
choæ ballada mówi o zwierzêtach i ptakach – którzy szczêœcie i pomyœlnoœæ
widz¹ tylko w posiadaniu, gromadzeniu maj¹tku, dóbr doczesnych. Warto
mieæ porz¹dne futro, pracowaæ i awansowaæ. Ale s¹ takie „ptaki niebieskie”,
które nic nie robi¹, a maj¹ pretensje
do wszystkich, ¿e jest im Ÿle, ¿e s¹ niedocenieni, niezauwa¿eni. Bywa i tak,
dziœ szczêœliwym, przynajmniej na pewnym etapie jest ten, kto „ma silniejsze
szpony” – jak mówi autorka tej ballady. Cz³owiek zapytany o szczêœcie zamyœli³ siê.
Dziœ, niestety i tak bywa, ¿e cz³owiek upatruje swoje szczêœcie w posiadaniu majêtnoœci i uwolnieniu siê
od wszelkich zasad moralnych. Wiêcej: chce uwolniæ siê od przykazañ Bo¿ych. Dziœ przez wielu Chrystus jest
nieuznawany, z Chrystusa siê szydzi,
Chrystusa siê przeœladuje. Znany
w ca³ym œwiecie jest ks. kardyna³ Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów,
który napisa³ ksi¹¿kê „Bóg albo nic”,
który jeŸdzi po ca³ym œwiecie, a bywa³
i w Polsce, który powiada, ¿e dla ludzi
Zachodu Pan Bóg umar³. Ostatnio
(07.02.2028) mówi³: „Od ponad stu lat
Europa przechodzi bezprecedensowy
kryzys cywilizacyjny. Kryzys ten nie
jest wiêc czymœ nowym, ale nieustannie siê pog³êbia, wyostrza, niszczy
wszelkie odniesienie do Boga. Zw³aszcza kultura zachodnia stopniowo zorganizowa³a siê tak, jakby Bóg nie istnia³, mówi³ œwiêty Papie¿ Jan Pawe³ II.
Wielu ludzi postanowi³o dzisiaj, ¿e
obejdzie siê bez Boga. Jak twierdzi
Nitzsche, na Zachodzie dla wielu ludzi Bóg umar³. To myœmy Go zabili.

Jesteœmy mordercami Boga. Wielu
wiernych przesta³o chodziæ do koœcio³ów, ¿eby oszczêdziæ sobie odoru rozk³adu Boga, ale tak postêpuj¹c, cz³owiek ju¿ nie wie ani kim jest, ani dok¹d
zmierza. Nastêpuje jakby powrót do
pogañstwa i ba³wochwalstwa. Nauka,
technologia, pieni¹dze, w³adza, wolnoœæ do ostatnich granic, nieograniczone przyjemnoœci s¹ dzisiaj naszymi bogami. Uwa¿am, ¿e to, co dzisiaj
prze¿ywamy przede wszystkim na Zachodzie, ale nie tylko na Zachodzie,
wynika z tego, ¿e opuœciliœmy Boga,
¿eby nadaæ znaczenie drobiazgom, które s¹ niczym. Z pewnoœci¹ ekonomia,
polityka, nauka, technologia oraz gigantyczny i wspania³y postêp w dziedzinie opieki zdrowotnej i komunikacji spo³ecznej to wcale nie jest takie
nic. S¹ to kolosalne zdobycze na rzecz
dobrostanu ludzkoœci, ale w porównaniu z Bogiem to naprawdê jest nic”.
(…) Mówi dalej: „Ksi¹¿k¹ „Bóg albo
nic” chcia³bym sprawiæ, by Bóg na
nowo stan¹³ w centrum naszych myœli, w centrum naszego dzia³ania,
w centrum naszego ¿ycia, na jedynym
miejscu, jakie On mo¿e zaj¹æ, aby nasze pod¹¿anie chrzeœcijanina kr¹¿y³o
wokó³ tej ska³y, któr¹ jest Bóg, i z t¹
niezachwian¹ pewnoœci¹, ¿e nasza
wiara chrzeœcijañska, o¿ywiana i umacniana modlitw¹… Bez uwielbienia, bez
intensywnego ¿ycia modlitw¹, bez
adoracji, a wiêc bez Boga, s¹ tylko
wojny, podzia³y i zagubienie. Bez Boga
w sercu cz³owieka jest tylko k³ótnia,
k³amstwo, przemoc, nienawiœæ, zniszczenie cz³owieczeñstwa i rozdarcie, co
widzimy dzisiaj”1.
Drodzy uczestniczy tych rekolekcji! Przylgnijcie do Chrystusa ca³ym
swym sercem. Nie odstêpujcie od Niego, b¹dŸcie Mu wierni, Jego nauce,
Ewangelii, Koœcio³owi, Krzy¿owi.
Wierzcie mocno. Chrystus nie chce nikogo oszukaæ, bo za nas odda³ ¿ycie
na krzy¿u. Œw. Jan Pawe³ II mówi³ do
nas, do Polaków: „Cz³owiek mo¿e powiedzieæ Bogu: nie. Cz³owiek mo¿e powiedzieæ Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imiê
czego „wolno?” Jaki argument rozumu,
jak¹ wartoœæ woli i serca mo¿na przed³o¿yæ sobie samemu i bliŸnim…, a¿eby
powiedzieæ „nie” temu, czym wszyscy
¿yliœmy przez tysi¹c lat?!”
Dzisiejsze czasy domagaj¹ siê jasno zdeklarowanej postawy: „Kto by

siê Mnie zapar³ przed ludŸmi, tego zaprê siê i Ja przed Ojcem moim w niebie”. Wypada nam powiedzieæ: „Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz
s³owa ¿ycia wiecznego!”
Cz³owiek id¹cy przez ¿ycie z Chrystusem jest szczêœliwy, choæby jego
warunki materialne nie by³y najlepsze.
Mówi nam o tym nawet taki wiersz:
„Najwiêksze szczêœcie to czyste
sumienie,
Gdy¿ tego ludziom nikt zabraæ
nie mo¿e,
Ono cenniejsze ni¿ drogie
kamienie,
Jego nagrod¹ jest Królestwo
Bo¿e.
Na nic bogactwa, na nic
przepych z³oty
Gdy w sercu nie ma spokoju
i cnoty!”
Cz³owiek niejednokrotnie upatruje swoje szczêœcie w alkoholu. Pod tym
wzglêdem od lat jesteœmy w czo³ówce
œwiatowej. Ci¹gle trwaj¹ narady, konferencje, padaj¹ wytyczne, a ludzie jak
pili, tak pij¹, choæ problem ten budzi
coraz g³êbsz¹ refleksjê u wielu osób.
I to jest ju¿ osi¹gniêcie! Przytoczê dziesiêæ przykazañ abstynenckich, do których warto siê przystosowaæ:
1. Nie zmuszaj i nie namawiaj drugiego do picia alkoholu.
2. Nie podawaj alkoholu dzieciom i m³odzie¿y.
3. Nie domagaj siê czêstowania
alkoholem.
4. Nie pos³uguj siê alkoholem
przy za³atwianiu spraw.
5. Nie pij w czasie pracy i nie czêstuj innych.
6. Szanuj niepij¹cych – niech bêdzie Twoj¹ ambicj¹, aby Goœæ z Twojego domu nigdy nie wychodzi³ pijany.
7. Postaraj siê, aby na ka¿dym
przyjêciu by³y tak¿e napoje bezalkoholowe.
8. Ogranicz do minimum u¿ywanie alkoholu we wszystkich przypadkach, gdy to od Ciebie zale¿y.
9. Nie s¹dŸ, ¿e ka¿de spotkanie
towarzyskie musi byæ po³¹czone z podawaniem alkoholu.
10. Zachowuj abstynencjê, jeœli zobowi¹zuj¹ Ciê do tego wzglêdy zawodowe, spo³eczne, osobiste czy religijne.
Trzeba nam zamyœliæ siê nad tymi
przykazaniami, bo one s¹ dla naszego
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dobra i naszych najbli¿szych. Ka¿dego z nas obowi¹zuje dawanie dobrego przyk³adu. Trzeba tak¿e dawaæ dobry przyk³ad swoim najbli¿szym,
s¹siadom, znajomym, ¿e jesteœcie ludŸmi wierz¹cymi i praktykuj¹cymi, ¿e
praktyki religijne s¹ dla was wa¿ne.
Przyk³ad modl¹cego siê ojca dzia³a bardzo pozytywnie. B³. Maria Teresa Ledóchowska tak wspomina swojego ojca: „Czêsto gdy niespodzianie
wchodzi³am do pokoju mego ojca, zastawa³am go zatopionego na modlitwie, na klêczniku przed obrazem Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej. Ten widok
wry³ siê mocno w moj¹ pamiêæ”.
Dziœ ju¿ nie w ka¿d¹ niedziele pootwierane s¹ prawie wszystkie sklepy,
ludzie id¹ na zakupy, nie pamiêtaj¹c, ¿e
dzieñ ten jest œwiêty i trzeba go uszanowaæ. Ile krytyki przela³o siê przez
nasze media, ¿e w niektóre niedziele
sklepy bêd¹ pozamykane. Ma nast¹piæ wielkie bezrobocie i prawie, ¿e g³ód.
Tak ma byæ zdaniem niektórych.
Przytoczê bardzo m¹dry, choæ
ma³o znany wiersz Jana Kochanowskiego „Dzieñ œwiêty œwiêciæ”:
„Œwiêto niechaj œwiêtem bêdzie:
tak bywa³o przedtem
wszêdzie.
Œwiêta przedtem ludzie czcili,
a wszystko na czas zrobili.
I ziemia hojnie rodzi³a, bo
pobo¿noœæ Bogu mi³a.
Dziœ bez ustanku pracujem
i dniom œwiêtym nie
folgujem,
Wiêc choæ niby zarabiamy, ale
przecie nic nie mamy.
Albo nas grady pora¿¹, albo
zbytnie deszcze karz¹:
Wiêc z³e mamy urodzaje i
drogoœæ z tego powstaje.
Pracuj we dnie, pracuj w nocy
pró¿no bez Boskiej pomocy.
Boga, dzieci, Boga trzeba – kto
chce syt byæ swego chleba.
Na Niego wiêc wszystko ³ó¿my,
a sami sob¹ nie trwó¿my.
Wróc¹ siê i dobre lata; jeszcze to
nie koniec œwiata”.
Zmieni³y siê czasy jakie up³ynê³y
czasów od Jana Kochanowskiego.
Niedziela jednak zawsze by³a, jest i bêdzie. To my sami decydujemy o tym,
jak prze¿ywaæ bêdziemy ka¿d¹ niedzielê. Bêdzie to sprawdzian: na ile w nas

Ducha Bo¿ego! W. Reymont w powieœci „Z Ziemi Che³mskiej”, pisze, ¿e
katolicy pokonywali ogromne trudnoœci, poœwiêcali czas, si³y i zdrowie,
aby w tajemnicy zebraæ siê na Mszê
œwiêt¹ i korzystaæ z sakramentów
œwiêtych. Autor pisze: „byli i tacy,
którzy dwieœcie mil przyszli, przekradaj¹c siê lasami, jak wilki. Byli tacy,
których chrzczono, dawano im œluby
i zarazem chrzczono ich dzieci. Byli
tacy doroœli, którzy po raz pierwszy
widzieli Mszê œw. Byli tacy, którzy za
ka¿d¹ Mszê œw. wys³uchan¹, za ka¿d¹
spowiedŸ, za ochrzczenie ka¿dego
dziecka, za wziêcie œlubu, brali kije,
p³acili kary i ca³e miesi¹ce przesiedzieli w wiêzieniach, a takich znajdowa³o
siê najwiêcej”.
U nas za komuny by³o podobnie.
Wiele dzia³o siê po kryjomu, w obcej
parafii, nocami, aby nikt nie doniós³.
Te czasy ju¿ minê³y. Dziœ wymagana
jest od nas przejrzystoœæ postêpowania, jawnoœæ wyznawanej wiary. Zachowa³em wycinek z konferencji partyjnej jaka odby³a siê w Zamoœciu, a co
relacjonowa³ „Sztandar Ludu” z dnia
30 stycznia 1984 roku:
„Mówiono te¿ i o tym, ¿e w partii
potrzebna jest otwartoœæ i szczeroœæ
postaw. Niedopuszczalne s¹ sytuacje,
gdy – z jednej strony – cz³onkowie
PZPR deklaruj¹ wojuj¹cy ateizm, z drugiej zaœ – po cichu bior¹ koœcielne
œluby czy chrzcz¹ dzieci. Tow. Król np.
jest zdania, ¿e lepiej, by podobne sprawy stawiaæ otwarcie, bez niepotrzebnych niedomówieñ. Partia potrafi zrozumieæ ideologiczne wahania jej
cz³onków. Ale nie powinno siê tolerowaæ dwóch oblicz – pokazywanych
w zale¿noœci od sytuacji”.
Dziœ za publiczne wyznawanie wiary nie gro¿¹ ¿adne konsekwencje. Trzeba tylko odwagi, a mo¿e a¿ odwagi.
Œw. Jan Pawe³ II w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio poœwiêconej rodzinie mówi m. in. o roli mê¿a
i ojca w rodzinie, o odniesieniu do kobiety jako ¿ony i matki. Mówi m. in.:
„Prawdziwa mi³oœæ ma³¿eñska zak³ada
i wymaga, aby mê¿czyzna ¿ywi³ g³êboki szacunek dla równej godnoœci
kobiety: „Nie jesteœ jej panem – pisze
œw. Ambro¿y – lecz mê¿em, nie s³u-

¿¹c¹ otrzyma³eœ, ale ¿onê… Odp³aæ
¿yczliwoœci¹ za ¿yczliwoœæ, mi³oœæ
wynagrodŸ mi³oœci¹” (n. 25). W tym¿e
numerze mówi dalej o mi³oœci subtelnej i mocnej zarazem. „Mi³oœæ do ma³¿onki, która zosta³a matk¹, i mi³oœæ do
dzieci s¹ dla mê¿czyzny naturaln¹
drog¹ do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. (…) Podkreœla nasz Œwiêty Papie¿, ¿e „miejsce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny maj¹
wagê jedyn¹ i niezast¹pion¹. Jak uczy
doœwiadczenie, nieobecnoœæ ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudnoœci w stosunkach rodzinnych,
podobnie jak, w okolicznoœciach przeciwnych, przyt³aczaj¹ca obecnoœæ
ojca, zw³aszcza tam, gdzie wystêpuje
ju¿ zjawisko tzw. „machizmu”, czyli
nadu¿ywanie przewagi uprawnieñ
mêskich, które upokarzaj¹ kobietê i nie
pozwalaj¹ na rozwój zdrowych stosunków rodzinnych.
Mê¿czyzna, ukazuj¹c i prze¿ywaj¹c
na ziemi ojcostwo samego Boga, powo³any jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim cz³onkom rodziny. Spe³ni to zadanie przez wielkoduszn¹
odpowiedzialnoœæ za ¿ycie poczête pod
sercem matki, przez troskliwe pe³nienie
obowi¹zku wychowania, dzielonego
z wspó³ma³¿onk¹, przez pracê, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza j¹
w spójni i sta³oœci, przez dawanie œwiadectwa dojrza³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego, które skutecznie wprowadza
dzieci w ¿ywe doœwiadczenie Chrystusa i Koœcio³a” (n. 25).
Ostatnio tyle s³yszymy o szacunku do ludzkiego ¿ycia, zbieraliœmy
podpisy, aby ka¿dy, kto tylko zechcia³
opowiedzia³ siê za ¿yciem. Jan Pawe³
II tyle razy mówi³ o cywilizacji ¿ycia,
w przeciwieñstwie do cywilizacji œmierci, za któr¹ dzisiejszy œwiat tak chêtnie siê opowiada, kiedy to ¿ycie ludzkie siê nie liczy, bo to, zdaniem
niektórych – tylko zlepek komórek.
Takie powiedzenie to przejaw buntu,
niewiedzy i chêci uspokojenia swojego sumienia. To tylko szukanie pokrêtnych dróg, aby postawiæ na swoim.
W prasie katolickiej stale podnosz¹ siê g³osy wo³aj¹ce g³osem mocnym o ratowanie ¿ycia dzieci nienarodzonych. Mo¿na przeczytaæ choæby
tylko same tytu³y: „Politycy, zatrzymaj-
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cie aborcjê!” – „Ocaliæ ¿ycie i rodzinê”2; „Koniec dyskusji, czas zakazaæ.
Kaja Godek w Sejmie: - Panie i panowie! Ponad 830 tys. podpisów pod
projektem „Zatrzymaj aborcjê” nie
mo¿e k³amaæ. Stañcie po stronie chorych dzieci”3. To g³ównie feministki
domagaj¹ siê prawa do zabijania dzieci. To okrutne! To one siej¹ nienawiœæ
do oponentów i do Koœcio³a. Znana
w ca³ym œwiecie Wanda Pó³tawska,
mówi: - „Nie jest tak, ¿e cz³owiek ¿yje,
bo siê urodzi³. Cz³owiek siê rodzi, bo
¿yje. Bo zosta³ stworzony. CZ£OWIEK nie jest byle kim”4. Jest i taki
artyku³: „PIS siê nie spieszy z zakazem
aborcji eugenicznej”5 „W Skandynawii odsetek tzw. aborcji eugenicznych
jest najwy¿szy na œwiecie”6. Na Zachodzie szaleje ideologia gender. która sieje zamêt w ludzkiej mentalnoœci,
gdzie tzw. postêpowe spo³eczeñstwa
spo¿ywaj¹ zatrute owoce atakuj¹ce
zdrow¹ rodzinê7.
Trzeba mocno trzymaæ siê nauki
Koœcio³a, tego wszystkiego, czego naucza³ nas œw. Jan Pawe³ II i jego nastêpcy. To Jan Pawe³ II jest papie¿em
rodziny, który uprasza dla ma³¿onków
œwiat³o Ducha Œwiêtego, wiern¹ mi³oœæ i uzdrowienie dla poranionych8.
Te poranienia mog¹ mieæ ró¿ne Ÿród³a, ró¿ne przyczyny. Mog¹ byæ „blizny” po usuniêciu ci¹¿y, mog¹ byæ
blizny po zdradach, k³ótniach, niepokojach, nadu¿yciach ma³¿eñskich
w postaci œrodków antykoncepcyjnych. Te problemy trzeba polecaæ œw.
Józefowi, Opiekunowi rodzin i Jego
Przeczystej Ma³¿once, Maryi. Mia³
i œw. Józef swoje problemy, bo kiedy
dowiedzia³ siê, ¿e Maryja jest w stanie
b³ogos³awionym za spraw¹ Ducha
Œwiêtego, postanowi³ potajemnie J¹
opuœciæ, bo nic z tego nie rozumia³.
Jednak¿e Bo¿a interwencja uchroni³a
Go przed tym krokiem. Swoje trudnoœci, problemy, k³opoty, trzeba próbowaæ rozwi¹zywaæ z Panem Bogiem,
z Jezusem, bo On najlepiej rozumie
ka¿dego z nas.
Zgrzeszyæ mo¿e ka¿dy. Znamy
œw. Piotra. Zaklina³ siê, sk³ada³ przysiêgê Jezusowi, ¿e Go nie zdradzi,
a jednak sta³o siê. Zdradzi³! A przecie¿
by³ jednam z najbardziej zaufanych
uczniów Jezusa, postawionym na czele
Aposto³ów, g³ow¹ przysz³ego Koœcio-

³a. On w³aœnie wyzna³ wiarê w boskie
pos³annictwo Jezus Chrystusa pod
Cezare¹ Filipow¹. Jeszcze przed paroma godzinami zapewnia³ Mistrza
o swojej wiernoœci a¿ do œmierci.
W Ogrojcu stan¹³ po stronie Pana,
a gdy Ten jest s¹dzony w sali s¹dowej, Piotr po trzykroæ zaklina siê i przysiêga, ¿e nawet Go nie zna. Po prostu
stchórzy³! W g³êbi duszy Piotr nie
zapar³ siê Pana z pewnoœci¹, bo poszed³ za Nim z mi³oœci. Zreszt¹ wystarczy³o spojrzenie Jezusa, aby Piotr
poszed³ i gorzko p³aka³. Naprawi³
swój b³¹d przez pokutê.

przyst¹pi³ do spowiedzi œwiêtej. Nie
trzeba siê baæ. Pan Bóg jest bardzo
mi³osierny. Wystarczy choæby przypomnieæ sobie przypowieœæ o synu
marnotrawnym, a wtedy z pewnoœci¹
bêdzie l¿ej. A na zakoñczenie zapamiêtajmy sobie przes³anie Pana Jezusa:
„W niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego grzesznika, który siê nawraca, ni¿
z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia” (£k 15,7).

Co nam zostaje? Trzeba nam mieæ
odwagê wo³aæ i to usilnie, o pomoc
do Chrystusa Pana. Mamy tak wo³aæ
jak ów niewidomy pod Jerychem: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade
mn¹”. Boga trzeba przepraszaæ i prosiæ o pomoc. Jezus nikomu, kto szczerze do Niego przychodzi, nie odmawia
swojej pomocy. Przecie¿ za grzechy
nasze, a nie za cnoty zawis³ na krzy¿u.
On jest zafrasowany naszym postêpowaniem. Popatrzmy oczyma swojej
wyobraŸni na figurkê Pana Jezusa Frasobliwego. Spotykamy je tu i ówdzie
przy drogach i polnych œcie¿kach. Siedzi na jakimœ pniu, rêk¹ wspieraj¹c na
kolanie swoj¹ g³owê. Wzrok ma smutny. Mo¿na to ró¿nie odczytaæ. Jezus
chce byæ razem z ludŸmi, chce dzieliæ
z nami trudy ¿ycia, chce nam pomóc.
Widzy przy tym jacy jesteœmy i smuci siê. Smuci siê nie tylko dlatego, ¿e
Go obra¿amy, ale ¿e siê poprawiæ nie
chcemy, ¿e lubimy trwaæ w grzechu.
Jezus nad tym boleje. Chêtnie jednak
uzdrawia duszê cz³owieka, jeœli przychodzi do Niego z wiar¹, tak jak to
uczyni³ niewidomy i zosta³ pochwalony: „Twoja wiara ciê uzdrowi³a”.
Trzeba do tego wielkiej pokory. Zapomnieæ trzeba o tym, ¿e jestem
urzêdnikiem, prezesem, dyrektorem,
lekarzem, nauczycielem, ¿e mi siê ludzie k³aniaj¹, a pamiêtaæ tylko o tym,
¿e mam wobec Boga pewne d³ugi do
sp³acenia. Trzeba siê ugi¹æ i powiedzieæ: „Ojcze, zgrzeszy³em”. Taka postawa mo¿e wyp³ywaæ jedynie z silnej wiary, a œwiadczyæ mo¿e jedynie
o wielkoœci cz³owieka.

Ks. Andrzej Skiba

Ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ powrotu do Chrystusa. Niech w tej naszej
parafii nie bêdzie nikogo, kto by nie

1

Bóg albo nic, Konferencja ks. kard.
Roberta Saraha prefekta Kongregacji
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, wyg³oszona w parafii Notre –
Dame de Stockel, 7 lutego 2018 r.,
w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela,
17-18 lutego 2018, s. M6 n.
2
Niedziela, nr 5, z 4 II 2018, s. 1 oraz
14-17; po raz kolejny: „Politycy, zatrzymajcie aborcjê! Aoel do ludzi dobrej
woli, w: Niedziela, nr 6, z 11.II 2018,
s. 10-11;
3
Goœæ Niedzielny, nr 3, z 21 stycznia
2018, s. 1 oraz 38-40, gdzie jest artyku³
Bogumi³a £oziñskiego „¯ycie zwyciê¿a ze œmierci¹”, gdzie widnieje tekst
„Obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcjê”, zakazuj¹cy zabijania nienarodzonych dzieci podejrzewanych o chorobê, zaprezentowa³a w Sejmie Kaja
Godek.
4
Goœæ Niedzielny, nr 5, z 4 lutego 2018,
s. 1 oraz 24-26.
5
B. £oziñski, tytu³ artyku³u jak w tekœcie, w: Goœæ Niedzielny, nr 6, z 11 lutego 2018, s. 5.
6
E. Kabiesz, Przera¿aj¹ca statystyka,
w: Goœæ Niedzielny, nr 7, z 18 lutego
2018, s. 7.
7
B. Rogalski, Wyci¹gaj¹ rêce po nasze dzieci, w: Niedziela, nr 7. Z dnia
18 II 2018, s, 20-21.
8
Papie¿ rodziny, w: Goœæ Niedzielny,
nr 41, z dnia 11 paŸdziernika 2015, s. 1
oraz: P. Legutko, Sanktuarium papie¿a
rodzin, w: tam¿e, s. 18-21.
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DEKALOG
IV PRZYKAZANIE DEKALOGU
„Czcij ojca swego i matkê swoj¹”
Katechizm Koœcio³a Katolickiego
przypomina nam, ¿e czwarte przykazanie rozpoczyna drug¹ tablicê Dekalogu. Zawarte s¹ na niej wskazania,
jak uk³adaæ relacje z drugim cz³owiekiem, aby trwaæ w porz¹dku mi³oœci.
Na pierwszy rzut oka czwarte przykazanie wydaje siê byæ dosyæ oczywiste w swej wymowie. Mamy okazywaæ szacunek rodzicom. To prawda,
ale w tym przykazaniu kryje siê jeszcze kilka wezwañ Pana Boga, o których czêsto nie pamiêtamy. W Katechizmie czytamy dalej:
„Czwarte przykazanie jest wyraŸnie skierowane do dzieci, okreœlaj¹c

nauczycieli, prze³o¿onych, urzêdników
pañstwowych, rz¹dz¹cych, wszystkich tych, którzy sprawuj¹ w³adzê nad
drugim cz³owiekiem lub nad wspólnot¹ osób.” (KKK 2199)
Czwarte przykazanie okreœla
wiêc nasze relacje z cz³onkami rodziny. Przy czym rodzina jest tutaj
szeroko pojêta. Zarówno ta najbli¿sza rodzina, z któr¹ ³¹cz¹ nas wiêzy
krwi, jak i rodzina, jak¹ jest spo³eczeñstwo czy te¿ Ojczyzna.
Takie spojrzenie na czwarte
przykazanie proponuje nam równie¿
Jan Pawe³ II:
„Czcij ojca twego i matkê twoj¹”.
(...) Przykazanie zobowi¹zuj¹ce cz³owieka do czci rodziców, ojca i matki,
zabezpiecza podstawowe dobro ludz-

ich relacjê do ojca i matki, która jest
najbardziej powszechna. Dotyczy
równie¿ zwi¹zków pokrewieñstwa z innymi cz³onkami rodziny. Domaga siê
okazywania czci, mi³oœci i wdziêcznoœci dziadkom i przodkom. Obejmuje
wreszcie obowi¹zki uczniów wzglêdem
nauczycieli, pracowników wzglêdem
pracodawców, podw³adnych wzglêdem prze³o¿onych, obywateli wzglêdem ojczyzny oraz tych, którzy ni¹
rz¹dz¹ lub kieruj¹.
Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowi¹zki rodziców, opiekunów,

kiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje siê u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich spo³ecznoœci i spo³eczeñstw.
S³owa czwartego przykazania
skierowane s¹ do dzieci, do synów
i córek. Mówi¹: “Czcij ojca i matkê”.
Z równ¹ si³¹ jednak odnosz¹ siê do
rodziców: “Pamiêtaj, abyœ prawdziwie zas³ugiwa³ na tê czeœæ”. B¹dŸ
godny imienia ojca! B¹dŸ godna imienia matki! (...) ¿eby dzieci mog³y czciæ
swoich rodziców, musz¹ byæ uwa¿ane i przyjmowane jako dar Boga. Tak,

ka¿de dziecko jest darem Boga. Dar
to trudny niekiedy do przyjêcia, ale
zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw
zmieniæ stosunek do dziecka poczêtego....” (03.06.1991)
Rodzina jest wiêc w oczach Bo¿ych
tak wa¿na, ¿e to w³aœnie od niej rozpoczyna Pan Bóg drug¹ tablicê Dekalogu.
B.J.
V PRZYKAZANIE DEKALOGU
„Nie zabijaj”
Dzisiaj w wielu miejscach na œwiecie jest w widoczny sposób ³amane
pi¹te przykazanie. Wojny, podczas
których zabija siê drugiego cz³owieka, a do walki nierzadko wykorzystuje
siê dzieci. Nieuwzglêdnianie prawa
wiêŸniów, godzenie w godnoœæ
kobiety. Morderstwa i wszelkie
napady. Aborcja i
powszechna zgoda na ustawodawstwo zezwalaj¹ce na jej
stosowanie. Praktykowana w wielu krajach eutanazja i kara œmierci.
O wspomnianych aktach przemocy ka¿dy z nas
wie, niektórzy doœwiadczyli... Wydaje nam siê, ¿e
co do pi¹tego
przykazania to my
akurat jesteœmy
w porz¹dku. Jednak w Kazaniu na
Górze Chrystus
t³umaczy pi¹te przykazanie i je rozwija. Wszelki grzech na brata jest win¹
w œwietle Dekalogu. Tak¿e obelgi
s³owne, pos¹dzanie kogoœ o brak pobo¿noœci. Jezus daje w ten sposób do
zrozumienia, ¿e s³owem mo¿na nie tylko zraniæ, ale tak¿e zabiæ drugiego cz³owieka. Mo¿na zabiæ jego dobre imiê.
Poszerzaj¹c zrozumienie przykazania
“nie zabijaj”, widaæ jak wiele jest mo¿liwoœci zabicia bliŸniego. Mo¿na zabiæ w kimœ chêæ do pracy, a nawet do
¿ycia, gdy siê nie dostrzega nic pozytywnego przez ca³e lata. Mo¿na dobiæ
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kogoœ ch³odem spojrzenia, bezdusznym urzêdniczym stylem traktowania,
brakiem mi³oœci. Œw. Jan przestrzega:
“Ka¿dy, kto nienawidzi swego brata,
jest zabójc¹”. (J 13, 15) Jednak nasze
z³e postêpowanie mo¿e mieæ te¿ inne
oddzia³ywanie. Wszelkie z³e s³owo,
czyn lub zaniedbanie, brak reakcji z
naszej strony na jawn¹ niegodziwoœæ,
mo¿e zabiæ cudze sumienie. Nasza
mo¿liwoœæ zabijania nie dotyczy tylko
cz³owieka. Swym grzechem zabijamy,
krzy¿ujemy samego Boga. “Krzy¿uj¹
w sobie Syna Bo¿ego i wystawiaj¹ Go
na poœmiewisko” (Hbr 6, 6). Cz³owiek
mo¿e doprowadziæ siê do takiego stanu, ¿e Bóg nie mo¿e ju¿ daæ w nim znaku ¿ycia o Sobie. Taki stan jest w konsekwencji groŸny dla otoczenia,
poniewa¿ ka¿dy grzech ma charakter
spo³eczny.
„W samym centrum Bo¿ego porz¹dku prawdy, wpisanego w serce
cz³owieka, le¿y przykazanie „nie zabijaj” - zakaz stanowczy i absolutny,
który równoczeœnie afirmuje prawo
ka¿dego cz³owieka do ¿ycia: od chwili poczêcia a¿ do naturalnej œmierci.
Prawo to w sposób szczególny bierze
w obronê ludzi niewinnych i bezbronnych”. Prawo broni “aby ¿aden cz³owiek nie stawa³ siê ofiar¹ agresji na
jego ¿ycie czy zdrowie: aby nie by³
niewinnie zabijany, torturowany,
drêczony, zagro¿ony. Chrystus w Kazaniu na Górze rozszerzy jeszcze zasiêg pi¹tego przykazania Dekalogu
na wszystkie dzia³ania przeciw bliŸniemu, zrodzone z nienawiœci czy
mœciwoœci (nawet jeœli nie posuwaj¹
siê a¿ do zabójstwa: “kto siê gniewa
na brata swego” - tak mówi Chrystus w Kazaniu na Górze).
(Homilia Jana Paw³a II w Radomiu
- 4.06.1991).
B.J.
VI PRZYKAZANIE DEKALOGU
„Nie cudzo³ó¿! ”
Wspó³czesny œwiat, nastawiony
na konsumpcjê i szukanie przyjemnoœci, z trudem przyjmuje szóste przykazanie Dekalogu. W imieniu Koœcio³a
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II zadaje ka¿demu z nas pytanie:
„Co sta³o siê z przykazaniem:
„Nie cudzo³ó¿” w naszym polskim
¿yciu? Czy ma³¿onkom naprawdê
zale¿y na tym, a¿eby ich dzieci rodzi-

³y siê z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, ¿e cia³o ludzkie
jest wezwane do zmartwychwstania
i ¿e winniœmy troszczyæ siê o zacho-

wiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim ma³¿onkom, wszystkim rodzinom w ca³ej Polsce!”
(£om¿a, 4 czerwca 1991r.)

wanie jego godnoœci? Czy potrafimy
sobie uœwiadomiæ, ¿e ludzka p³ciowoœæ jest dowodem nies³ychanego
wrêcz zaufania, jakie Bóg okazuje
cz³owiekowi, mê¿czyŸnie i kobiecie,
i czy staramy siê tego Bo¿ego zaufania nie zawieœæ? Czy pamiêtamy
o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest osob¹
i ¿e nie wolno drugiego cz³owieka
sprowadzaæ do roli przedmiotu, który z po¿¹dliwoœci¹ mo¿na ogl¹daæ
lub którego po prostu siê u¿ywa? Czy
narzeczeni buduj¹ swoj¹ przysz³¹ jednoœæ ma³¿eñsk¹, tak jak siê to robiæ
powinno, to znaczy zaczynaj¹c od
budowania jednoœci ducha? Czy
ma³¿onkowie pracuj¹ nad pog³êbieniem swojej ma³¿eñskiej jednoœci pomimo ca³ego trudu, a tak¿e obiektywnych trudnoœci, jakie niesie z sob¹
¿ycie, pomimo ró¿nych u³omnoœci,
jakimi oboje s¹ obci¹¿eni? Czy pamiêtaj¹ o tym, ¿e w momencie ich
œlubu przed o³tarzem sam Chrystus
zobowi¹za³ siê byæ z nimi zawsze, byæ
ich œwiat³em i moc¹? Czy ma³¿onkom
naprawdê zale¿y na tym, aby ta Boska obecnoœæ Chrystusa nape³nia³a
ich ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, sta-

Jaka jest nasza odpowiedŸ na te
pytania? Co robimy, aby zachowaæ
czystoœæ w naszym ¿yciu?
Katechizm Koœcio³a Katolickiego
przypomina, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na Bo¿y obraz i podobieñstwo. Zostaliœmy wiêc stworzeni do mi³oœci, która powinna przenikaæ wszystkie sfery
naszego ¿ycia, tak¿e nasz¹ p³ciowoœæ.
Brak tej mi³oœci powoduje nieuporz¹dkowanie w naszych sercach, które rodzi
z kolei nieczystoœæ. Katechizm wymienia takie wykroczenia przeciw czystoœci, jak: rozwi¹z³oœæ, masturbacja, nierz¹d, pornografia, prostytucja, gwa³t.
W celu wyeliminowania tego z³a Koœció³
zachêca nas do osi¹gniêcia panowania
nad sob¹. Jest to zadanie d³ugotrwa³e.
Nigdy nie nale¿y zak³adaæ, ¿e zdoby³o
siê je raz na zawsze.
Czystoœæ jest wreszcie darem Bo¿ym, o który trzeba nieustannie prosiæ. To Duch Œwiêty uzdalnia cz³owieka, odnowionego przez chrzest, do
naœladowania Chrystusa w Czystoœci.
B.J.
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Podziêkowania i ¿yczenia dla kap³anów
sk³adane w Wielki Czwartek 2018
Czcigodni kap³ani !
Ksiê¿e Proboszczu Andrzeju, ksiê¿e Marianie, ksiê¿e Waldemarze,
Drodzy wikariusze – ksiê¿e Tomaszu, ksiê¿e £ukaszu, ksiê¿e Pawle, ksiê¿e diakonie Jakubie!
W imieniu grup parafialnych i ca³ej wspólnoty parafialnej, w dniu dzisiejszym, w którym celebrujemy pami¹tkê
ustanowienia sakramentów – Eucharystii i Kap³añstwa, wszystkim Wam, naszym drogim kap³anom, przekazujemy szczere podziêkowania i wyrazy wdziêcznoœci za Wasz¹ kap³añsk¹ s³u¿bê.
Dziêkujemy za codzienne sprawowanie Eucharystii, za g³oszone S³owo Bo¿e, za pos³ugê w konfesjonale, za to, ¿e
niesiecie Pana Jezusa chorym do ich domów.
Dziêkujemy za udzielone sakramenty Chrztu Œwiêtego, za sakramenty Ma³¿eñstwa i za to, ¿e jesteœcie wielkim wsparciem w ostatniej drodze naszego ziemskiego ¿ycia.
Dziêkujemy, szczególnie ksiê¿om wikariuszom za ich troskê o duchowy rozwój i wzrost w wierze katolickiej dzieci
i m³odzie¿y.
Ponadto, ksiêdzu proboszczowi dziêkujemy za sta³¹ troskê o nasz¹ œwi¹tyniê, za wielki trud w redagowaniu tygodnika „Góra Przemienienia”. Sk³adamy gratulacje w zwi¹zku z otrzymaniem zaszczytnego tytu³u „Honorowy Obywatel
Wolnego Miasta Sanoka”.
Ksiêdzu Marianowi dodatkowo dziêkujemy za jego 20-letni¹ pos³ugê misyjn¹ w Kamerunie i 10-letni¹ pos³ugê misyjn¹ w Belgii, i za to dziêkujemy, ¿e w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wystawi³, wraz z bratem ksiêdzem Zdzis³awem,
kilkadziesi¹t zgromadzonych przez siebie ró¿nych szopek, czym sprawi³ wielk¹ radoœæ nie tylko dzieciom ale i doros³ym.
Panu Bogu dziêkujemy za ksiêdza diakona Jakuba, za jego pos³ugê w naszej parafii, za dar piêknej mowy, za g³oszone
kazania, za prowadzone nabo¿eñstwa.
Wdziêczni jesteœmy, ksiê¿e Jakubie, widz¹c Twoj¹ gorliwoœæ w pos³udze, Twoj¹ skromnoœæ i ¿yczliwoœæ. Chcia³oby siê powiedzieæ – „zostañ
z nami na zawsze”.
Czcigodni kap³ani – ¿yczymy Bo¿ej radoœci, aby towarzyszy³a Wam
w ka¿dym dniu pos³ugi, oraz wielu ¿yczliwych serc ludzkich, gotowych
przyjœæ z pomoc¹ w g³oszeniu Dobrej Nowiny.
Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie ³ask¹ i pokojem. Niechaj
nie brakuje Wam entuzjazmu i si³y potrzebnej do codziennej pracy, a Jezus
Chrystus niech bêdzie dla Was zawsze Ÿród³em niewyczerpanych darów,
abyœcie ca³ym swym ¿yciem œwiadczyli o swej przynale¿noœci do Boga.
W tym dniu pamiêtamy równie¿ o drogich nam kap³anach, którzy pos³ugiwali w naszej parafii – ksiêdzu Stanis³awie Guziku i ksiêdzu Krzysztofie Paczeœniaku, których odwiedziliœmy w Domu Ksiê¿y Seniorów w Korczynie k/Krosna.
Odwiedziliœmy równie¿ groby drogich nam kap³anów, których nie ma
ju¿ wœród nas, a którzy zas³uguj¹ na nasz¹ pamiêæ. Zapaliliœmy znicze na
grobach: ksiêdza Tomasza Grzywny w Grodzisku Dolnym, ksiêdza pra³ata Mariana Burczyka w Zarszynie, a w Sanoku,
ksiêdza pra³ata Adama Sudo³a i ksiêdza Franciszka Salezego Czaszyñskiego, budowniczego naszego koœcio³a.
Pamiêtamy równie¿ o kap³anach, którzy wywodz¹ siê z naszej parafii i przez Wasze œwiête, kap³añskie rêce sk³adamy
im serdeczne ¿yczenia.
Szczêœæ Bo¿e !
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„Troszczy³ siê o dobro
brzemiennej matki i dziecka”
wspomnienie o Prof. W³odzimierzu Fija³kowskim
Po krótkiej chorobie 15 lutego
2003 r. zmar³ prof. W³odzimierz Fija³kowski – ginekolog po³o¿nik, obroñca ¿ycia i twórca Szko³y Rodzenia. Jeszcze 19 stycznia, niespe³na na miesi¹c
przed œmierci¹ wyg³osi³ ostatnie wyk³ady w Studium ¯ycia Rodzinnego
w Czêstochowie. Promowa³ ekologiczne metody ochrony zdrowia, zw³aszcza w dziedzinie prokreacji. Zajmowa³
siê naukowym wdra¿aniem metod naturalnej regulacji poczêæ, stworzy³
polsk¹ szko³ê psychoprofilaktyki porodowej. By³ autorem 26 ksi¹¿ek naukowych i popularnonaukowych oraz
150 prac. W chwili œmierci mia³ 85 lat.
Prof. W³odzimierz Fija³kowski urodzi³ siê 4 czerwca 1917 r. w Bobrownikach n. Wis³¹. W Fatimie trwa³y ju¿
objawienia Matki Najœwiêtszej a Polacy z utêsknieniem walczyli i czekali
odzyskania niepodleg³oœci spod zaborów. W tym klimacie wychowywa³ siê
i kszta³ci³ m³ody przysz³y lekarz, wielki
obroñca ¿ycia nienarodzonych. Studia medyczne rozpocz¹³ w 1935 r.
w Szkole Podchor¹¿ych Sanitarnych
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego. Kontynuowa³ je
w tajnym nauczaniu w Warszawie oraz
tu¿ po zakoñczeniu wojny w Edynburgu na Polskim Wydziale Lekarskim.
Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej
jako lekarz oddzia³ów administracyjnych Sztabu G³ównego. Za dzia³alnoœæ
W Ruchu Oporu zosta³ aresztowany
i wiêziony w Radomiu, OœwiêcimiuBrzezince i w innych obozach na terenie Wirtembergii.
W latach 50. zorganizowa³ doœwiadczalny kurs profilaktyki porodowej, na którym kszta³towa³ siê polski
model Szko³y Rodzenia. Od 1983 r.
przygotowaniem do porodu obj¹³ tak¿e ojców, którzy potem wspó³uczestnicz¹ w porodzie. Przez 40 lat dzia³alnoœci Szko³y Rodzenia skorzysta³o
z niej ok. 40 tys. matek i ojców. Dzia³alnoœæ prof. Fija³kowskiego nie podoba³a siê ówczesnym w³adzom, wskutek czego przez wiele lat nie móg³
pracowaæ w Akademii Medycznej.
G³ówn¹ przeszkod¹ w jego rozwoju
zawodowym by³o wprowadzenie
w 1956 r, ustawy o dopuszczalnoœci
przerywania ci¹¿y. Prof. Fija³kowski nie
zgadza³ siê na wykonywanie zabiegów

przerywania ci¹¿y – w konsekwencji
musia³ zrezygnowaæ z pracy w przychodni. Uczelniany komitet PZPR nie
chcia³ dopuœciæ do rozpoczêcia przewodu habilitacyjnego. Mimo to habilitacja, na podstawie pracy „Szko³a
Rodzenia oparta na podstawach psychologicznych”, zosta³a zatwierdzona
przez Centraln¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹. Nie by³ to jednak koniec k³opotów. Kwalifikacje nie wystarczy³y, aby
prof. Fija³kowski wówczas docent
otrzyma³ etat. Znowu na przeszkodzie
stanê³a partia. Tym
razem skutecznie,
bo w 1974 r. zosta³
on zwolniony z pracy w Akademii Medycznej. Za tê niechlubn¹ postawê
uczelni, przeproszono Profesora dopiero w 1981 r.
Prof. Fija³kowski
uczestniczy³ w pracach 7 towarzystw
naukowych zarówno krajowych, jak
i miêdzynarodowych, m.in.: Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Miêdzynarodowego Towarzystwa
Naukowego Psychologii Prenatalnej.
Od maja 1994 r. by³ cz³onkiem Papieskiej Akademii ¯ycia „Pro Vita”. Jego
¿yciowym credo by³y s³owa: „P³ynê
pod pr¹d, bo tylko tak mogê budowaæ
cywilizacjê ¿ycia. Nigdy nie zboczê
z trasy, nie zgubiê celu – deklarowa³ –
s³u¿ba ¿yciu jest moim powo³aniem” mówi³. Œp. Prof. W³odzimierz Fija³kowski, by³ odznaczony m.in. Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznak¹ ¿o³nierzy Armii Krajowej,
medalem „Za zas³ugi dla miasta
£odzi” i papieskim odznaczeniem
„Pro Ecclesia et Pontifice” (grudzieñ
1990 r.). 14 maja 1998 r. otrzyma³ Krzy¿
Komandorski Orderu Œwiêtego Grzegorza Wielkiego. Jest to najwy¿sze
odznaczenie watykañskie, jakie mo¿e
otrzymaæ osoba œwiecka nie bêd¹ca
g³ow¹ pañstwa.
Pan £ukasz G³owacki, uczestnik
pogrzebu i korespondent Tygodnika
Katolickiego „Niedziela” (2 marca

2003), tak opisuje po¿egnanie Profesora. „Oko³o tysi¹ca osób uczestniczy³o 19 lutego 2003 r. w £odzi w pogrzebie prof. W³odzimierza
Fija³kowskiego. Ca³a Polska po¿egna³a wielkiego obroñcê ¿ycia, twórcê
polskiego modelu Szko³y Rodzenia
i wielkiego cz³owieka. MroŸna pogoda nie odstraszy³a tych, którzy chcieli
po¿egnaæ Profesora. Koœció³ œw. Wojciecha – miejsce jego codziennych
modlitw wype³nia³ siê od rana. Zdenerwowani byli tylko sprzedaj¹cy

przed koœcio³em kwiaty. Nikt ich nie
kupowa³. Profesor prosi³, aby ¿egnaj¹cy go, zamiast kupowania wi¹zanek
wrzucili ofiarê do specjalnych puszek.
Zebrane w ten sposób pieni¹dze stan¹
siê zacz¹tkiem Daru ¯ycia Profesora
Fija³kowskiego i bêd¹ przeznaczone na
ratowanie nienarodzonych dzieci.
Msza œw. rozpoczê³a siê od odczytania listu od Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II: „Z bólem przyjmujê odejœcie tego
wybitnego profesora i ofiarnego lekarza, odwa¿nego obroñcy ¿ycia nienarodzonych, cz³onka Papieskiej Akademii „Pro Vita”, seminaryjnego
wyk³adowcy medycyny pastoralnej.
Dziêkujê Bogu za wszelkie dobro, jakie sta³o siê udzia³em Koœcio³a dziêki
jego d³ugotrwa³ej pracy, a szczególnie za ka¿de uratowane istnienie ludzkie”. Nastêpnie s³owa uznania
i wdziêcznoœci o zmar³ym Profesorze
wyg³osi³ ordynariusz ³ódzki – abp
W³adys³aw Zió³ek: „W czasie, kiedy
cz³owiek woli myœleæ tylko o sobie, ¿yæ
i pracowaæ tylko dla siebie, prof. Fija³kowski odkrywa³ przed nami prawdê,
¿e nie sposób na tej drodze odnaleŸæ
szczêœcie. Szczêœliwym mo¿na byæ tyl-
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ko wtedy, gdy uszczêœliwia siê innych,
nawet je¿eli trzeba bêdzie po drodze
wypiæ kielich goryczy. W³aœnie w tym
uszczêœliwianiu innych by³ cz³owiekiem wybitnym, lekarzem zawsze oddanym trosce o dobro brzemiennej
matki i poczêtego dziecka, obroñc¹
¿ycia i rzecznikiem praw rodziny. Ordynariusz ³ódzki podkreœla³, ¿e nie
sposób jest mówiæ o Profesorze inaczej ni¿ „wielki cz³owiek, wielki chrzeœcijanin, wielki Palak. Ka¿dy, kto zetkn¹³ siê z Profesorem, pozostawa³
zauroczony i poci¹gniêty jego bardzo
autentycznym, prawdziwym i pe³nym
oddania umi³owaniem Boga. To w³aœnie Bóg by³ dla prof. Fija³kowskiego
„najg³êbsz¹ inspiracj¹”. To trwanie
w bliskiej przyjaŸni z Bogiem owocowa³o w jego ¿yciu radoœci¹ i prostolinijnoœci¹, odwag¹ i wytrwa³oœci¹, ale
tak¿e pokor¹ i ³agodnoœci¹, bezinteresownoœci¹ i dobroci¹. By³ nie tylko
„rzecznikiem cywilizacji mi³oœci”, ale
jego cierpliwym budowniczym i „gorliwym aposto³em”. (…) „Dlatego móg³ mi
wyznaæ na krótko przed œmierci¹: „Jestem przygotowany na spotkanie z Panem” - mówi³ w homilii abp Zió³ek. Wed³ug niego, Profesor by³ odwa¿nym
œwiadkiem, „œwiadek to wiêcej ni¿ nauczyciel. Œwiadek to tak¿e wiêcej ni¿
naukowiec i pisarz. Œwiadek to uczeñ
id¹cy œladami Chrystusa – z wiar¹ i mi³oœci¹ dŸwigaj¹cy za Nim swój krzy¿. Bo
mi³oœæ to ofiara. Tu nie wystarczaj¹ s³owa. Tu trzeba daæ œwiadectwo. Profesor
to potrafi³! Jego nazwisko sta³o siê niejako znakiem rozpoznawczym – symbolem wiernoœci, mêstwa i uczciwoœci –
mocno zaakcentowa³ abp Zió³ek.
Homiliê wyg³osi³ teolog moralny
i przyjaciel Profesora Fija³kowskiego
– ks. dr Andrzej Œwi¹tczak. Wspomina³ ostatnie dni ¿ycia Zmar³ego, szczególnie rozmowy na temat samego momentu œmierci. Podkreœla³, ¿e prof.
Fija³kowski „pozostawa³ czysty, przejrzysty i jednoznaczny. By³ swego rodzaju prorokiem, cz³owiekiem niez³omnym”. Ks. A. Œwi¹tczak przypomnia³
o trzech wa¿nych momentach jego
¿ycia: pobycie w obozie koncentracyjnym, gdzie obieca³, ¿e je¿eli prze¿yje,
bêdzie do koñca swoich dni walczyæ
o godnoœæ cz³owieka od momentu
poczêcia; o uchwaleniu w 1956 r. ustawy legalizuj¹cej aborcjê (nie zgadza³
siê na te zabiegi, pisz¹c: „Jako cz³owiek odmawiam”); i o wyrzuceniu Profesora w 1974 r. z Akademii Medycznej (za „z³y wp³yw na studentów”
i „nauczanie niezgodne z doktryn¹
marksistowsk¹”). „Profesor nigdy nie
musia³ zmieniaæ pogl¹dów, nigdy,ni-

gdy siê z nich nie musia³ wycofywaæ”
- podkreœli³ ks. Œwi¹tczak.
Na zakoñczenie Mszy œw. prof. Fija³kowskiego ¿egnali te¿ przedstawiciele KUL, dzia³acze ruchów obrony
¿ycia, Ruchu „Focolari”, bp Piotr Libera i prezydent £odzi Jerzy Kropiwnicki, który zapewni³, ¿e bêdzie d¹¿y³
do tego, by jedna z ulic £odzi otrzyma³a imiê Zmar³ego Profesora. Tego
samego dnia wys³a³ te¿ do prezydenta proœbê o poœmiertne uhonorowanie Profesora, Wielkim Krzy¿em Orderu „Polonia Restituta”. Kondukt
¿a³obny na cmentarz poprowadzi³
bp Stanis³aw Stefanek – przewodnicz¹cy Rady ds. Rodziny Konferencji
Episkopatu Polski. W przemówieniu
nad trumn¹ obieca³ zaanga¿owanie
Rady w szerzenie idei, które pielêgnowa³ prof. Fija³kowski. „Pracownicy
Rady oddadz¹ swoje rêce, by przekazaæ ludziom jego ksi¹¿ki, oddadz¹
swoje serca, by przekazaæ dynamikê
mi³owania i oddadz¹ swój umys³, by
to, co jest owocem jego chrzeœcijañskiej i badawczej refleksji, sta³o siê
w³asnoœci¹ polskich rodzin.

powa¿nie przeziêbiony, ale mimo to
przyszed³, aby wyg³osiæ wyk³ad na
nowym kursie w naszej Szkole Rodzenia” - stwierdzi³a Krystyna Osada
z Centrum S³u¿by Rodzinie. „To by³
cz³owiek pe³en energii i sympatii dla
ludzi. Zostawi³ po sobie wielki dar,
który owocowaæ bêdzie jeszcze d³ugo” - powiedzia³ ks. Stanis³aw Kaniewski, wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa rodzin.
Napotykane trudnoœci i utrata pracy w uczelni paradoksalnie przynios³y dobre owoce. W tym czasie Profesor Fija³kowski zintensyfikowa³
dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do g³êbokiej
odnowy po³o¿nictwa w Polsce. Drog¹
do celu by³a Szko³a Rodzenia, która
sta³a siê szko³¹ modelow¹ dla ca³ego
kraju. Prowadzi³ systematyczne szkolenia kadr, by zapewniæ tym placówkom wysoki poziom fachowoœci. Profesor jest autorem ponad 150 prac
drukowanych w piœmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz 27 ksi¹¿ek
oraz ponad 1000 artyku³ów popularnonaukowych, drukowanych w piœmiennictwie krajowym i zagranicz-

W pogrzebie uczestniczy³ tak¿e
o. Jan Góra OP, który powiedzia³: „Bardzo trudno mówiæ jest o Przyjacielu,
który nauczy³ mnie powa¿nego stosunku do ¿ycia ludzkiego, do p³ciowoœci. Pozna³em go jako bardzo m³ody ksi¹dz. I w³aœnie on pokaza³ mi
piêkno i harmoniê ¿ycia rodzinnego”.
Jeden z jego uczniów wspomina³ Profesora jako cz³owieka bardzo ciep³ego
i serdecznego. „Jego g³êbokie spojrzenie w oczy i silny uœcisk d³oni by³y
niesamowite. On w ten sposób przekazywa³ swoj¹ energiê” - mówi³, wychodz¹c z cmentarza, szpakowaty
mê¿czyzna. „Nauczanie Profesora by³o
dla mnie, studenta medycyny, odkryciem. Nikt tak nie mówi³ w tamtych
czasach” - wspomina³ ks. Kazimierz
Kurek SDB, rektor salezjañskiej uczelni z £odzi. „Po raz ostatni widzia³em
Profesora 16 stycznia. By³ ju¿ wtedy

nym. Swoje publikacje kierowa³ do
szerokich krêgów czytelników, do
wszystkich zaanga¿owanych w dzie³o ochrony macierzyñstwa i poczêtego dziecka, do lekarzy i po³o¿nych,
pedagogów i psychologów, socjologów i polityków, a przede wszystkim
do matek i ojców pragn¹cych, aby
w ich rodzinach ¿ycie rozwija³o siê
zgodnie z prawami natury i osobowym prawem cz³owieka.
oprac. Halina Martowicz

Zród³o:
G³owacki £. On by³ œwiadkiem.
TK „Niedziela” nr 9/2003 „Zmar³ obroñca ¯ycia”
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S³u¿yæ z pokor¹ /£k 17,7-10/
Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze
lub pasie, powie mu, gdy on wróci
z pola: „PójdŸ zaraz i si¹dŸ do sto³u”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem i napijê siê, a potem ty
bêdziesz jad³ i pi³”? Czy okazuje
wdziêcznoœæ s³udze za to, ¿e wykona³
to, co mu polecono? Tak i wy, gdy
uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „S³udzy nieu¿yteczni
jesteœmy; wykonaliœmy to , co powinniœmy wykonaæ”>>.
LECTIO
Losem ka¿dego s³ugi jest to ¿e pracuje u pana, dla pana i na pana. Pracuj¹c na polu powiêksza dobra i zasoby materialne swojego pana, a po
powrocie do domu obs³uguje go, co
jest dalsz¹ kontynuacj¹ pracy dla niego. Niewolnicy musieli wykonywaæ
nie tylko prace polowe ale tak¿e przygotowywaæ posi³ki. Praca ta by³a
uwa¿ana przez w³aœcicieli niewolników za ich obowi¹zek, nie za jak¹œ
dobrowoln¹ przys³ugê. Ca³e ¿ycie s³ugi skupione jest na panu i jego potrzebach, to on jest na pierwszym miejscu. Osobiste ¿ycie i osobiste potrzeby
s³ugi musz¹ byæ te¿ podporz¹dkowane panu. Nie chodzi o to, ¿e pan jest
zbyt wymagaj¹cy, czy niewdziêczny,
ale o to ¿e wykonywanie wszystkich
tych zadañ nale¿y do podstawowych
i codziennych obowi¹zków s³ugi.
¯adna praca niewolnika nie jest powodem do okazywania mu wdziêcznoœci. Tak niewolnik, jak i to co wykonuje nale¿¹ do jego w³aœciciela.
Jezus poleca uczniom aby mówili po
wype³nionych obowi¹zkach:
„S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy;
wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ” , co nie oznacza ¿e uczniowie
s¹ bezwartoœciowi, a ich zaanga¿owanie w to co robi¹ jest przez Boga
niedoceniane, czy nie ma znaczenia.

Raczej oznacza sposób myœlenia, który nie daje im poczucia ¿e nale¿y siê
im za to co robi¹ nagroda czy szczególna ³aska Bo¿a, gdy¿ ³askawoœæ
Bo¿a jest darem. Wiara uczniów umacnia siê te¿ przez ich pos³uszeñstwo
podobne do pos³uszeñstwa s³ugi
pracuj¹cego w polu i w domu, jak spe³nia rolê s³u¿ebn¹ i okazywana jest
w postawie s³ugi.
MEDITATIO
Wersety tej perykopy adresowane
s¹ nie tylko do uczniów, ale równie¿ do
nas wszystkich. Przypominaj¹ one
i przestrzegaj¹ przed arogancj¹ i zbyt
wysokim mniemaniu o sobie, gdy¿
wszystkie nasze codzienne zajêcia i obowi¹zki wype³niamy jako wierni w s³u¿bie Boga, do którego nale¿ymy. Jest to
nasz obowi¹zek i zarazem przywilej.
W s³u¿bie tej nie ma zas³ug, presti¿u, pozycji czy podziêkowania. Jedyn¹ wystarczaj¹c¹ nagrod¹ powinna byæ œwiadomoœæ dobrze spe³nionego obowi¹zku.
Obowi¹zkiem ka¿dego chrzeœcijanina jest ¿ycie wed³ug dziesiêciu przykazañ. Jezus na pytanie o ¿ycie wieczne
odpowiedzia³ pewnemu m³odzieñ- cowi:
„Jeœli chcesz osi¹gn¹æ ¿ycie, zachowuj
przykazania” (Mt 19, 16-19). Cz³owiek,
który ¿yje wed³ug Bo¿ych przykazañ nie
powinien siê z tego powodu chwaliæ, che³piæ czy uwa¿aæ siê za kogoœ wyj¹tkowego czy lepszego od innych, a jedynie byæ
szczêœliwym ¿e uniknie potêpienia i pokornie myœleæ i mówiæ: Jestem nieu¿ytecznym s³ug¹; wykona³em to co powinienem wykonaæ. Jest to te¿ zaproszenie
do s³u¿by, do tego aby naœladowaæ
CHRYSTUSA w bezinteresownej s³u¿bie bliŸniemu. Czyni¹c dobro, realizujemy nasze powo³anie, spe³niamy swój
obowi¹zek w s³u¿bie Boga. Godne wype³nianie swoich obowi¹zków, bezinteresownoœæ, wiernoœæ przykazaniom; s¹
to cechy, które powinny charakteryzowaæ ka¿dego kto idzie za Jezusem.

ORATIO
Ojcze Niebieski Ty powo³a³eœ mnie
do ¿ycia bez ¿adnej zas³ugi z mojej
strony, jest ono dla mnie wielkim, niewyobra¿alnym darem od Ciebie. Obdarzy³eœ mnie mi³oœci¹, zdrowiem,
ukochanymi najbli¿szymi osobami,
wszystkim co jest najcenniejsze i potrzebne do tego aby byæ szczêœliwym
w ¿yciu. Kiedy i w jaki sposób sp³acê
Ci ten d³ug Ojcze?, Wiem ¿e doceniasz
wszystkie moje wysi³ki odnoœnie wype³niania Twoich przykazañ, i choæ
wiele mi siê nie udaje, to wype³nia je
Twoja £aska. Proszê Ojcze spraw
abym wype³nia³ swoje obowi¹zki i zadania bezinteresownie nie oczekuj¹c
¿adnego po¿ytku z tego, co robiê.
S³ug¹ nieu¿ytecznym jestem, wykonujê to co powinienem wykonaæ.
CONTEMPLATIO
Panie Jezu bezu¿ytecznym by³oby
abym Ci s³u¿y³ w inny sposób jak Ty
sam to czyni³eœ. Panie Ty tê s³u¿bê
wzglêdem mnie i wszystkich ludzi sam
podj¹³eœ. Kiedy uczestniczê w Eucharystii Œwiêtej, kiedy przystêpujê do
Sakramentów Œwiêtych, to Ty Sam stajesz siê s³ug¹ dla mnie. Podczas ostatniej wieczerzy przepasa³eœ siê przeœcierad³em i us³ugiwa³eœ swoim uczniom
umywaj¹c im nogi. Teraz widzê jak
wielce nieu¿ytecznym s³ug¹ jestem.
W³asnym przyk³adem zachêcasz mnie
Panie do pos³ugiwania i czynienia
dobra na rzecz wszystkich potrzebuj¹cych braci i sióstr; przez ewangelizacjê lub w ka¿dy inny mo¿liwy sposób. Twoja mi³oœæ, b³ogos³awieñstwo
i przebywanie z Tob¹ we wszystkim
co robiê niech bêdzie dla mnie jedyn¹
i wystarczaj¹c¹ nagrod¹ na drodze,
któr¹ mnie prowadzisz. AMEN.

Wies³aw Czopor (Grupa Biblijna)
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2 Niedziela Wielkanocy czyli MI£OSIERDZIA BO¯EGO
08.04.2018
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Zachêcamy do czêstego odmawiania Koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia,
za co mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny
pod zwyk³ymi warunkami za jej pobo¿ne odmówienie w koœciele lub kaplicy
wobec Najœwiêtszego Sakramentu.
Chorzy mog¹ zyskaæ odpust poza koœcio³em. Dziœ tak¿e rozpoczyna siê
Tydzieñ Mi³osierdzia.
2. Dziœ o godzinie 17.00 nabo¿eñstwo ró¿añcowe i zmiana tajemnic ró¿añcowych.
3. Dziœ zbiórka do puszek na „Caritas”.
4. Jutro, przeniesiona z 25 marca, uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jest
to Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. Modlimy siê
o poszanowanie ludzkiego ¿ycia od
chwili poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. Na o³tarzach przed Œwiêtami by³y
wy³o¿one kartki, na których mo¿na by³o
siê wpisywaæ. Podpisy te z³o¿ymy ju-

09.04.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Piotr Starzecki – int. od szwagierek i szwagra
7.00 + Krystyna Drwiêga (greg.)
7.30 1. ++ Zofia, Franciszek, Wac³aw
Kurkarewicz
2. + Roman – int. od Zofii Lisowskiej
18.00 1. W intencji Bo¿eny i Jana
Halerz w 30 rocznicê œlubu, dziêkczynna, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej nad nimi i synami, Dariuszem i Micha³em
2. + Jan Hydzik – int. od kolegów i kole¿anek z pracy syna
10.04.2018 WTOREK
6.30 + Piotr Starzecki – int. od siostry Wiesi z rodzin¹
7.00 + Krystyna Drwiêga (greg.)
7.30 + Helena Drwiêga
18.00 1. W intencji sióstr z Ró¿y œw.
Anny, dla nich i ich rodzin
2. + P³oszaj Tadeusz w 8 rocz. œmierci, +
P³oszaj Melania, + P³oszaj Michalina
3. W intencji poleg³ych w katastrofie
pod Smoleñskiem
11.04.2018 ŒRODA
6.30 + Piotr Starzecki – int. od brata
Leszka z rodzin¹
7.00 + Krystyna Drwiêga (greg.)

tro podczas Mszy œwiêtej wieczornej.
By³y te¿ odpowiednie materia³y.
5. Za tydzieñ zbiórka do puszek na
szpital. W proœbie skierowanej do parafii czytamy: „Zwracamy siê z proœb¹
o ³askaw¹ pomoc w zbieraniu œrodków
finansowych na zakup nowego sprzêtu medycznego i rehabilitacyjnego dla
potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Wszystkie nasze starania wyp³ywaj¹
z potrzeby serca i chêci s³u¿enia osobom choruj¹cym. Widzimy, ¿e z roku
na rok liczba pacjentów szpitalnych
i osób potrzebuj¹cych pomocy medycznej roœnie. Wzrasta równie¿ ciê¿koœæ schorzeñ. Dla ka¿dego pacjenta
nag³a choroba jest trudnym doœwiadczeniem ¿yciowym, dlatego te¿ uwa¿amy za szczególnie zasadne s³u¿enie
dzie³u przywracania zdrowia. Uprzejmie
prosimy o wyra¿enie zgody i pomoc

INTENCJE MSZALNE
09.04 - 15.04.2018
7.30 + Katarzyna – int. od rodziny
Stec
18.00 1. + Maria Lewek
2. + Piotr Starzecki – int. od córki Anity z rodzin¹
3. + Tomasz w 5 rocz. œmierci
12.04.2018 CZWARTEK
6.30 + Katarzyna – int. od kuzynki
Doroty z rodzin¹
7.00 + Krystyna Drwiêga (greg.)
7.30 + Piotr Starzecki – int. od Gracjana Kular z rodzin¹
18.00 1. + Piotr Starzecki – int. od
córki Moniki z rodzin¹
2. + Janina w 6 rocz. œmierci i + Stanis³aw w 21 rocz. œmierci
3. + W³adys³awa Pietrzycka – int. od
Stanis³awa z rodzin¹
13.04.2018 PI¥TEK
6.30 + Piotr Starzecki – int. od Justyny Pielech z rodzin¹
7.00 + Krystyna Drwiêga (greg.)
7.30 + Jan Hydzik – int. od kolegów
i kole¿anek z pracy
18.00 1. + Katarzyna – int. od kuzynki Anny z rodzin¹
2. + Piotr Starzecki – int. od brata Adama z rodzin¹
3. + W³adys³awa Pietrzycka – int. od

w zbiórce œrodków finansowych w Parafiach Ziemi Sanockiej na rzecz lepszej
opieki nad osobami niepe³nosprawnymi w naszym regionie w 2018 roku.
W imieniu Fundacji Ochrony Zdrowia
podpisany p. prezes Józef Baszak. Ze
swej strony równie¿ przychylamy siê
do tej proœby.
6. Za tydzieñ, na godzinê 12.30 zapraszamy na Mszê œwiêt¹, a po niej na
nabo¿eñstwo do œw. Rity.
7. Towarzystwo Pomocy im. Œw. Brata Alberta, Ko³o w Sanoku, dziêkuje
wszystkim darczyñcom za pamiêæ,
¿yczliwoœæ i hojnoœæ, a tak¿e zrozumienie, otwarte serce na potrzeby ludzi
chorych, ubogich i bezdomnych. We
wszystkich parafiach sanockich zbierano ¿ywnoœæ oraz pieni¹dze. Pod podziêkowaniami podpisana jest p. prezes Alicja Kocy³owska.

rodziny z Bukowska
4. + W int. poleg³ych i pomordowanych w obozach: Katyñ, Miednoje,
Charków
14.04.2018 SOBOTA
6.30 + Piotr Starzecki – int. od chrzeœniaka Paw³a z rodzin¹
7.00 1. + Krystyna Drwiêga (greg.)
2. + Artur Szorek
7.30 1. ++ Józef, Marianna, Szymon,
Jerzy Adamczakowie, ++ Krzysztof,
Zbigniew, Konstanty Politowie
2. ++ Bronis³awa (f) i Jan K¹dzio³ka
18.00 1. W int. Agaty i Edwarda Jaklików w 30 rocznicê œlubu; dziêkczynno-b³agalna
15.04.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Anna Nowicka w 1 rocz.
œmierci
9.30 + Ludwika (f) w 1 rocz. œmierci
oraz + Tadeusz, + Marta i + Franciszek
11.00 + Katarzyna Kamiñska w 6 rocz.
œmierci
12.30 + Krystyna Drwiêga (greg.)
16.00 W int. Andrzeja i El¿biety w 35
rocznicê œlubu; dziêkczynno-b³agalna
18.00 + Andrzej Tarnawski w 26 rocz.
œmierci i + Maria oraz ++ rodzice obu stron
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