1

Góra Przemienienia nr 16 (762) 22 kwietnia 2018 r.

Niedziela Dobrego Pasterza

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 16 (762) 22 kwietnia 2018 r.

Mk 4, 26

2

Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Niedziela Dobrego Pasterza

W NUMERZE

W czasach, kiedy szeroko by³a rozwiniêta kultura pasterska, nikomu nie trzeba by³o t³umaczyæ zasad ¿ycia pasterskiego. Dziœ jeszcze w naszej rzeczywistoœci,
choæby tej bieszczadzkiej, mo¿na spotkaæ
pasterzy wypasaj¹cych owce, czuwaj¹cych nad stadem, pilnuj¹cych ich, wyrabiaj¹cych sery, które mo¿na nabyæ przy
owczych pastwiskach.
Dzisiejsza Ewangelia œwiêta
(J 10,11-18), przybli¿a nam obraz pasterza. Nie jest to obraz pe³en idylli,
ale za tym kryje siê niema³y trud pasterski. Stadu niejednokrotnie grozi³a
niebezpieczeñstwo czy to od drapie¿ników czy wilków, jak nieraz s³yszymy
o watahach wilków w Bieszczadach,
które siej¹ spustoszenie w ch³opskich
zagrodach. Bywa³o, ¿e i najemnik nie
spisywa³ siê najlepiej, st¹d wilki czy
rabusie mieli ³atwy dostêp do stada.
Najemnik, tak bywa³o, ¿e wobec przewa¿aj¹cej liczby wilków czy rabusiów,
ucieka³, dezerterowa³ z pastwiska. Pan
Jezus ocenia: „Najemnik ucieka dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu
na owcach”. Teraz Pan Jezus daje œwiadectwo o sobie: „Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znaj¹, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca (…) bo Ja ¿ycie
moje oddajê”.
Œw. Jan, kiedy zobaczy³ przecho-

dz¹cego Jezusa, rzek³: „Oto Baranek
Bo¿y” (J 1,36). Jezus jest Bo¿ym Barankiem. Ile razy widzimy taki obraz.
Podobnie podczas Mszy œwiêtej kap³an mówi: „Oto Baranek Bo¿y, który
g³adzi grzechy œwiata”. Œw. Piotr nape³niony Duchem Œwiêtym zwraca siê
do prze³o¿onych i starszych ludu, g³osz¹c katechezê o zmartwychwsta³ym
Jezusie, który czyni dobro, który
uzdrawia, co siê dokonuje. Piotr nazywa Zmartwychwsta³ego „kamieniem
odrzuconym przez (…) buduj¹cych,
tym, który sta³ siê kamieniem wêgielnym”. W refrenie z Psalmu responsoryjnego, powtarzaliœmy: „Kamieñ odrzucony sta³ siê fundamentem”.
Wiele wniosków mo¿emy wysnuæ
z tego okreœlenia. Tym kamieniem odrzuconym przez ¯ydów i nie tylko, jest
Jezus. Kiedy uwa¿nie œledzimy to, co
siê dzieje w œwiecie, w Europie, a nierzadko i u nas, ludzie nawet ochrzczeni odrzucaj¹ Jezusa, który jest fundamentem naszego ¿ycia. Swoje ¿ycie
opieraj¹ na swoich zasadach, które
niejednokrotnie s¹ chwiejne, kruche,
wiod¹ce do upadku. Nieraz s³yszymy,
¿e dom swój powinniœmy „budowaæ
na skale”. T¹ „ska³¹” s¹ Bo¿e przykazania, nauka Jezusa, Ewangelia, przekaz Koœcio³a. Na tej „skale” wychowa³y siê ca³e pokolenia wierz¹cych,
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ludzi œwiêtych, którzy swoim ¿yciem
pokazuj¹ jak w danej rzeczywistoœci
„budowaæ swoje ¿ycie na skale”. Cz³owiek wychodz¹c z domu rodzinnego,
id¹c w œwiat, winien mieæ trwa³e zasady, trwa³y fundament, na którym móg³by siê oprzeæ, na którym opiera³by
swoj¹ egzystencjê. Kiedy biorê do rêki
ksiêgi parafialne, to widzê, ile osób
odesz³o od nauki Koœcio³a, od fundamentów swojej wiary, ¿yj¹c choæby
w zwi¹zkach, ale bez sakramentów
œwiêtych. Bywa i tak, ¿e nie ma ¿adnej
przeszkody do zawarcia sakramentalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego, pary maj¹
ju¿ dzieci, ale nie wiedz¹ czy i kiedy
siê pobior¹. Mo¿e to niedojrza³oœæ,
brak odpowiedzialnoœci, œrodowisko
obojêtne religijnie, przyzwyczajenie,
które jest niebezpieczne dla zbawienia swojej duszy. A w dzisiejszej liturgii s³owa (Dz 4,8-12) œw. Piotr, który
by³ tak blisko Jezusa mówi o Jezusie,
¿e „nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibyœmy byæ zbawieni”. Czy warto ryzykowaæ utratê swojego zbawienia?
Przyjdzie czas, kiedy ka¿dy odpowie
przed Panem Bogiem za swoje wybory, dobre i z³e. Kiedy ¿ycie siê chwieje, to byæ mo¿e za p³ytkie by³y fundamenty, mo¿e zak³adaj¹cy zlekcewa¿y³
zasady jego budowania. Bywa, ¿e
czasem cz³owieka porwie wir ¿ycia
œwiatowego, czas niekoñcz¹cych siê
uciech, ¿ycie bez odpowiedzialnoœci,
na przys³owiowym „luzie”, ale bywa,
¿e przychodzi opamiêtanie i czas powrotu do fundamentów, jak w przypadku Magdaleny czy marnotrawnego syna. Oby dla ka¿dego nadszed³
taki czas, ¿e móg³by powiedzieæ:
„B³ogos³awiony, który przybywa
w imiê Pañskie, (…) Jesteœ moim Bogiem, chcê Ci podziêkowaæ: Bo¿e mój,
pragnê Ciê wielbiæ” (s³owa z Psalmu
4 Niedzieli Wielkanocy).
Ks. Andrzej Skiba
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„Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11)
Dzisiejsz¹, 4 Niedziel¹ Wielkanocn¹, rozpoczynamy Tydzieñ Modlitw o Powo³ania do Kap³añstwa i ¯ycia Konsekrowanego. Papie¿ Franciszek wystosowa³ specjalne „Orêdzie
na 55.Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania 2018 r.”, które osnuwa wokó³
trzech punktów: „S³uchaæ, rozeznawaæ, ¿yæ powo³aniem Pana”. Jest to
czas pog³êbionej refleksji nad ³ask¹
powo³ania; czas wdziêcznoœci i czas
wielkiej proœby o robotników na ¿niwo
Pañskie. Pan jako dobry Pasterz troszczy siê o powo³ania. Na niejednego
czy niejedn¹ „spojrza³ z mi³oœci¹”,
choæ nie wszyscy odpowiedzieli na
g³os jaki da³ siê us³yszeæ w duszy m³odego cz³owieka. W dzisiejszej Ewangelii œwiêtej (J 10,11-18) Pan Jezus
mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce”. Rozwa¿my w nieco szerszym kontekœcie te s³owa odnosz¹ce
siê g³ównie do kap³anów.
Kap³an to pasterz. To czêsta metafora. Nieraz mówimy: duszpasterz,
pasterz parafii, pasterz Koœcio³a, teologia pastoralna, a nawet pastor, na
oznaczenie niektórych duchownych
innych wyznañ. W pierwszej kolejnoœci ten tytu³ odnosi siê do samego
Pana Boga. Znamy dobrze te s³owa:
„Pan jest moim pasterzem, niczego mi
nie braknie” (Ps 23,1). Pan Jezus nazywa³ siebie Dobrym Pasterzem, który jest otoczony trzod¹ owieczek, które Go s³uchaj¹ (J 10,11-16). On szuka
te¿ zagubionej owcy (£k 15,4). Pan
Jezus mówi do Piotra, a ka¿dy kap³an
mo¿e te s³owa odnieœæ do siebie: „Paœ
owce moje, pas baranki moje” (por.
J 21,15-18). Pan Bóg obieca³ daæ pasterzy wed³ug swojego Serca: „Dam
wam pasterzy wed³ug mego serca, by
paœli was rozs¹dnie i roztropnie”
(Jr 3,15). Jednoczeœnie przestrzega³
przed z³ymi pasterzami, którzy zaprowadzili owce „na górskie manowce, (...)
zapomnieli o swojej owczarni” (Jr 50,6).
Koœció³ œwiêty zabiega o to, aby z seminariów wychodzili jak najlepsi pasterze, aby sprawowali siê nienagannie, ale nie zawsze tak jest, nad czym
nieraz szczerze bolejemy sami i przepraszamy Pana Boga za zawiedzione
nadzieje, za zgorszenia, jakie niekiedy
siê zdarzaj¹. Nie mo¿na jednak problemu generalizowaæ, jak czyni¹ to ostat-

nio media, aby zdyskredytowaæ kap³añstwo, oœmieszyæ, aby wzbudziæ
pogardê. Taki jest plan. Media maj¹
tak¹ metodê.
Dzisiejszy pasterz winien mieæ
dobry s³uch na g³os swoich owiec.
Pos³u¿ê siê „Opowieœci¹ o zagubionej owcy”1.
Po wznios³ych Pirenejach wêdruj¹
wêdrowcy, turyœci czy te¿ pielgrzymi.
„W górnych partiach doliny spotykamy pasterza. Zostawi³ na zboczu góry
trzodê i szuka zagubionej owcy.
- By³a najmniejsza w stadzie, s³aba, bo zwichnê³a sobie nogê. Ale mo¿e
dlatego tak j¹ lubi³em. I mija ju¿ drugi
dzieñ, i nie mogê jej odnaleŸæ… Wydaje mi siê, ¿e od czasu do czasu s³yszê jej beczenie… O, pos³uchajcie!...
Tu przerwa³ i d³ugo nads³uchiwa³.
Wytê¿y³em s³uch, ale oprócz szumu
potoku nic nie s³ysza³em. Za to us³ysza³em coœ innego. Echa Chrystusowej opowieœci o Dobrym Pasterzu i zagubionej owcy. On w³aœnie jest wiecznie
Poszukuj¹cym, cz³owiek – nieustannie
zagubionym i gubi¹cym siê. Istota rzeczy polega na tym, ¿eby dawaæ siê odnajdywaæ. Piotr da³ siê odnaleŸæ, Judasz nie. Warunkiem jest tu przede
wszystkim pokora, czyli prawda o sobie wobec Boga i ludzi. Jej przeciwniczkami s¹ pycha i rozpacz, dwie rodzone
siostry. Je¿eli pycha mówi: „Nie mam
z czego siê nawracaæ”, to rozpacz szepcze: „Mam tyle, ¿e nawrócenie jest niemo¿liwe”. Ewangeliczna prawda jest
poœrodku: uznaæ swoje zagubienie i daæ
siê odnaleŸæ. Oto jeden z elementów
dynamizmu œwiêtoœci. Œwiêtoœæ bowiem chrzeœcijañska nie polega na stanie bezgrzesznoœci: „Jeœli mówimy, ¿e
nie mamy grzechu – ostrzega nas œw.
Jan Ewangelista i Aposto³ – to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8). Œwiêtoœæ polega na ufnym, pokornym i nieustannym powstawaniu, odradzaniu siê, czyli na
pozwalaniu ci¹gle siê odnajdywaæ Pasterzowi. (…) Walczyæ nieustannie ze
z³em w sobie, walczyæ o dobro, bêd¹c przekonanym, ¿e ponosiæ siê bêdzie wiele klêsk, ale jeszcze wiêcej bêdzie zwyciêstw. Broniæ siê przed
najwiêksz¹ klêsk¹: zrezygnowaniem
z walki. (…) Klêska nie polega na tym,
¿e przegrywamy; klêska polega na
tym, ¿e nie walczymy.

Wróæmy do zagubionej owieczki
i ca³ej traumy pasterza. Zmêczony wêdrowiec niepewnie, wœród zapadaj¹cej nocy, z lêkiem posuwa siê naprzód.
Z daleka widzi migaj¹ce œwiate³ko, jest
nadzieja, ale i niepewnoœæ, bo to mo¿e
jacyœ rozbójnicy, grabie¿cy. P³onê³o
ognisko. „Nie wiadomo dlaczego, poczu³ nagle jakiœ lêk zmieszany z ciekawoœci¹. (…) Zauwa¿y³, ¿e przy ognisku siedzi tylko jeden cz³owiek.
- Mo¿e inni siê poukrywali – zastanawia³ siê.
Nagle dobieg³o do jego uszu ciche beczenie i jakiœ przyt³umiony
zgie³k. Wytê¿y³ wzrok i spostrzeg³, ¿e
w odleg³oœci kilkudziesiêciu metrów
stoj¹ w koszarze owce.
- A wiêc pasterz! – powiedzia³ prawie g³oœno z wielk¹ ulg¹.
Nie zachowuj¹c ju¿ ¿adnych œrodków ostro¿noœci zbli¿y³ siê do ogniska. Wszed³ w kr¹g œwiat³a. Teraz dopiero móg³ przyjrzeæ siê cz³owiekowi
siedz¹cemu przy ognisku. By³ stary.
Nie widaæ by³o dobrze jego twarzy, bo
by³a w cieniu, ale siwe, d³ugie w³osy
spadaj¹ce na ramiona, œwiadczy³y
o d³ugich prze¿ytych latach. Na g³owie mia³ zniszczony kapelusz, na ramionach star¹ derkê. Siedzia³ nieporuszony jak pos¹g.
- Pochwalony!... – pozdrowi³ pasterza.
Tamten ani nie drgn¹³. Siedzia³ nadal nieruchomo. Powtórzy³ wiêc pozdrowienie, ale nieco g³oœniej. Dopiero po chwili pasterz podniós³ g³owê.
- Na wieki – odpowiedzia³ cicho.
Mia³ pooran¹ zmarszczkami twarz
i du¿¹ bliznê na prawym policzku, znowu spuœci³ g³owê i znieruchomia³.
- Mo¿na? – zapyta³ przybysz. –
Trochê zimno. Ch³odne noce.
Tamten kiwn¹³ potakuj¹co g³ow¹.
Goœæ poszuka³ w ciemnoœciach wiêkszy kamieñ, po³o¿y³ go przy ognisku
i usiad³. Poczu³ ciep³o. Zdj¹³ plecak
i po³o¿y³ za siebie. Ognisko nie by³o
wielkie, ale intensywne. Pali³y siê korzenie i suche ga³êzie kosówki. Dym
by³ aromatyczny jak perfumy.
- Zb³¹dzi³em – wyjaœni³. – Nie wiem,
gdzie jestem. Czy to Zielona Polana?
Pasterz nie odpowiedzia³. Siedzia³ nadal milcz¹cy, z opuszczon¹
g³ow¹, wrêcz ponury. Nagle uniós³
j¹ i zacz¹³ nas³uchiwaæ. Trzasnê³a
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w ogniu przepalona ga³¹zka, wystrzeli³y w niebo iskry.
- S³yszysz?! – zapyta³ ostrym g³osem. – O znowu… S³yszysz?
Przybysz wytê¿y³ s³uch i nas³uchiwa³. Ale oprócz trzaskania ognia i szumu dalekiego potoku nic nie s³ysza³.
Po chwili pasterz jakby straci³ poprzednie o¿ywienie, spuœci³ g³owê
i znowu pogr¹¿y³ siê w milczeniu.
Goœæ poczu³ g³ód. Wyj¹³ z plecaka
chleb, ser i cebulê.
- Mo¿e siê poczêstujecie? - spyta³
niepewnie gospodarza.
Poruszy³ przecz¹co g³ow¹ i nas³uchuj¹c ponownie powiedzia³:
- O, znowu, beczy. S³yszysz?
Nic nie s³ysza³. Coraz bardziej zaciekawiony zapyta³:
- Co siê sta³o? Poginê³y mo¿e owce?
Pasterz spojrza³ na niego prawie
z gniewem.
- A tak, poginê³y, ale nie owce, tylko jedna owca. Najs³absza, trochê kaleka, bo jej kiedyœ wilk wyrwa³ nogê
ze stawu. Kula³a.
Dorzuci³ drwa do ogniska, strzeli³
w górê pióropusz iskier. Zrobi³o siê jaœniej.
- No to niewielka strata – zauwa¿y³
przybysz i w tej samej chwili po¿a³owa³
swoich s³ów. Pasterza jakby przypiek³
ktoœ wêglem z ogniska. Zerwa³ siê i ze
z³oœci¹ popatrzy³ na goœcia.
- Niewielka strata?! Najwiêksza! Bo
j¹ najbardziej lubi³em. Jak dziecko.
I zniknê³a, przepad³a. Juhasi szukaj¹ jej
ju¿ drugi dzieñ i drug¹ noc. I bez skutku. Jak kamieñ w wodê.
Usiad³ z powrotem na pniu. Spojrza³ znowu na przybysza i powiedzia³:
- A wy to chyba z miasta. Bo od
razu widaæ, ze nie macie serca dla stworzeñ i wszystko przeliczacie na pieni¹dze. Jak Judasz. Miasto – pustynia bez
serca. I wy go te¿ chyba nie macie.
Przybysz nie spodziewa³ siê takiego ataku. Przesta³ jeœæ i ju¿ mia³ coœ
powiedzieæ, by przeprosiæ i wyjaœniæ
swoje stanowisko, gdy tamten
oœwiadczy³:
- Gdyby nie by³o owcy, nie by³oby i mnie. A gdy mnie nie stanie, nie
bêdzie tak¿e owcy.
Splun¹³ ze z³oœci¹ w ogieñ i zapyta³:
- Wierzycie chocia¿ w Boga?
- Tak, wierzê, chocia¿ s³abo.
Pasterz by³ wyraŸnie zdenerwowany.
Drugi raz splun¹³ w ogieñ i powiedzia³:
- Wy w tych miastach to nawet
Boga nie macie. Wszystko sprzedali-

œcie. Zamieniliœcie. A przecie¿ gdyby
Boga nie by³o, nie by³oby i was. I odwrotnie, gdyby nie by³o cz³owieka, to
i Bóg by nie chcia³ istnieæ. Mo¿na zrozumieæ s³oñce bez œwiat³a i ogieñ bez
ciep³a, ale nie mo¿na poj¹æ Boga bez
cz³owieka i cz³owieka bez Boga. Ale
czy wy to rozumiecie…

cze zrozumiecie. A to nie jest Zielona
Polana, tylko Wilcze Berdo.
Odszed³ od ogniska i poch³onê³a
go noc”2.
To wielce pouczaj¹ce opowiadanie. Wa¿ne doœwiadczenie ¿yciowe. Jak
wa¿na i jak odpowiedzialna jest po-

Przybysz schowa³ chleb i ser do
plecaka i siedzia³ w milczeniu. Przygniot³y go s³owa pasterza. W duchu
przyznawa³ mu racjê. Nagle us³ysza³
czyjeœ kroki w ciemnoœciach. Po chwili
w kr¹g œwiat³a, padaj¹cego z ogniska,
weszli dwaj ch³opcy. Poj¹³, ¿e s¹ to
juhasi, o których wspomina³ stary.
Spojrzeli podejrzliwie na obcego.
- Nie ma! – powiedzia³ starszy. –
Przeszukaliœmy nawet Zamar³e Uhrocie, potem Kosowe Pole i ani œladu. Nic.
Pasterz podniós³ g³owê i spojrza³
ostro na ch³opców.
- Nikt siê wami nie wyrêczy – powiedzia³ z przygan¹. – Muszê ja, stary,
iœæ szukaæ i znaleŸæ. Tacy s¹ m³odzi!
Ch³opcy stali w milczeniu. Byli
smutni, prawie przygnêbieni. Znali
bacê i wiedzieli, ¿e go nikt nie powstrzyma przed poszukiwaniem. Wiedzieli, ¿e gotów jest opuœciæ ca³e stado i iœæ szukaæ jednej zagubionej owcy.
- ¯eby to jeszcze jakaœ ³adna owca,
ale takie byle co! – mówili miêdzy sob¹
wracaj¹c do zagrody. Teraz stali zmêczeni, jak winowajcy.
Pasterz wsta³, wzi¹³ od jednego z juhasów torbê i star¹, po³atan¹ kurtkê.
- Uwa¿ajcie na tego starego – instruowa³ m³odych. – Dwa razy podkrada³ siê do stada. Bestia ma znowu apetyt. Niech was Bóg strze¿e. Na mnie czas.
Ju¿ mia³ odejœæ, ale przystan¹³
i zwracaj¹c siê do przybysza rzek³:
- Niech was góry czegoœ naucz¹!
Bo to tak, jakby by³y kazaniem Boga
do cz³owieka. Mo¿e coœ z niego jesz-

s³uga pasterza Owczarni. Doœwiadczony pasterz; zatroskany.
WeŸmy do rêki „Dialog O kap³añstwie” œw. Jana Chryzostoma. Ws³uchajmy siê w jego przes³anie pe³ne trafnych, ¿yciowych wskazówek:
Kap³añstwa nie mo¿na porównaæ
z ¿adn¹ ziemsk¹ pos³ug¹, zaszczytem
czy funkcj¹. Ono jest najwiêksze, bo
³¹czy sprawy ziemskie ze sprawami
niebieskimi. Byæ kap³anem, to odpowiadaæ przed Bogiem za „duchow¹
trzodê Chrystusa” (2,2), aby nie naraziæ wiernych na zgubê. On stale musi
podejmowaæ walkê, bo zagro¿eñ dla
owiec jest wiele, a które szereguje w porz¹dku biblijnym: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz
przeciw Zwierzchnoœciom, przeciw
W³adzom, przeciw rz¹dcom œwiata
tych ciemnoœci, przeciw pierwiastkom
duchowym z³a na wy¿ynach niebieskich” (Ef 6,12). Obok tych groŸnych
nieprzyjació³ s¹ jeszcze powa¿niejsi
wrogowie duszy: „uczynki jakie rodz¹
siê z cia³a: nierz¹d, nieczystoœæ, wyuzdanie, uprawianie ba³wochwalstwa,
czary, nienawiœæ, spór, zawiœæ, wzburzenie, niew³aœciwa pogoñ za zaszczytami, niezgoda, roz³amy, zazdroœæ, pijañstwo, hulanki i tym podobne”
(Ga 5,19-21). Kap³an ma postawiæ diagnozê tej choroby i przepisaæ odpowiednie lekarstwo. Przy ca³ej, g³êbokiej wiedzy duszpasterskiej i jego
gorliwoœci, œw. Jan jest bardzo wyrozumia³y, rozwa¿ny, kiedy pisze: „Nie
wolno wœród chrzeœcijan si³¹ popra-
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wiaæ b³¹dz¹cych” (2,3). Szanuje wolny wybór jakiego dokona³ cz³owiek.
Wyklucza wszelk¹ przemoc w sprowadzaniu na drogê zbawienia, ale nie
odrzuca si³y perswazji, przekonywania. Duszpasterstwo jest sztuk¹, „aby
chorzy dobrowolnie poddali siê radom
kap³anów i byli im te¿ za leczenie
wdziêczni” (2,3). Radzi nam, kap³anom,
aby nie wymierzaæ pokuty równej grzechom, ale „wzi¹æ pod uwagê usposobienie grzesz¹cych. (...). Na s³abych,
opiesza³ych, lgn¹cych do œwiatowych
przyjemnoœci, dumnych z rodu i stanowiska mo¿na wp³yn¹æ ³agodnoœci¹
i spokojem, i jeœli nie zupe³nie to przynajmniej czêœciowo wyrwaæ ich z b³êdów; gdy zaœ kto zastosuje zbyt surowe œrodki, pozbawi ich nawet ma³ej
poprawy” (2,4). To bardzo praktyczne rady dla spowiedników, które stale
s¹ aktualne. Pasterz owiec musi w tej
sytuacji mieæ wiele wyrozumia³oœci
i delikatnoœci, a przecie¿ musi „przenikn¹æ stan duszy drugiego” (2,4). Zachêca do sumiennego rozs¹dzania
ludzkich problemów. Kap³an jako pasterz zatroskany o Bo¿¹ trzodê ma
czuwaæ, aby owce nie posz³y nad urwiska, nie zboczy³y z wyznaczonej drogi, aby je bezpiecznie doprowadziæ na
miejsce odpoczynku. I znowu daje
doskona³e rady: „Gdy natomiast cz³owiek zboczy z prostej drogi wiary, musi
siê pasterz wiele natrudziæ, okazaæ
wiele energii, wiele cierpliwoœci; nie
mo¿na bowiem nikogo przemoc¹ ci¹gn¹æ, ani strachem zmuszaæ; trzeba tylko si³¹ przekonywania znów sprowadziæ
do porzuconej niegdyœ prawdy” (2,4).
Najbardziej znan¹ perykop¹ Nowego Testamentu jest ta mówi¹ca o Jezusie Chrystusie, Dobrym Pasterzu
(J 10,1-6. 11-16), co jednak nie nale¿y
uto¿samiaæ z jakimœ spokojnym, niczym niezm¹conym, wrêcz idyllicznym
¿yciem, jakby przedsmakiem raju. Pasterstwo w czasach biblijnych by³o
bardzo znane. By³o to jedno ze Ÿróde³
utrzymania. Kultura pasterska wykszta³ci³a swoje zasady i wymaga³a
wielu wyrzeczeñ, surowoœci ¿ycia,
znoszenia niema³ych trudów. Pasterstwo przynosi³o niema³o zagro¿eñ tak
ze strony dzikich zwierz¹t, jak i przed
z³odziejami, nieraz ca³ymi bandami. To
by³o Ÿród³o utrzymania dla ca³ej rodziny, st¹d pasterze przyk³adali niema³o
trosk do pilnowania ka¿dej owcy. Nie
wolno zapominaæ, ¿e obok wspomnia-

nych czynników, niema³¹ rolê odgrywa³o zami³owanie czy wrêcz mi³oœæ do
tego zawodu. Perykopa o Dobrym
Pasterzu jest wzruszaj¹ca, odkrywaj¹ca realia ówczesnego ¿ycia i podejœcia
do pracy. Pan Jezus rozró¿nia pomiêdzy dobrym pasterzem, a najemnikiem.
Ich podejœcia do owiec s¹ ró¿ne. Owce
przywi¹zuj¹ siê do swego pana, s³uchaj¹ jego g³osu, id¹ za nim, a pasterz
je chroni przed z³odziejami i rozbójnikami. W koñcu jakby podkreœlenie
wartoœci dobrego pasterza, jakby teologiczna teza: „Dobry pasterz daje
¿ycie swoje za owce” (J 10,11). Jest
te¿ i antyteza: „Najemnik zaœ i ten, kto
nie jest pasterzem, którego owce nie
s¹ w³asnoœci¹, widz¹c nadchodz¹cego wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza; najemnik
ucieka, dlatego ¿e jest najemnikiem
i nie zale¿y mu na owcach”
(J 10,12-13). Pasterz ma paœæ owce,
czyli zatroszczyæ siê o ich bezpieczeñstwo, zapewniæ im odpowiedni¹ karmê, doprowadziæ do wodopoju.
Urzekaj¹cy jest obraz pasterza zakreœlony w Psalmie 23(22): „Pan jest
moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi le¿eæ na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie
mogê odpocz¹æ: orzeŸwia moj¹ duszê.
Wiedzie mnie po w³aœciwych œcie¿kach przez wzgl¹d na swoje imiê. Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê
nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹. Twój
kij i Twoja laska s¹ tym, co mnie pociesza. Stó³ dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi g³owê olejkiem; mój kielich
jest przeobfity. Tak, dobroæ i ³aska
pójd¹ w œlad za mn¹ przez wszystkie
dni mego ¿ycia i zamieszkam w domu
Pañskim po najd³u¿sze czasy”. Pasterz ma nimi kierowaæ, rz¹dziæ, s³u¿yæ im, ma ich prowadziæ. Takie jest
równie¿ zadanie duszpasterza.
Znawcy psalmów u¿ywaj¹ najpiêkniejszych okreœleñ, aby oddaæ
ducha tego Psalmu, jego klimat, odwieczny urok, który brzmi echem w liturgii Koœcio³a. Mo¿na przeczytaæ, ¿e
jest to „jeden z najbardziej pobo¿nych
modlitw starego przymierza”, „per³a
Psa³terza, w której pobo¿noœæ i poezja
s¹ sobie równe, a s³odycz i duchowoœæ
niedoœcig³e”, „jedna z najbardziej uroczych idylli (…), podobna do ch³odnego strumienia, który sp³ywa po piasku z³oconym promieniem s³oñca”,

„s³owik psalmów (…), którego œpiew
wype³nia przestrzeñ ca³ego œwiata radosn¹ melodi¹, najpiêkniejsz¹, jak¹
mo¿na stworzyæ. B³ogos³awiony
niech bêdzie dzieñ, w którym ten psalm
siê narodzi³!”3.
Jakie przes³anie przynosi ten
wspania³y, niezrównany Psalm?
To Psalm, który budzi zaufanie
w stosunku do Pana Boga, który w serca wlewa nadziejê, pewnoœæ oparcia
w trudnoœciach ¿ycia. Kiedyœ kard.
Newman modli³ siê: „ProwadŸ mnie,
o s³odkie œwiat³o, w otaczaj¹cym mnie
mroku, prowadŸ mnie! Noc jest ciemna, a ja jestem daleko od domowego
ogniska, prowadŸ mnie!...”4. Bywa
nazywany „Ewangeli¹ w pigu³ce”, lekarstwem na wszelkie udrêki. Jego
wymowê mo¿na sprowadziæ do krótkiego zdania: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie”. Mo¿na
to wyraziæ nieco inaczej, posi³kuj¹c siê
s³owami œw. Augustyna: „Kiedy Pan
Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystko inne jest na swoim miejscu”.
„Pan jest moim pasterzem”, wskazuje
na kierunek drogi, na pewnoœæ dotarcia do celu. On przecie¿ „prowadzi do
Ÿróde³ wód ¿ycia”. Parafrazuj¹c nieco
wypowiedŸ œw. Grzegorza z Nyssy,
mo¿na powiedzieæ, ¿e trzeba nam staæ
siê owc¹ Dobrego Pasterza, która pozwala siê zaprowadziæ na „zielone pastwiska”. To Ÿród³a jego nauki. To „stó³
s³owa Bo¿ego”, który jest tak obficie
zastawiany na katechezie, podczas liturgii Eucharystii, podczas sprawowania sakramentów œwiêtych. ¯ycie duchowe jest zasilane „orzeŸwiaj¹c¹
wod¹”, która sprawia, ¿e zmêczony
wêdrowiec idzie „po w³aœciwych œcie¿kach”. Wêdrowaæ po pustyni, po miejscach niebezpiecznych, gdzie pe³no
rozpadlin, gdzie daleko do Ÿród³a, to
œwiadomoœæ, ¿e „Pan jest ze mn¹”,
wzmacnia, dodaje si³y, skraca drogê.
Mo¿na o nas powiedzieæ, ¿e prowadzimy koczowniczy tryb ¿ycia, gdy¿
nie mamy tu miejsca sta³ego, a nieraz
trzeba przechodziæ „przez ciemn¹ dolinê”, mroki ¿ycia, to s³owa te s¹ oparciem, one wzmacniaj¹, dodaj¹ si³y.
Mo¿na to osi¹gn¹æ pod warunkiem
za¿y³oœci z Bogiem: „bo Ty jesteœ ze
mn¹”. Ubiór i wyposa¿enie pasterza
by³o proste. By³a to krótka podpinana szata, bezrêkawnik, zsuwaj¹cy siê
z prawego ramienia. Czasem pasterz
nosi³ obuwie i p³aszcz, albo pelerynê.
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Obowi¹zkowo pasterz nosi³ torbê pastersk¹, laskê i flet pasterski wykonany z trzciny lub z ga³¹zek jaœminu, s³u¿¹cy do nawo³ywania owiec
i wygrywania prostych melodii5.
Kim naprawdê jest pasterz?
Jest kimœ wiêcej ni¿ przewodnikiem, który potrafi wybraæ bezpieczn¹
drogê. „Jest on przede wszystkim sta³ym towarzyszem podró¿y, dla którego godziny jego stada s¹ jego godzinami. Nara¿a siê na te same
niebezpieczeñstwa, ten sam g³ód i pragnienie. S³oñce równie nieub³aganie
pali jego i jego stado. Tylko on potrafi
daæ pewnoœæ i bezpieczeñstwo, gdy¿
b³êdne i prowadz¹ce na manowce szlaki s¹ starannie odrzucane przez jego
laskê. Pasterz jest zatem wybawicielem, jego zdolnoœæ prowadzenia przez
polanê pe³n¹ trawy decyduje o losie
owiec”6. On jest ca³kowicie przywi¹zany do stada, czas spêdza na jego
dogl¹daniu, on s³u¿y stadu. Znamy
ten zarzut zapisany w Ksiêdze proroka Ezechiela: „Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pas¹! Czy¿ pasterze nie powinni
paœæ owiec? Nakarmiliœcie siê mlekiem,
odzialiœcie siê we³n¹, zabiliœcie t³uste
zwierzêta, jednak¿e owiec nie paœliœcie.
S³abej nie wzmacnialiœcie, o zdrowie
chorej nie dbaliœcie, skaleczonej nie
opatrywaliœcie, zab³¹kanej nie sprowadziliœcie z powrotem, zagubionej nie
odszukiwaliœcie, a z przemoc¹ i okrucieñstwem obchodziliœcie siê z nimi”
(34,2-4). Ci pasterze nie sprostali swoim obowi¹zkom.
W Starym Testamencie „pastwiskiem” by³a Ziemia Obiecana wraz ze
wszystkimi dobrami. Potem przez „pastwiska” rozumiano te¿ dobra duchowe, skarby ³aski. Trzod¹ Bo¿¹ jest naród, a ka¿dy z osobna Bo¿¹ owieczk¹.
Pasterzami byli królowie, przywódcy
ludu, prorocy, których Pan Bóg nieraz
karci³ (Ez 34,1-10).Ocena ich dzia³alnoœci by³a surowa: „Tak, pasterze okazali siê nierozumni, nie szukali Pana, dlatego siê im nie poszczêœci³o, a ca³a ich
trzoda uleg³a rozproszeniu” (Jr 10,21).
Dopiero obiecany Mesjasz spe³ni nale¿ycie swoje pasterskie zadania. Ów
„Pasterz bêdzie Opok¹ Izraela”
(por. Rdz 49,24). Skoro pasterze Starego Testamentu nie spe³nili pok³adanych w nich nadziei, dlatego Pan Bóg
postanawia: „I ustanowiê nad nimi jednego pasterza, który je bêdzie pas³,

mego s³ugê, Dawida. On je bêdzie pas³,
on bêdzie ich pasterzem” (Ez 34,23).
Jezus jako Dobry Pasterz w odró¿nieniu od pasterzy Starego Testamentu, którzy nie zawsze stawali na
wysokoœci swoich zadañ, przynosi
zbawcz¹ mi³oœæ: „Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ, to co zginê³o”

Dziœ trwa wielkie wo³anie o prostotê i skromnoœæ pasterza. Przyk³adem jest papie¿ Franciszek, który niczym Biedaczyna z Asy¿u brata siê
z najubo¿szymi, prostymi ludŸmi, poranionymi przez ¿ycie, ¿yj¹cymi bardzo skromnie. Wystrzegaæ siê wszelkiego luksusu, bo to nie jest rys

(£k 19,10). On jest Pasterzem poszukuj¹cym zaginionej owcy i raduj¹cy
siê z jej odnalezienia (Mt 18,12-14;
£k 15,3-7). On jako Dobry Pasterz oddaje ¿ycie za swoje owce, wprowadza
je do Owczarni, której na imiê Koœció³,
pieczê nad t¹ Bo¿¹ Trzod¹ (brzmi to
mo¿e ma³o elegancko), powierza œw.
Piotrowi (J 21,15-17), a w dniu s¹du
ostatecznego owce oddziela od koz³ów (Mt 25,32 n). Pan nasz, Jezus
Chrystus, jest „Wielkim Pasterzem
owiec”, co zapisa³ autor Listu do Hebrajczyków (13,20).
A jaka jest nasza rola w Owczarni
Chrystusowej? Wiemy, ¿e mamy naœladowaæ Dobrego Pasterza.
Trzeba nam zabiegaæ, aby nasi parafianie nie byli jak „stado bez pasterza” czy „owce bez pasterza”
(1 Krl 22,17): „O Panie, od którego zale¿y ¿ycie wszystkich istot, wyznacz do
kierowania spo³ecznoœci¹ mê¿a, który
by na jej czele wychodzi³ i wraca³, wyprowadza³ ich i przyprowadza³, by spo³ecznoœæ Pana nie by³a jak stado bez
pasterza” (Lb 27,16-17). Przykry jest
widok rozproszonych owiec, „trzody
owiec i kóz bez pasterza” (2 Krn 18,16).
Trzeba nam podejmowaæ trud odszukiwania i ocalenia zagubionej owcy
(£k 15,4-6). Trzeba umieæ nas³uchiwaæ
niepokoj¹cych g³osów, „przyk³adaæ
ucho do serc i problemów” powierzonych naszej pieczy.

ewangeliczny, rys pasterski. Oby nigdy nie odnosi³ siê do nas zarzut:
„sami siebie pas¹!” (Ez 34,2). Szukaæ
po¿ywnych pastwisk och³adzaj¹cej,
zdrowej wody, pokoju i wytchnienia.
Owce tak prowadziæ, aby nie pob³¹dzi³y na szlaku, aby ominê³y niebezpieczne urwiska.
Dobry Pasterz obdarza owieczkê
¿yciem wiecznym. Duszpasterz obdarowuje ¿yciem wiecznym ju¿ w momencie chrztu œwiêtego, a potem
wskazuje na ostateczny cel ¿ycia cz³owieka, na wieczne zbawienie. Wzmacnia s³abn¹ce si³y sprawuj¹c sakramenty œwiête, g³osz¹c Ewangeliê,
przypominaj¹c naukê Koœcio³a. Naszym obowi¹zkiem jest doprowadziæ
do jednoœci z Najwy¿szym Pasterzem,
Jezusem Chrystusem. Powierzon¹
nam Bo¿¹ Trzodê trzeba otaczaæ wyj¹tkow¹ opiek¹, bo chodzi o wyj¹tkowe sprawy; wieczne zbawienie.
Psalm ten uczy nas tak¿e goœcinnoœci: „stó³ dla mnie zastawiasz”. Zostañmy tylko przy Ewangelii, a dowiemy siê o zaproszonych na ucztê
goœciach (Mt 22,1-14). Goœcinnoœæ to
znak rozpoznawczy ludzi Wschodu.
Podczas uczty, agapy, obowi¹zywa³
specjalny ceremonia³. Gospodarz zaproszonym goœciom wonnoœciami
namaszcza³ g³owy, podawa³ kielich
przyjaŸni, a stó³ by³ zastawiony ró¿nymi najwyborniejszymi miêsami i wi-
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nami. Sam gospodarz us³ugiwa³ przy
stole (por. £k 12,37). Stó³ ³¹czy biesiadników, zacieœnia wiêzi, przy stole
mo¿na za³atwiæ wiele spraw. Pan Jezus wiele mówi³ o ucztowaniu: przypowieœæ o dziesiêciu pannach
(Mt 25,10); o zajmowaniu miejsc przy
stole (£k 14,10); o wielkiej uczcie
(£k 14,16-24); cytowana ju¿ uczta weselna (Mt 22,1-14); o goœciach weselnych (Mk 2,19); o zasiadaniu przy stole
w królestwie niebieskim (Mt 8,11);
kogo zapraszaæ na ucztê (£k 14,12-14);
uczta wydana z okazji powrotu marnotrawnego syna (£k 15,22-24). Szczytem uczty jest mowa Pana Jezusa
o Chlebie ¯ywym, kiedy sam bêdzie
dawa³ siebie do spo¿ywania: „Jam
jest chleb ¿ycia. Kto do Mnie przychodzi nie bêdzie ³akn¹³; a kto we Mnie
wierzy, nigdy pragn¹æ nie bêdzie”
(J 6,35.54.56). Jezus stale zaprasza na
ucztê: „Oto stojê u drzwi i ko³aczê; jeœli ktoœ pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze Mn¹” (Ap 3,20).
Ojcowie Koœcio³a bardzo chêtnie
i czêsto siêgaj¹ po obraz kap³ana jako
pasterza. Cyprian z Kartaginy zadaje
retoryczne pytanie: „Czy mo¿e byæ
wa¿niejsza i donioœlejsza troska prze³o¿onych nad pilne staranie siê i u¿ywanie zbawiennych œrodków, aby zapewniæ opiekê owcom i je
zabezpieczyæ?”7. Odwo³uj¹c siê do
s³ynnego tekstu proroka Ezechiela
o pasterzach izraelskich (34), snuje refleksjê: „Jeœli wiêc takim pasterzom,
którzy zaniedbuj¹ owce Pañskie i te
gin¹, Pan tak grozi, to có¿ innego, najdro¿szy bracie, powinniœmy czyniæ jak
w³aœnie zgromadziæ owce Chrystusa
i nimi opiekowaæ siê najsumienniej;
a dla leczenia ran tych, którzy upadli,
stosowaæ lekarstwo ojcowskiego mi³osierdzia”8. Zauwa¿a tak¿e, ¿e niekiedy powodem odejœcia wiernych od
Koœcio³a, s¹ sami pasterze.
Œw. Augustyn wœród wielu kazañ
wyg³osi³ równie¿ homiliê „O pasterzach”. Ukazuje wzajemne odniesienie
pasterzy w stosunku do owiec i owiec
w stosunku do pasterzy9. On tak¿e
bardzo szeroko i dok³adnie analizuje
34 rozdzia³ z Ksiêgi proroka Ezechiela,
wypowiadaj¹c pod adresem pasterzy
wiele pouczaj¹cych, aktualnych po
dziœ dzieñ wskazówek czy rad pasterskich. Sam wstêp do tej homilii budzi
szacunek i respekt: „Poniewa¿ jednak

istniej¹ tacy pasterze, którzy pragn¹
nazywaæ siê pasterzami, ale obowi¹zków pasterzy wype³niaæ nie
chc¹, przypomnijmy s³owa powiedziane im przez proroka. S³uchajcie
wiêc z uwag¹, my zaœ bêdziemy s³uchaæ z bojaŸni¹”10. Augustyn jest
mistrzem budowania nastroju, wprowadzania w klimat tematu, który musi
wzbudzaæ refleksjê.
Mówi o dobrych i z³ych pasterzach. Czasem szokuje, kiedy mówi:
„Pasterz, który zabija zdrowe owce”,
co t³umaczy: „W jaki sposób – zapytasz – zabijaj¹ Ÿli pasterze? Zabijaj¹,
gdy prowadz¹ z³e ¿ycie, zabijaj¹, gdy
daj¹ z³y przyk³ad. Nie na pró¿no powiedziano do s³ugi Bo¿ego zajmuj¹cego wysokie miejsce poœród cz³onków Najwy¿szego Pasterza: „We
wszystkim oka¿ wzór dobrych uczynków w³asnym postêpowaniem” – oraz
„B¹dŸ przyk³adem dla wiernych”.
Oto nawet zdrowa owca, patrz¹c
na swego Ÿle postêpuj¹cego pasterza,
odwraca oczy od przykazañ Pañskich,
kieruje je ku cz³owiekowi i zaczyna
mówiæ w sercu swoim: „Jeœli mój pasterz tak postêpuje, kim¿e ja jestem,
aby nie czyniæ tak samo?” W ten sposób z³y pasterz zabija zdrow¹ owcê.
Jeœli zdrow¹ zabija, to có¿ uczyni z innymi; có¿ uczyni, skoro Ÿle ¿yj¹c, zabija nawet tê, której nie umacnia³, lecz
zasta³ mocn¹ i zdrow¹?”11.
Bywa i tak, ¿e owce s¹ uparte i nie
mo¿na ca³ej winy z³o¿yæ na pasterza.
Bywa, ¿e nie chc¹ wypl¹taæ siê z cierni grzechów, wol¹ chodziæ swoimi
œcie¿kami, choæ s¹ niebezpieczne, które poruszaj¹ siê wœród ró¿nego rodzaju zbójców, rabusiów ³aski, rozszala³ych wilków. W takiej sytuacji
pozostaje modlitwa i podejmowanie
prób sprowadzenia ich na w³aœciwe
drogi. Œw. Augustyn ka¿e byæ cierpliwym i wytrwa³ym, bo to przyniesie
oczekiwane owoce: „Zab³¹kan¹ owcê
przywo³am, zagubionej bêdê szuka³.
Chcesz, czy nie chcesz, tak bêdê czyni³. Przebiegnê ka¿d¹ œcie¿ynê, nawet
jeœli podczas szukania raniæ mnie bêd¹
krzewy leœne. Usunê wszelkie zagrody: o ile gro¿¹cy Bóg pomno¿y me si³y,
przemierzê wszystkie pastwiska. Zab³¹kan¹ przywo³am, zagubionej bêdê
szuka³. Jeœli nie chcesz, abym cierpia³,
nie chciej b³¹dziæ, nie chciej siê gubiæ”12. Tak wytrwale mo¿e postêpowaæ
tylko taki pasterz, który kocha swoje

owieczki. „Koœció³ katolicki i jego Pasterz, szuka wszêdzie zab³¹kanych,
umacnia s³abych, leczy chorych, opatruje z³amanych, troszczy siê o tych
i o tamtych. Nie znaj¹ siê miêdzy
sob¹, ale Koœció³ zna wszystkich, bo
jest ze wszystkimi”13.
S¹ to ¿¹dania bardzo trudne do
spe³nienia: iœæ, szukaæ, sprowadzaæ,
skoro ktoœ wybra³ inn¹ drogê!? Trzeba wielkiej roztropnoœci i wiedzy, silnej wiary popartej modlitw¹, ascez¹,
przyk³adnym ¿yciem. Papie¿ Franciszek otwiera nam oczy na wiele spraw
dotychczas ma³o zauwa¿anych. Dziœ
wielu w sposób œwiadomy wybiera
ateizm, ¿ycie bez Boga. To jest ich
wybór, ich decyzja. Niemniej, próbowaæ trzeba. Roztropnoœæ powinna
nam podpowiadaæ jak to czyniæ.

Ks. Andrzej Skiba
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Powo³ani do œwiêtoœci: pos³ani i zobowi¹zani
Warto zastanowiæ siê nad powo³aniem do s³u¿by Bo¿ej, tym bardziej,
¿e od 22 kwietnia 2018 roku, rozpoczyna siê Œwiatowy Tydzieñ Modlitw
o Powo³ania do s³u¿by w Koœciele.
Chcemy lepiej zrozumieæ ludzi w sutannach czy habitach, ich problemy
czy rozterki, a tak¿e ich zobowi¹zania
wobec Pana Boga i Koœcio³a, którym
jest Lud Bo¿y.
Ka¿dy z nas, zanim zosta³ kap³anem, wiele razy zadawa³ sobie pytania
dotycz¹ce powo³ania. Wszyscy z ró¿nym natê¿eniem, zastanawialiœmy siê
nad swoj¹ godzin¹ powo³ania. Zapamiêtaliœmy tê godzinê, jak zapamiêta³
j¹ œw. Jan Aposto³: „By³o to oko³o
godziny dziesi¹tej”, (J 1,39), podobnie te¿ i okolicznoœci jakie towarzyszy³y tej „godzinie” powo³ania. Nasze
powo³anie ostatecznie zosta³o zaakceptowane przez Koœció³. Z chwil¹
przyjêcia chrztu œwiêtego, kiedy to
Chrystus „wybra³ nas (...), abyœmy
byli œwiêci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4), w³¹czy³ nas do Koœcio³a. Chrzest jest fundamentem powo³ania uniwersalnego1, z którego
wyp³ywaj¹ powo³ania uszczegó³owione. Jednym z nich jest powo³anie do
kap³añstwa. W swoich notatkach pisanych od lat znalaz³em artyku³ dotycz¹cy powo³ania do œwiêtoœci oraz do
s³u¿by w Koœciele. Chcê siê podzieliæ
jego treœci¹, aby zachêciæ naszych
Czytelników do modlitwy o nowe
i œwiête powo³ania.
Powo³anie, to propozycja z któr¹
wychodzi Pan Bóg, aby wzywany
podj¹³ siê jakiegoœ zadania, jakiejœ misji. Z Pisma Œwietego znamy postacie,
które Pan Bóg powo³ywa³ wyznaczaj¹c im odpowiednie zadania do spe³nienia. Tak by³o w przypadku Abrahama, Moj¿esza, Izajasza, Jeremiasza
czy innych proroków. Bóg kierowa³ do
nich swoje s³owo, na które musieli
odpowiedzieæ. Niekiedy by³ to czas
wielkiego zmagania siê z sob¹, jak
choæby w przypadku Izajasza, który
widzi swoj¹ grzesznoœæ wobec Boga
po trzykroæ ŒWIÊTEGO (Iz 6,1-5) czy
jeszcze bardziej widoczne, bo a¿ dramatyczne zmaganie siê z sob¹, Jeremiasza, który zosta³ powo³any jeszcze
w ³onie swej matki (Jr 1,5). Czas pokaza³, ¿e by³y to zadania przerastaj¹ce

ludzkie mo¿liwoœci, ale Pan Bóg zadzia³a³ uprzedzaj¹co: „Nie lêkaj siê ich,
bo jestem z tob¹, by ciê chroniæ” (w. 8).
Jego pos³annictwo by³o pe³ne niezrozumienia ze strony ziomków, co powodowa³o ustawiczne rozterki, a nawet bunt i z³orzeczenia: „Uwiod³eœ
mnie, Panie, a ja pozwoli³em siê uwieœæ;
ujarzmi³eœ mnie i przemog³eœ. Sta³em
siê codziennym poœmiewiskiem, wszyscy mi ur¹gaj¹. Albowiem ilekroæ mam
zabieraæ g³os, muszê obwieszczaæ:
‘Gwa³t i ruina!’ Tak, s³owo Pañskie sta³o siê dla mnie codzienn¹ zniewag¹
i poœmiewiskiem” (20,7 n). W swojej
bezradnoœci siêgaj¹cej pewnie rozpaczy, wo³a³: „Nie bêdê Go ju¿ wspomina³, ani mówi³ w Jego imiê! Ale wtedy
zacz¹³ trawiæ moje serce jakby ogieñ,
nurtuj¹cy w moim ciele. Czyni³em wysi³ki, by go st³umiæ, lecz nie potrafi³em” (20,9).
Przytoczy³em ten fragment dotycz¹cy powo³ania Jeremiasza, aby w jego osobie zobaczyæ siebie; swoje zmagania siê z Bogiem wzywaj¹cym
i polecaj¹cym spe³niæ zadania wynikaj¹ce z Jego wezwania. Bóg wyznacza

w przypadku Abrama, któremu Pan Bóg
zamieni³ dotychczasowe imiê na Abraham: „nie bêdziesz wiêc odt¹d nazywa³ siê Abram, lecz imiê twoje bêdzie
Abraham, bo uczyniê ciebie ojcem
mnóstwa narodów (...) i pochodziæ
bêd¹ od ciebie królowie” (Rdz 17,5 n).
Specjalne zadanie do spe³nienia w dziele zbawienia ma naród wybrany: „bêdziecie Mi królestwem kap³anów i ludem œwiêtym” (Wj 19,6). W ekonomii
zbawczej powo³aniem byli obdarzani
poszczególni ludzie, ale tak¿e i naród
wybrany. By³o to skutkiem zawarcia
Przymierza na Synaju (Wj 19 i 20).
Powo³anie jest pewnego rodzaju
imperatywem wobec którego trudno
siê oprzeæ. Mówi Bóg do Abrama:
„WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci uka¿ê” (Rdz 12,1).
Do Moj¿esza Bóg kieruje s³owa:
„IdŸ, przeto teraz, oto posy³am ciê do
faraona, i wyprowadŸ mój lud, Izraelitów, z Egiptu” (Wj 3,10).
Powo³uj¹c Izajasza mówi: „IdŸ
i mów do tego ludu: S³uchajcie pilnie...
patrzcie uwa¿nie...” (Iz 6,9). Podobne

zadania, ale te¿ daje si³ê do ich wykonania. Jego wielk¹ tajemnic¹ pozostanie wybór tego czy innego cz³owieka,
czêsto w ludzkim mniemaniu niegodnego, jak ocenia³ siebie Izajasz.
Znakiem wyboru i wynikaj¹cych
zeñ zadañ w przypadku niektórych
powo³anych by³a zmiana imienia, jakiego dokonywa³ Pan Bóg. Tak by³o

s³owa skierowa³ do Jeremiasza: „...
pójdziesz, do kogokolwiek ciê poœlê,
i bêdziesz mówi³, cokolwiek tobie polecê” (Jr 1,7).
Do wszystkich Bóg mówi: „ID•!”
– to brzmi jak imperatyw kategoryczny. Powo³anie, to apel jaki Bóg kieruje
do cz³owieka, którego sobie upatrzy³
i wybra³, i którego przeznaczy³ do okre-
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œlonych zadañ. Powo³anie to wybranie i pos³annictwo, a powo³any od
momentu wyboru staje siê innym cz³owiekiem. Na swój apel Bóg oczekuje
odpowiedzi. Czasem cz³owiek od razu
przyjmuje warunki jakie Pan Bóg stawia: „I us³ysza³em g³os Pana mówi¹cego: ‘Kogo mam pos³aæ? Kto by nam
poszed³?’ Odpowiedzia³em: ‘Oto ja,
poœlij mnie!’” (Iz 6,8). Bywa, ¿e powo³any siê buntuje, jak by³o w przypadku Jeremiasza. Powo³anie wy³¹cza ze
spo³ecznoœci. Powo³any staje siê
„obcy” dla najbli¿szych. Bóg wskazuje styl ¿ycia: „Nie weŸmiesz sobie ¿ony
i nie bêdziesz mia³ na tym miejscu ani
synów, ani córek” (Jr 16,2).
U podstaw ka¿dego powo³ania
uwidacznia siê suwerenna decyzja
Boga: „Pan Bóg rzek³...” (Rdz 12,1) –
„Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce
s³owo” (Jr 1,4). W Nowym Testamencie powo³uje Chrystus. W ujêciu biblijnym „powo³anie jest pe³nym tajemnicy spotkaniem Boga z cz³owiekiem.
Bóg w ca³ym Swym majestacie i ca³ej
swej wielkoœci i œwiêtoœci spotyka siê
z cz³owiekiem w ca³ej jego prawdzie
i ma³oœci”2. Inicjatywa wyboru i powo³ania nale¿y wy³¹cznie do Boga. To
Bóg wzywa kogo chce i kiedy chce.
Jest to wy³¹cznie jego dzie³o, to jego
dar, Jego ³aska. Pan Bóg powo³uj¹c
nie zwraca uwagi na kwalifikacje,
uzdolnienia czy cnoty. W powo³aniu
wa¿nym jest odczytanie g³osu Boga.
Po co Pan Bóg wybiera?
Pan Bóg wybiera cz³owieka po to,
aby go pos³aæ w Jego imieniu, aby poleciæ mu odpowiednie zadanie, misjê do
spe³nienia. Te zadania niekiedy s¹ bardzo trudne, wymagaj¹ce wielu wyrzeczeñ. Mimo tych trudnych wymagañ,
Bóg nie zostawia cz³owieka samemu
sobie, z jego problemem, zadaniem, które mu zada³. Bóg otacza powo³anego
swoj¹ ojcowsk¹ opiek¹: „Ja bêdê z
tob¹” (Wj 3,12). Równie¿ Pan Jezus
zapewnia asystencjê swoim uczniom:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata” (Mt
28,20). Te s³owa s¹ nadziej¹ i otuch¹
dla powo³anego zmagaj¹cego siê z trudnymi problemami. Ta obecnoœæ jest tak
bliska jak obecnoœæ ojca w stosunku
do swoich dzieci, jak obecnoœæ oblubieñca dla jego oblubienicy czy pasterza dla swoich owiec.
Ka¿de powo³anie wi¹¿e siê z odejœciem ze swoich stron rodzinnych, nie-

kiedy nawet kraju, jak to by³o w przypadku Abrahama, Moj¿esza czy Aposto³ów, a co tak piêknie wyrazi³ Jan
Pawe³ II po swoim wyborze na Stolicê
Piotrow¹: „Nie³atwo jest zrezygnowaæ
z powrotu do Ojczyzny... Ale skoro
taka jest wola Chrystusa, trzeba j¹
przyj¹æ. Wiêc przyjmujê”. Przyjmuje
wolê Bo¿¹ jak WIELKI PROROK, jak
PIOTR. Piotrowi te¿ nie³atwo by³o
po¿egnaæ siê z tafl¹ Jeziora Genezaret,
z rybackimi sieciami i ³odzi¹, a szczególnie ze swoimi najbli¿szymi. Pan Jezus powo³uj¹c Szymona, zmienia mu
imiê na Piotr czy raczej z naciskiem t³umaczy, co to imiê oznacza, do czego
zobowi¹zuje: „Ty jesteœ Piotr (czyli
Ska³a), i na tej Skale zbudujê Koœció³
mój, a bramy piekielne go nie przemog¹. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz na
ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co
rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie” (Mt 16,18 n).
Wrêcz dramatyczne by³o powo³anie Szaw³a, który „ci¹gle (...) sia³ grozê
i dysza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich” (Dz 9,1). Pod Damaszkiem doznaje olœnienia „œwiat³oœci¹ z nieba”
(w. 3), która sprawia ca³kowit¹ odmianê ¿ycia Szaw³a. Z przeœladowcy staje
siê gor¹cym zwolennikiem nauki Jezusa Chrystusa, któremu historia nada³a
tytu³ „Aposto³a Narodów”. Chc¹c zatrzeæ swoj¹ niechlubn¹ przesz³oœæ, kiedy wybra³ siê wraz z Barnab¹
w pierwsz¹ podró¿ misyjn¹, u¿ywa imienia Pawe³: „Ale Szawe³, który tak¿e zwie
siê Pawe³, nape³niony Duchem Œwiêtym...” – to by³a znakomita rekomendacja do godnoœci apostolskiej.
Szawe³ musia³ zmieniæ swoje ¿ycie,
opuœciæ swój faryzeizm, a tak¿e œrodowisko w jakim siê wychowywa³ i wyrasta³. Powo³any zdany jest na samotnoœæ, co niekiedy rodzi bunt i zadaje
ból sercu, które stworzone jest do mi³oœci. Zmaganie siê o obecnoœæ Jezusa w swoim sercu jest niekiedy bardzo trudne, wymagaj¹ce ofiary,
poœwiêcenia. Serce cz³owieka nie znosi
bowiem pustki, osierocenia. Ono chce
byæ u¿yteczne dla kogoœ. Tê wewnêtrzn¹ pustkê mo¿e zape³niæ tylko
Pan Bóg. Tak by³o od zawsze,
a œwiadcz¹ o tym ¿yciorysy œwiêtych
czy ka¿dego z nas. Dla kap³ana o dobrze ukszta³towanej osobowoœci, pracuj¹cego nad sob¹, po Bo¿emu uformowanego, nie bêdzie to ponad si³y,

ponad jego mo¿liwoœci. Trzeba stale
„przechadzaæ” siê w obecnoœci Boga:
„Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwiejê siê, bo On jest po mojej
prawicy” (Ps 16(15), 8). W tych s³owach
zawiera siê sekret kap³añskiego wytrwania i kap³añskiej duchowoœci.
Powo³anie to obdarowanie ³ask¹
wybrania, aby ten, na którego „Pan
spojrza³ z mi³oœci¹” (por. Mk 10,21),
szuka³ Jezusa, szed³ za Nim i pozosta³
z Nim. Te zasady szeroko i dog³êbnie
wy³o¿y³ Jan Pawe³ II w Posynodalnej
Adhortacji Apostolskiej PASTORES
DABO VOBIS (nn. 34 – 37),
z 25.03,1992 roku. Nasz œwiêty Papie¿
omawiaj¹c powo³anie kreœli jakby opisow¹ definicjê powo³ania: „Historia
ka¿dego powo³ania kap³añskiego, podobnie zreszt¹ jak ka¿dego powo³ania
chrzeœcijañskiego, jest histori¹ niewymownego dialogu miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem, miêdzy mi³oœci¹ Boga,
który wzywa, a wolnoœci¹ cz³owieka,
który z mi³oœci¹ Mu odpowiada. Te
dwa nieroz³¹czne elementy powo³ania,
darmowy dar Boga i odpowiedzialna
wolnoœæ cz³owieka, s¹ wspaniale i bardzo wyraziœcie ukazane w kilku zaledwie s³owach z Ewangelii œw. Marka
o powo³aniu Dwunastu: „Potem (Jezus) wyszed³ na górê i przywo³a³ do
siebie tych, których sam chcia³, a oni
przyszli do Niego”(Mk 3,13), (n. 36).
Obdarowany ³ask¹ powo³ania winien poznaæ Chrystusa3, umi³owaæ
Chrystusa4 i naœladowaæ Chrystusa5.
Te myœli zawarte s¹ w Liœcie Apostolskim „Nowo millennio ineunte” (NMI),
gdzie nasz Rodak na Stolicy Piotrowej, pisa³ o programie ¿ycia chrzeœcijañskiego, który istnieje od wieków,
„ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w ¿ywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokó³ samego
Chrystusa, którego mamy poznawaæ,
kochaæ i naœladowaæ, aby ¿yæ w Nim
¿yciem trynitarnym i z Nim przemieniaæ historiê, a¿ osi¹gnie sw¹ pe³niê
w niebiañskim Jeruzalem” (NMI, n. 29).
Jakkolwiek te myœli skierowane s¹ do
wszystkich chrzeœcijan, to jednak
w pierwszej kolejnoœci odnosz¹ siê do
powo³anych do s³u¿by Bo¿ej. Tu mo¿na zacytowaæ powiedzenie ks. kardyna³a Józefa Ratzingera, potem papie¿a
Benedykta XVI, z dnia 10.12.2000
roku: „... potrzeba nowej ewangelizacji, ale mo¿e j¹ nieœæ tylko ten, kto ma
¿ycie, kto ¿yje Ewangeli¹ osobiœcie”6.
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Nie bêdzie nowej ewangelizacji bez
dog³êbnego poznania Chrystusa.
W Roku Wielkiego Jubileuszu Osoba
Jezusa Chrystusa by³a treœci¹ i centrum tajemnicy chrzeœcijañstwa, co
uwidacznia³o siê g³ównie w liturgii Koœcio³a. Kap³an, cz³owiek obdarowany
³ask¹ wybrania do s³u¿by Bogu i cz³owiekowi, winien byæ pierwszym który
stara siê ci¹gle poznawaæ Chrystusa,
aby dziêki temu „móg³ z now¹ energi¹
podj¹æ sw¹ misjê ewangelizacyjn¹”
(NMI, n. 2). Kap³an wybrany przez
Boga, na którym spocz¹³ wzrok Mistrza z Nazaretu, ma ogromne mo¿liwoœci, aby poznawa³ Chrystusa. Trzecia czêœæ tego Listu nosi tytu³: „Na
nowo rozpoczynaæ od Chrystusa”.
Papie¿ zachêca³ nas do „kontemplowania Oblicza Chrystusa” w oparciu
o Pismo Œwiête (n. 17) i w duchu wiary oraz modlitwy (n. 19 – 20). Ten etap
drogi wiedzie do pog³êbienia tajemnicy Chrystusa (n. 21 – 23), która ukazuje nam „oblicze Syna” (n. 24), „oblicze cierpi¹ce” (n. 25 – 27) i „oblicze
Zmartwychwsta³ego” (n. 28).
Kap³an, powo³any przez Boga,
mo¿e poznawaæ oblicze Chrystusa
przez sprawowanie œwiêtej liturgii. To
w liturgii Koœcio³a Chrystus jest wielorako obecny, g³ównie przez sprawowanie Eucharystii, pod œwiêtymi Postaciami. Chrystus jest obecny
w zgromadzonym i modl¹cym siê Ludzie Bo¿ym, jest obecny w czynnoœciach liturgicznych, a tak¿e w osobie
kap³ana sprawuj¹cego Najœwiêtsz¹
Ofiarê czy udzielaj¹cego sakramentów
œwiêtych (por. KL n. 7).
Jako kap³ani Chrystusa jesteœmy
zawezwani do poznawania Chrystusa
przez lekturê Pisma Œwiêtego. Obecnie jest wiele mo¿liwoœci, wiele dobrych komentarzy, ksi¹¿ek, artyku³ów,
choæ na powa¿n¹ lekturê nie zawsze
jest czas, a mo¿e i chêci. Warto wzi¹æ
do rêki i pochyliæ siê nad s³owem Bo¿ym choæby w oparciu o „Bibliê Jerozolimsk¹”, gdzie s¹ bogate przypisy
opracowane przez najwybitniejszych
biblistów7. Œwiêty Jan Pawe³ II, zachêca³ przede wszystkim do siêgania po
Ewangeliê posi³kuj¹c siê znanym powiedzeniem œw. Hieronima, który
mówi³, ¿e „nieznajomoœæ Pisma to nieznajomoœæ samego Chrystusa”. Zachowuj¹c wiêŸ z Pismem Œwiêtym,
otwieramy siê na dzia³anie Ducha (por.
J 15,26), z którego teksty biblijne bior¹

pocz¹tek, a zarazem na œwiadectwo
Aposto³ów (por. J 15,27), którzy bezpoœrednio zetknêli siê z Chrystusem,
S³owem ¿ycia, widzieli Go na w³asne
oczy, s³yszeli w³asnymi uszami, dotykali rêkoma (por. 1 J 1,1)” (NMI, n. 17).
Mo¿e przynajmniej niektórych staæ na
lekturê tekstów patrystycznych, aby
wracaæ do Ÿróde³, do bogatej tradycji.
W Konstytucji dogmatycznej
o Objawieniu Bo¿ym, czytamy: „Koœció³ mia³ zawsze we czci Pisma Bo¿e,
podobnie jak samo Cia³o Pañskie, skoro zw³aszcza w liturgii œw. nie przestaje braæ i podawaæ wiernym
chleb ¿ywota
tak ze sto³u
s³owa Bo¿ego, jak i Cia³a
Chrystusowego. Zawsze
uwa¿a³ i uwa¿a owe Pisma
zgodnie z Tradycj¹ œwiêt¹
za najwy¿sze
prawid³o swej
wiary, poniewa¿ natchnione przez Boga
i raz na zawsze
utrwalone na
piœmie przekazuj¹ niezmienne s³owo
samego Boga, a w wypowiedziach
Proroków i Aposto³ów pozwalaj¹ rozbrzmiewaæ g³osowi Ducha Œwiêtego.
(...). Tak wielka zaœ tkwi w s³owie Bo¿ym moc i potêga, ¿e jest ono dla Koœcio³a podpor¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla
synów Koœcio³a utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz Ÿród³em czystym i sta³ym ¿ycia duchowego”
(n. 21). Przytoczony tekst uwypukla
prawdê, ¿e to w liturgii najpe³niej
uobecnia siê Chrystus i Jego zbawcze
dzie³o. Rolê szczególn¹ przypisuje siê
czytaniu Pisma Œwiêtego w zgromadzeniu liturgicznym, podczas którego
Chrystus „jest obecny w swoim s³owie, albowiem gdy w Koœciele czyta
siê Pismo Œwiête, wówczas On sam
mówi” (KL n. 7). St¹d to g³ównym zadaniem kap³anów jest troska o odpowiedni poziom sprawowanej liturgii,
aby przez ni¹ „rozbudziæ (...) serdeczne i ¿ywe umi³owanie Pisma Œwiêtego” (KL n. 24). Stó³ S³owa Bo¿ego, ów
skarbiec biblijny jest szeroko otwarty
dla wszystkich, a g³ównie dla kap³a-

nów. Czytanie Pisma Œwiêtego, to
„uczta s³owa” (Dies Domini, n. 39 –
41). Kap³añskim zadaniem jest poznanie i umi³owanie Pisma Œwiêtego, aby
ono wp³ywa³o na kszta³t ¿ycia, nape³nianie siê Duchem Bo¿ym. Powa¿nym
zobowi¹zaniem jest staranne przygotowanie niedzielnej liturgii s³owa, aby
mia³a charakter uroczysty, co w konsekwencji prowadzi do owocnego
prze¿ywania Eucharystii. Znane s¹ s³owa Jana Paw³a II z jego Listu Apostolskiego: „W ka¿d¹ niedzielê zmartwychwsta³y Chrystus na nowo jakby

wyznacza nam spotkanie w Wieczerniku, (...) aby ‘tchn¹æ’ w nas o¿ywiaj¹cy dar Ducha Œwiêtego i wprowadziæ nas w wielk¹ przygodê
ewangelizacji” (NMI n. 58)8.
W³aœciwe poznanie Chrystusa
prowadzi do Jego umi³owania. Do
umi³owania zaœ wiedzie droga przez
kontemplacjê, która prowadzi do tego,
aby wzmocniæ siê duchowo, „by Chrystus zamieszka³ w naszych sercach
i abyœmy zostali ‘wskrzeszeni i ugruntowani’ w mi³oœci (Ef 3,16-17), (KKK,
n. 2714). Katechizm Koœcio³a Katolickiego uczy, ¿e „kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa
Chrystusa (...). Jego spojrzenie
oczyszcza serce. Œwiat³o spojrzenia
Jezusa oœwieca oczy naszego serca;
uczy nas widzieæ wszystko w œwietle
Jego prawdy i Jego wspó³czucia dla
wszystkich ludzi” (n. 2715).
Droga do umi³owania Chrystusa
wiedzie przez pragnienie poznawania
Go, co poci¹ga za sob¹ pragnienie
mi³owania. Nauka Koœcio³a w swej
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ró¿norodnej postaci wskazuje na potrzebê kontemplacji Boga Cz³owieka,
kontemplacjê Syna Bo¿ego, kontemplacjê Chrystusa cierpi¹cego oraz
kontemplacjê Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Prawdziwie brzmi¹ s³owa
jednego z teologów: „Od poziomu rozmi³owania w Jezusie, od poziomu modlitwy i kontemplacji zale¿y w du¿ej
mierze poziom chrzeœcijañstwa”9
Kontemplacja jest potrzebna
szczególnie w dobie obecnej, pe³nej
aktywizmu, kiedy to mo¿na zagubiæ
pierwiastek duchowy. Pokusie aktywizmu, owej herezji czynu, jak mawia³
Pawe³ VI, trzeba siê przeciwstawiaæ.
Remedium na tego rodzaju pokusê jest
s³owo Bo¿e, choæby Ewangelia œw.
£ukasza, której fragmenty dla lepszego zrozumienia i wyci¹gniêcia wniosków, przytaczam:
„W tym czasie Jezus wyszed³ na
górê, aby siê modliæ, i ca³¹ noc trwa³
na modlitwie do Boga. Z nastaniem
dnia przywo³a³ swoich uczniów i wybra³ spoœród nich dwunastu, których
te¿ nazwa³ aposto³ami (...). Zeszed³ z nimi na dó³ i zatrzyma³ siê na równinie;
by³ tam liczny t³um Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z ca³ej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru
i Sydonu; przyszli oni, aby Go s³uchaæ
i znaleŸæ uzdrowienie od swych chorób. Tak¿e i ci, których drêczy³y dychy nieczyste, doznawali uzdrowienia” (£k 6,12-13; 17-18).
„W jakieœ osiem dni po tych naukach wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ.
Gdy siê modli³, wygl¹d Jego twarzy
siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê
lœni¹co bia³e. (...). Nastêpnego dnia,
gdy zeszli z góry, wielki t³um wyszed³
naprzeciw Niego. (...). Jezus (...)
uzdrowi³ ch³opca i odda³ go jego ojcu.
A wszyscy os³upieli ze zdumienia nad
wielkoœci¹ Boga” (£k 9,28-29; 37.42 b).
S³uchaj¹c kiedyœ wyk³adów ks.
prof. Józefa Kudasiewicza, nawi¹zywa³
on do tych perykop, które uk³adaj¹ siê
wed³ug schematu: „na górze” i „na
dole”. „Góra” ma znaczenie teologiczne. Jest miejscem spotkania z Bogiem
i bliskoœci z Nim. Jest to spotkanie pe³ne mocy. Po modlitwie „na górze”, Jezus schodzi na dó³, aby skutecznie dzia³aæ: leczyæ, uzdrawiaæ. Ta moc rodzi siê
z modlitwy, z kontemplacji.
Na „górê” zabiera³ tak¿e swoich
uczniów, aby im pokazaæ, jak nale¿y

siê modliæ, ¿eby modlitwa by³a skuteczna. „Gdy siê modli³, wygl¹d Jego
twarzy siê odmieni³” – modlitwa przemienia wnêtrze cz³owieka, ona przebóstwia. Modlitwa, kontemplacja wprowadza w œwiat nadprzyrodzony. Piotr
jednak zosta³ skarcony za to, ¿e powiedzia³ podczas pobytu na górze:
„Dobrze, ¿e tu jesteœmy”. Chrystus
chcia³ mu pewnie uœwiadomiæ, ¿e dopóki ¿yjemy na tym œwiecie nie mo¿na
zacieœniaæ swojego pobytu „na górze”,
ale trzeba schodziæ do ludzi, co czêsto
bywa okreœlane mianem „pado³u p³aczu”. Jezus przez swoje pobyty „na
górze”, kontemplacjê Ojca, chce nam
powiedzieæ, ¿e skutecznoœæ wszelkiego dzia³ania apostolskiego zale¿y od
modlitwy „na górze”, od kontemplacji.
Owa kontemplacja prowadzi do nawi¹zania bli¿szych wiêzów z Panem Bogiem,
do Jego umi³owania. Ona wp³ywa na
nasze ¿ycie i nasze postêpowanie, wiedzie do jego odmiany. Kontempluj¹cy
„na górze” staje siê Bogiem silny. Wychodzenie „na górê” jest niema³ym trudem, ale koniecznym, op³acalnym, aby
wejœæ w za¿y³oœæ z Panem Bogiem, aby
Go umi³owaæ ca³ym swoim sercem i ca³ym swoim umys³em.
Umi³owanie Pana rodzi siê tak¿e
z podziwu czy te¿ z zachwytu nad œwiatem stworzonym, nad cz³owiekiem, który jest „koron¹” wszystkich stworzeñ:
„Gdy patrzê na Twe niebo,
dzie³o Twych palców,
ksiê¿yc i gwiazdy, któreœ Ty
utwierdzi³:
czym jest cz³owiek, ¿e o nim
pamiêtasz,
i czym syn cz³owieczy, ¿e siê nim
zajmujesz?
Uczyni³eœ go niewiele mniejszym
od istot niebieskich,
chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³eœ.
Obdarzy³eœ go w³adz¹ nad
dzie³ami r¹k Twoich;
z³o¿y³eœ wszystko pod jego
stopy:
owce i byd³o wszelakie,
a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby
morskie,
wszystko, co szlaki mórz
przemierza” (Ps 8).

1

Zob.: Powo³anie, w: Encyklopedia
Chrzeœcijañstwa. Historia i wspó³czesnoœæ. 2000 lat nadziei, redaktor naczelny: ks. Henryk Witczyk, wyd. JEDNOŒÆ, Kielce 2001, s. 584 n; por. tak¿e:
Powo³anie, w: Encyklopedia Biblijna,
Prymasowska Seria Biblijna, redaktor
naukowy serii: ks. Waldemar Chrostowski, wyd. „VOCATIO”, Warszawa 1999, s. 991; tak¿e: Powo³anie,
w: S³ownik Symboliki Biblijnej, Prymasowska Seria Biblijna, redaktor naukowy serii: ks. Waldemar Chrostowski,
wyd. „VOCATIO” s. 760 – 763; por.
A. Malina, Powo³anie w Biblii, w: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, Koœció³
nios¹cy Ewangeliê nadziei, Program
duszpasterski Koœcio³a w Polsce na
lata 2006 – 2010, rok 2006/2007, Przypatrzmy siê powo³aniu naszemu, s. 141
– 157.
2
J. Kudasiewicz, Charyzmat powo³ania, w: „W Drodze”, 1-4 (1982), s. 108.
3
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego
Konferencji Episkopatu Polski, Poznaæ
Chrystusa. Program duszpasterski na
rok 2001/2002, Ksiêgarnia Œw. Jacka,
Katowice 2001.
4
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego
Konferencji Episkopatu Polski, Umi³owaæ Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003, Ksiêgarnia Œw.
Jacka, Katowice 2002.
5
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego
Konferencji Episkopatu Polski, Naœladowaæ Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004, Ksiêgarnia
Œw. Jacka, Katowice 2003.
6
A. Koprowski SJ, Spo³eczno – kulturowe konteksty planowania duszpasterskiego w Polsce, w: Poznaæ Chrystusa, s, 71.
7
Biblia Jerozolimska, wyd. I, Wydawnictwo Pallottinum, Poznañ 2006, wydane z inicjatywy Drogi Neokatechumenalnej.
8
Pog³êbieniem kwestii dotycz¹cej poznania Jezusa jest artyku³ ks. abpa Stanis³awa Nowaka, Poznanie Chrystusa
przez Maryjê, w: Poznaæ Chrystusa,

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
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REKOLEKCJE Z ARCYBISKUPEM
IGNACYM TOKARCZUKIEM
w setn¹ rocznicê jego urodzin i w setn¹ rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oœci (1918-2018),
w piêædziesi¹t¹ rocznicê œmierci Ojca Pio (1968-2018)
oraz w czterdziest¹ rocznicê wyboru ks. kard. Karola Wojty³y
na Stolicê Piotrow¹ (1978-2018)

„… którzy Go s³uchaj¹”
Kiedy przygotowywa³em siê do
tego kazania mia³em przed oczyma
obraz Giovanniego Paola Panniniego,
„Kazanie œw. Paw³a poœród ruin”
(1744)1. Co przedstawia ten obraz? Jest
on w jasnych odcieniach oddaj¹cych
naturalne kolory. Ukazuje monumentalny pa³ac, z wielkimi kolumnami, które siê jeszcze osta³y, u podnó¿a którego le¿¹ potê¿ne g³azy, resztki tej
okaza³ej budowli. Jest tam jeszcze czêœciowy ³uk triumfalny, na wierzcho³ku
którego rosn¹ ju¿ krzewy. Jednym s³owem: ruina. Na tych kamieniach, g³azach siedz¹ ludzie, s³uchacze s³owa,
które g³osi Aposto³, œw. Pawe³. Wszyscy tam obecni, jedenaœcie osób, nawet matka z dzieckiem na rêku, wpatrzeni s¹ w œwiêtego Paw³a. Widaæ, ¿e
s¹ poch³oniêci tym, co Pawe³ mówi.
Mówi, gestykuluj¹c. Nad ich g³owami
niebo lazurowe czêœciowo pokryte
chmurami. Jaka myœl mo¿e siê nasun¹æ patrz¹c na ten znakomity obraz:
„wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy,
tym zaœ, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa” (Rz 10,17). Autor Listu do Hebrajczyków ca³y jedenasty rozdzia³
poœwiêca „bohaterskim przyk³adom
wiary dla chrzeœcijan”. Pisze on: „Wiara zaœ jest porêk¹ tych dóbr, których
siê spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoœci, których nie widzimy”
(11,1). Czy wszyscy, którzy s³uchali
œw. Paw³a z pasj¹ przemawiaj¹cego,
wszyscy uwierzyli? Nie wiemy. Mo¿e
ta mowa by³a na areopagu ateñskim,
gdzie s³uchaj¹cy Aposto³a Narodów,
zlekcewa¿yli; powiedzieli mu: „pos³uchamy ciê o tym innym razem”
(Dz 17,32). Ró¿na bywa odpowiedŸ na
s³owo Bo¿e: przychylna, nieprzychylna, przeœmiewcza, obojêtna, lekcewa¿¹ca, nijaka.
W tym naszym koœciele parafialnym w jego historii, pad³a ju¿ ogrom-

na iloœæ s³ów Pañskich, mniej lub bardziej udolnie czy nieudolnie przekazanych. Tak jest po dziœ dzieñ. One maj¹
budziæ nasz¹ wiarê, prowadziæ do Pana
Boga, prostowaæ œcie¿ki naszego
¿ycia. Jest taki wiersz zatytu³owany
„Staæ bli¿ej Krzy¿a”:
„Gdy zb³¹dzi³eœ na œcie¿ynach
Chrystus szeptem przypomina:
Ja jestem DROG¥ pewn¹ od
wieków,
wiêc czemu ty mnie mijasz,
cz³owieku?
Kiedy w ciemnoœæ siê zapl¹tasz,
k³êbowisko z³ó¿ na o³tarz.
Jezus ŒWIAT£EM, które
przemieni
nawet pustyniê w pola zieleni.
Gdy w oddali cel siê ma¿e,
kto sens trudu tobie wska¿e?
To Krzy¿ – NADZIEJA, co siê
nie chwieje,
Zmia¿d¿y twój smutek i
beznadziejê.
Gdy ciê mêczy d³uga droga,
si¹dŸ na trawie obok Boga.
Boæ On jest ¯YCIEM, wiêc siê
nachyli:
Chlebem nakarmi – ka¿e iœæ
dalej!”
To Pan Jezus wskazuje nam drogê
do nieba, przypomina, co robiæ, aby
byæ zbawionym. Mówi nam przez s³owo Bo¿e zapisane w Piœmie Œwiêtym.
S³owo Bo¿e ukazuje sens i cel naszego ¿ycia. Bóg w ca³ej historii zbawienia pos³ugiwa³ siê s³owem, czynami,
aby dotrzeæ do cz³owieka, aby przekazaæ mu fundamentalne prawdy. Czyni³
to przez autorów natchnionych, aby
wtedy, „gdy nadesz³a pe³nia czasu”
(Ga 4,4) „przemówi³ do nas przez Syna”

(Hbr 1,2). S³owo Bo¿e w ¿yciu chrzeœcijanina odgrywa³o i odgrywa niezast¹piona rolê. Przez s³owo przemawia
Duch Œwiêty, który pomaga nam zrozumieæ s³owo Bo¿e, a potem wcielaæ
je w ¿ycie. Œwiêci uœwiêcali siê na s³owie Bo¿ym. Rozwa¿ali, medytowali,
„ko³ysali” je w swoich sercach, jak
mówiono w staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej. Zakonodawcy w swoich regu³ach s³owu Bo¿emu wyznaczali poczesne miejsce. W „Prologu” do Regu³y
benedyktyñskiej, pierwsze s³owo
brzmi: S£UCHAJ! - „Nak³oñ ucho
swego serca!” Mówi do mnichów:
„Powstañmy wiêc wreszcie, skoro Pismo Œw. zachêca nas s³owami: „Teraz
nadesz³a dla nas godzina powstania
ze snu” (Rz 13,11). A otworzywszy
oczy na przebóstwiaj¹ce œwiat³o s³uchajmy uwa¿nie g³osu Bo¿ego, który
nas codziennie napomina wo³aj¹c:
„Obyœcie us³yszeli dzisiaj g³os Jego:
nie zatwardzajcie serc waszych”
(Ps 95(94),8); i znowu: „Kto ma uszy,
niechaj pos³yszy, co mówi Duch do
Koœcio³ów” (Ap 2,7). A co mówi?
„PójdŸcie, synowie, s³uchajcie mnie,
nauczê was bojaŸni Pañskiej; biegnijcie, dopóki macie Œwiat³oœæ ¿ycia, aby
ciemnoœci was nie ogarnê³y”
(Ps 34(33), 12; J 12,35)2.
Powo³am siê na adhortacjê apostolsk¹ papie¿a Benedykta XVI „Verbum Domini” (z 30 IX 2010 r.) – „O S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a”,
poœwiêcon¹ w ca³oœci s³owu Bo¿emu.
Jest tam jeden z punktów, który mówi
o œwiêtych i interpretacji Pisma Œwiêtego (48). Mo¿na tam przeczytaæ o potrzebie s³uchania s³owa Bo¿ego, czytaniu i wytrwa³ym rozwa¿aniu. Jak
œwiêci traktowali s³owo Bo¿e?
Œw. Antoni Opat, kiedy w koœciele
us³ysza³ s³owa Chrystusa: „Jeœli
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abyœcie nasyceni s³owami
Bo¿ymi
zapragnêli têskliwie
niewymownych s³odyczy
przysz³ych czasów.
To jest bowiem sama prawda
niewidzialna lecz wieczna,
nie znaj¹ca kresu,
mocna i niewzruszona.
A nie samym jeno jêzykiem
czytaæ mamy pisanie owo,
ale z uwag¹ zg³êbiaæ,
a czynem usilnym pe³niæ.
chcesz byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj,
co posiadasz, i daj ubogim, a bêdziesz
mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ
i chodŸ za Mn¹!” – Poszed³ i sprzeda³
wszystko! Œw. Bazyli Wielki podpowiada, ¿e nasze ¿ycie winniœmy kszta³towaæ wed³ug s³owa Bo¿ego, ¿e trzeba je przyj¹æ „z t¹ ca³kowit¹ pewnoœci¹
wed³ug znaczenia s³ów Pisma i nieodwa¿enie siê, by coœ uj¹æ lub dodaæ”.
Biograf œw. Franciszka z Asy¿u, pisze
o nim: „s³ysz¹c, ¿e uczniowie Chrystusa nie powinni posiadaæ ani z³ota, ani
srebra, ani pieniêdzy, ani nie zabieraæ
w drogê torby, chleba i laski, ani nie
mieæ sanda³ów, ani dwóch sukien…
zaraz wykrzykn¹³, raduj¹c siê w Duchu Œwiêtym: Tego chcê, o to proszê,
to pragnê gor¹co czyniæ ca³ym sercem!” Podobnie te¿ by³o ze œw. Klar¹,
która postêpowa³a za wzorem Franciszka. Mówi³a: „Oto jest regu³a zakonu sióstr ubogich: zachowywaæ
œwiêt¹ Ewangeliê Pana naszego Jezusa Chrystusa”. O innym wielkim œwiêtym zakonodawcy, œw. Dominiku, zapisano: „wszêdzie w s³owach i czynach
okazywa³ siê mê¿em ewangelicznym”
i chcia³, aby takimi byli jego wspó³bracia zakonu kaznodziejskiego. Œw.
Teresa od Jezusa, wielka mistyczka,
karmelitanka, której objawia³ siê sam
Pan Jezus, powiedzia³a: „ca³e z³o œwiata bierze siê z braku jasnego poznania
prawdy Pisma Œwiêtego”. A inna œwiêta, Teresa od Dzieci¹tka Jezus, sk³ada
takie œwiadectwo: „Zaledwie skierujê
spojrzenie na Ewangeliê œwiêt¹, natychmiast oddycham woni¹ ¿ycia Jezusa i wiem, w któr¹ biec stronê”. Papie¿ Benedykt trafnie ocenia ¿ycie
œwiêtych: „Ka¿dy œwiêty jest jakby
promieniem œwiat³a wychodz¹cym ze
s³owa Bo¿ego” i na potwierdzenie tej
regu³y wymienia kilku œwiêtych, jak:
Ignacy Loyola, Jan Bosko, Jan Maria

Vianney, o. Pio, Józef Maria Escriva,
Matka Teresa z Kalkuty, „a tak¿e mêczenników nazizmu i komunizmu, reprezentowanych z jednej strony przez œw.
Teresê Benedyktê od Krzy¿a (Edytê
Stein), mniszkê karmelitankê, a z drugiej przez b³. Alojzego Stepinaca, kardyna³a, arcybiskupa Zagrzebia” (n. 48).

S³odki bo niedŸwiedzi plastr
miodu
i cukier dobry;
od obojga lepsza wartoœæ ksi¹g.
To jest bowiem skarb ¿ywota
wiecznego.
A tak samo jakoby kto znalaz³
skarbiec w ziemi,
nie rzuca³by siê zaraz na
wszystko,
lecz jeden jeno kamieñ
szlachetny podniós³szy
ju¿ bez troski ¿y³by do ostatka
dni swoich
jako doœæ wszelkiego dobra
maj¹cy –
tako i ten, kto odnalaz³
skarbiec ksi¹g Bo¿ych,
prorockich i psalmowych
i apostolskich
a samego Zbawiciela naszego
Jezusa Chrystusa
prawdê dog³êbn¹ s³ów
ocalonych –
ju¿ nie sobie jeno samemu,
ale i innym wielu s³uchaj¹cym go
zbawienie gotuje”3.

Pokochajmy jeszcze bardziej s³owo Bo¿e. Niech ono kszta³tuje nasze
postawy. Módlmy siê s³owem Bo¿ym.
Niech to bêdzie nasz codzienny pokarm, choæ pewnie bêdzie o to trudno.
Próbujmy jednak!
Na zakoñczenie tego rozwa¿ania
przytoczê piêkny poemat Kiri³a Turowskiego, przedstawiciela literatury
staroruskiej, wychwalaj¹cy korzyœci
p³yn¹ce z rozpamiêtywania ksi¹g Bo¿ej m¹droœci:
„Zaprawdê, dobre to jest,
bracia,
i wielce po¿yteczne
rozpamiêtywaæ ksi¹g Bo¿ych
naukê.
Ona i duszê w czystoœci
zachowuje,
i umys³ do pokory nak³ania,
i serce w cnotach wszelakich
æwiczy,
i wdziêcznoœci¹ cz³owieka
nape³nia,
do niebios
ku obietnicom Pañskim
myœl kieruje,
na trudy duchowe cia³o krzepi,
ku pogardzie œwiata,
s³awy i majêtnoœci przywodzi,
a wszelkie smutki ¿ywota
odejmuje.
Dlatego b³agam was
przyk³adajcie siê pilnie
do ksi¹g œwiêtych czytania,

Niech rozwa¿anie s³owa Bo¿ego
przenika nasz umys³ i serce, aby przesi¹kn¹æ Duchem Bo¿ym. Tak rodzi siê
œwiadectwo ¿ycia, aby nabieraæ pewnoœci, ¿e w dzisiejszym œwiecie mo¿na
¿yæ duchem Ewangelii.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1

M. Chmielewski ks., S³owo Bo¿e
w ¿yciu duchowym, w: Egzorcysta, nr
10, paŸdziernik 2017, s. 48-50.
2
Œwiêty Benedykt z Nursji, Regu³a,
¿ywot, komentarz, przygotowali benedyktyni tynieccy, Tyniec 1979, s. 11 n.
3
T³umaczenie Anna Kamieñska,
w: „W Drodze”, nr 1(1976), s. 98 n.
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DEKALOG
VIII PRZYKAZANIE DEKALOGU
„Nie mów fa³szywego œwiadectwa
przeciw bliŸniemu swemu”
W Starym Testamencie ósme przykazanie przede wszystkim dotyczy³o
problemu sk³adania fa³szywego œwiadectwa w s¹dzie. Dzisiaj w tym aspekcie równie¿ nie straci³o na wa¿noœci.
Nadal upomina, aby sk³adane œwiadectwo by³o w absolutnej zgodnoœci
z prawd¹.
Jednak przykazanie „Nie mów fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu ” ma jeszcze szerszy zasiêg.
Nie chodzi tu tylko o sytuacjê œwiadka, który sk³ada fa³szywe zeznania.
Przykazanie dotyczy ka¿dego wydarzenia, w którym s³owo ludzkie mija siê
z prawd¹, gdzie cz³owiek œwiadomie
i dobrowolnie dopuszcza siê k³amstwa: niezgodnoœæ myœli i s³ów, wszelka ob³uda, oszustwo i podstêp, wzajemne oszczerstwa i zwodzenie jeden
drugiego. Tak¿e z³e mówienie o drugim cz³owieku, znies³awienia, czy
‘ubarwianie’ zas³yszanych historii, to
czêsto spotykane przyk³ady porzucenia prawdy i szerzenia k³amstwa. Czemu w s³owach wielu ludzi jest tyle nieszczeroœci i manipulacji prowadz¹cej
nie do dobra drugiego cz³owieka, ale
do osi¹gniêcia w³asnego celu? Czy nie
przypomina nam to biblijnej rozmowy
Ewy z szatanem, podczas której oszuka³ i zwiód³ on pierwszych rodziców,
sprowadzaj¹c na œwiat grzech? Szatan jest mistrzem i ojcem wszelkiego
k³amstwa. Ca³a jego dzia³alnoœæ opiera siê na k³amstwie i zmierza do oszukania ka¿dego cz³owieka. W Piœmie
Œwiêtym natchniony autor wyraŸnie
wiêc napomina: “Wstrêtne dla Pana
s¹ usta k³amliwe” (Prz 12, 22). Niestety we wspó³czesnym œwiecie k³amstwo przybiera tak¿e zasiêg globalny.
Manipulacja mediami i przekazywanymi przez nie informacjami wyj¹tkowo
skutecznie przyczynia siê do rozpowszechniania fa³szu, a co za tym idzie
- z³a na œwiecie.
Co sk³ania nas do ulegania k³amstwu? Brak odwagi, lêk przed byciem
odrzuconym albo przed utrat¹ tego,
co ju¿ siê zdoby³o? Warto siê nad tym
zastanowiæ, rozwa¿yæ to... W chwilach
w¹tpliwoœci dobrze jest przypomnieæ
sobie s³owa Ojca Œwiêtego, który
w klarowny i zdecydowany sposób

g³osi naukê Pana Jezusa: „Chrystus
przed Pi³atem zapytany, czy jest królem, odpowiedzia³: „Jam siê po to
narodzi³ i po to przyszed³em na œwiat,
a¿eby daæ œwiadectwo prawdzie”.
Je¿eli wiêc wci¹¿ czytamy Ewangeliê i wci¹¿ nad ni¹ myœlimy, to uœwiadamiamy sobie, ¿e ta sprawa miêdzy
prawd¹ a k³amstwem, miêdzy œwiadectwem prawdy, œwiadkami prawdy a ojcem k³amstwa, jest jak¹œ
spraw¹ pierworodn¹ i podstawow¹”.
(Homilia Jana Paw³a II, Olsztyn
06.06.1991).
B.J.
IX PRZYKAZANIE DEKALOGU
„Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego swego”
Grzech pierwotny skazi³ naturê
cz³owieka i spowodowa³ w nas sk³onnoœæ do z³a. Ta s³aboœæ powoduje, ¿e
doœwiadczamy ró¿nych z³ych pokus,
pragnieñ czy po¿¹dañ, i czêsto nie
pozostajemy na nie obojêtni. S¹ te¿
pragnienia szlachetne, dobre, poci¹gaj¹ce nas ku wartoœciom wy¿szym.
Warto tu jednak zauwa¿yæ, ¿e wszelkie pragnienia czy po¿¹dania nie s¹
raczej zale¿ne od woli cz³owieka. Pojawiaj¹ siê – mo¿na by rzec – nie wiadomo sk¹d. Trudno jest wiêc ich zakazywaæ lub nakazywaæ. Samo ich
pojawienie siê jest niezale¿ne od cz³owieka, ale ju¿ w pe³ni zale¿na jest od
woli cz³owieka aprobata lub odrzucenie zarówno z³ych jak i dobrych pragnieñ. Dziewi¹te przykazanie Dekalogu zakazuje nam aprobaty, akceptacji
z³ych po¿¹dañ. Taka akceptacja bowiem przyczynia siê do podtrzymania,
a w konsekwencji do utwierdzenia nas
w po¿¹daniu, który rych³o przekszta³ca siê w gotowoœæ grzesznego dzia³ania. W przypadku popêdu p³ciowego
te po¿¹dania s¹ wyj¹tkowo silne. Od
przyzwolonego po¿¹dania do grzechu
jest bardzo blisko. Dlatego Jezus mówi:
„Ka¿dy kto po¿¹dliwie patrzy… ju¿
dopuœci³ siê cudzo³óstwa (Mt 5, 28).
Konsekwencje poddania siê temu po¿¹daniu mog¹ byæ tragedi¹ dwóch rodzin naraz, jeœli po¿¹daj¹cym ¿ony bliŸniego jest cz³owiek ¿onaty. Z³o
po¿¹dliwoœci ma jednak swój pocz¹tek znacznie wczeœniej. Pochodzi ono
z najni¿szych pok³adów naszego cz³owieczeñstwa. Dotyczy bowiem na-

szych instynktów i cielesnoœci, i dalekie jest od tego, do czego d¹¿y Duch.
Spójrzmy, co na temat IX przykazania
mówi Ojciec Œwiêty: „Dziewi¹te przykazanie skierowane do wszystkich,
szczególnie przestrzega tych, którzy
nie ¿yj¹ ¿yciem wewnêtrznym. ¯yj¹
zewnêtrznie. ¯yj¹ zmys³ami, odruchem instynktów. Przykazanie brzmi:
„Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego twego”,
wiêc ju¿ nie tylko „nie cudzo³ó¿”, ale
te¿ „nie po¿¹daj”. Nie daj siê uwik³aæ
wszystkim tym si³om po¿¹dania, który
drzemi¹ w tobie jako „zarzewie grzechu”. Nie daj siê opanowaæ „cz³owiekowi cielesnemu” (por. 1 Kor 3, 3).
(…) A zatem [trzeba] podj¹æ to, co
ka¿dy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Œwiêtego. Nie daæ siê te¿ uwik³aæ
ca³ej tej cywilizacji po¿¹dania i u¿ycia, która panoszy siê wœród nas, korzystaj¹c z ró¿nych œrodków przekazu
i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja
czy raczej antycywilizacja? Kultura
czy antykultura? Trzeba wróciæ do
elementarnych wyró¿nieñ. Przecie¿
kultur¹ jest to, co czyni cz³owieka
bardziej cz³owiekiem. Nie to, co tylko
„zu¿ywa” jego cz³owieczeñstwo”.
(Homilia Jana Paw³a II, Kruszyna
k/W³oc³awka, 07.06.1991)
B.J.
X PRZYKAZANIE DEKALOGU
„Nie po¿¹daj ¿adnej rzeczy, która jego jest”
W przykazaniu „Nie po¿¹daj ¿adnej rzeczy, która jego jest” (podobnie jak w przykazaniu poprzednim)
dotykamy wnêtrza ludzkiego. „Po¿¹danie” nie jest zewnêtrznym uczynkiem. „Po¿¹danie” jest tym, czym ¿yje
ludzkie serce. (...) Bezpoœrednio chodzi tu o dope³nienie tego, co zawiera
siê w siódmym przykazaniu „Nie
kradnij” (...). Przykazanie to wskazuje na tak¹ hierarchiê wartoœci,
w której „rzeczy”, czyli dobra materialne, zajmuj¹ miejsce nadrzêdne.
Po¿¹danie „rzeczy” opanowuje tak
serce ludzkie, ¿e nie ma ju¿ w nim niejako miejsca na dobra wy¿sze, duchowe. Cz³owiek staje siê poniek¹d niewolnikiem posiadania i u¿ywania,
nie bacz¹c nawet na w³asn¹ godnoœæ
ani te¿ na bliŸnich, na dobro spo³eczeñstwa, na samego Boga. Jest to
po¿¹danie zwodnicze. Chrystus
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mówi: „Có¿ bowiem za korzyœæ odniesie cz³owiek, choæby ca³y œwiat
zyska³, a na swej duszy szkodê poniós³?” (Mt 16, 26).
(Homilia Jana Paw³a II wyg³oszona podczas Mszy œw. na placu przy
stadionie „OSIR” w P³ocku
07.06.1991).
W Starym Testamencie dobra materialne by³y wyrazem b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, opieki i swego rodzaju
zap³at¹ za wiernoœæ Bogu. Zapewnia³y pe³n¹ pokoju egzystencjê i niezale¿noœæ od innych. Jednak nie by³y
wartoœci¹ najwy¿sz¹, a nieuczciwe ich
zdobywanie spotyka³o siê z potêpieniem. „Kto ufa bogactwu - upadnie”

(Prz 11, 28). Nowy Testament nie poœwiêca zbytnio uwagi bogactwu materialnemu. Zyskuje ono na wartoœci
wówczas, kiedy staje siê narzêdziem
pomocy, sposobem wyra¿enia mi³oœci
wobec ludzi ubogich i potrzebuj¹cych.
A jaki my mamy stosunek do rzeczy
materialnych? Jakie miejsce zajmuj¹ w
naszym ¿yciu? Jak wskazuje Ojciec
Œwiêty, pisz¹c o X przykazaniu, w tej
kwestii nie tylko mamy uwa¿aæ na w³asne czyny, ale naszym obowi¹zkiem
jest kontrolowanie swego wnêtrza.
Badaj¹c swoje pragnienia, d¹¿enia, to,
co naprawdê jest dla nas najwa¿niejsze i co jest naszym celem (czêsto g³êboko ukrytym, a nawet nieuœwiado-

mionym), mo¿emy rozeznaæ swoj¹ hierarchiê wartoœci. Gdy w naszym ¿yciu
pojawia siê zazdroœæ o rzeczy, które
posiadaj¹ inni, lub nieodparta chêæ,
czy chciwoœæ wobec cudzej w³asnoœci, warto zastanowiæ siê: jak reagujê
na te pokusy? Czy odrzucam je precz,
pragn¹c by Bóg by³ na pierwszym miejscu, a tak¿e maj¹c na uwadze mi³oœæ
bliŸniego. Czy mo¿e podtrzymujê te
myœli, budz¹c w sobie zawiœæ, rozgoryczenie i niechêæ. Warto do³o¿yæ
wysi³ku, aby rozeznaæ w sobie prawdê, szczególnie w sprzyjaj¹cym czasie
Wielkiego Postu.
Ks. Andrzej Skiba

„B³ogos³awieni cisi...”

Ks. Zygmunt Gorazdowski –
œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
¯yjemy w czasach, w których coraz trudniej mówiæ o milczeniu, wewnêtrznej ciszy, samotnoœci z Bogiem.
Osaczeni ¿yciem, œwiatem, pseudoproblemami oraz „niepotrzebnymi potrzebami”, powiêkszamy wokó³ siebie
zgie³k i chaos. Tymczasem „milczenie
jest z³otem”, jak ktoœ s³usznie stwierdzi³. Mo¿na by te¿ powiedzieæ, ¿e milczenie jest matk¹ s³owa mówionego.
Ka¿de s³owo, nawet najbardziej banalne, ¿eby by³o zrozumiane, potrzebuje
milczenia, ciszy. Potrzeba wiêc od czasu do czasu wycofania siê w samotnoœæ, aby bardziej odnaleŸæ siebie,
dokonaæ „detoksykacji” od nadmiaru
s³owa, krzyku i chaosu wokó³ siebie.
Wêdruj¹c wraz z ksiêdzem Zygmuntem Gorazdowskim na Górê B³ogos³awieñstw, przyjrzyjmy siê jego
postawie cichoœci. Cecha ta, wspó³czeœnie zda³oby siê anachroniczna,
maj¹ca czêsto w oczach ludzkich wydŸwiêk negatywny, kojarzona z niemoc¹, s³aboœci¹, bezradnoœci¹, jest
umieszczona przez Chrystusa jako trzecia w kolejnoœci b³ogos³awieñstw. Biblijni komentatorzy Kazania na Górze
zgodnie stwierdzaj¹, ¿e cisi to cierpliwi, którzy panuj¹ nad gniewem; to
³agodni, którzy znosz¹ bez szemrania
przykroœci, nie odp³acaj¹ z³em za z³o;
to ci, którzy s¹ uprzejmi, mili, delikatni, dobrego serca, pokorni. Œledz¹c
kolejne etapy ¿ycia i dzia³alnoœci lwowskiego Samarytanina, zauwa¿a siê, ¿e
ks. Zygmunt potrafi³ byæ bezintere-

sownym darem z samego siebie dla
drugiego cz³owieka. Pomny na s³owa
Chrystusa: „Uczcie siê ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”
(Mt 11,29), wszelkie swoje dzia³ania
podejmowa³ w cichoœci serca. Biografia i pozostawione dzie³a mówi¹, ¿e
jego dzia³alnoœæ duszpasterska i apostolska by³a bogata, ró¿norodna, „po
ludzku” s¹dz¹c przekraczaj¹ca czêsto
mo¿liwoœci jednego cz³owieka. Zauwa¿a siê jednak, ¿e ks. Zygmunt nigdy
nie szuka³ rozg³osu, w³asnej chwa³y
czy s³awy. Zawsze stawa³ niejako
w cieniu swych wielkich dzie³, a wszelkie dobro przez siebie dokonane oddawa³ Bogu. Mówiono o nim: „To by³
œwiêty, ale taki cichy”. W relacjach

z drugimi by³ pe³en prostoty i ¿yczliwoœci. Znaj¹ce go osobiœcie siostry
wspominaj¹, ¿e „wszystkich poci¹ga³
¿yczliwoœci¹, która jakby promieniowa³a od niego”. Zdaj¹c sobie dobrze
sprawê ze zmiennoœci ludzkich upodobañ, nie szuka³ pochwa³y, uznania czy
taniego poklasku. Niejednokrotnie
zachêca³ innych, a zw³aszcza siostry,
by „pociesza³y siê nadziej¹ nagrody
nieprzemijaj¹cej”. „Wœród trudów
i cierpieñ tego ¿ycia pocieszaj siê zawsze nadziej¹ nagrody, która dobrych
czeka w niebie. Nie przywi¹zuj siê zbytnio do ¿adnej rzeczy ziemskiej, bo jesteœ
stworzony do wiecznoœci”. W powy¿szych s³owach koi ks. Zygmunt swoich
utrudzonych s³uchaczy, przedk³adaj¹c
im nadziejê szczêœcia wiecznego.
W rozlicznych zajêciach umia³ ks.
Zygmunt znaleŸæ w swym sercu miejsce na ciszê, a wiêc na Boga. Na kartach Starego i Nowego Testamentu
Bóg objawia siê jako „król ³agodny”.
Œw. Jan, opisuj¹c wjazd Jezusa do Jerozolimy, powtórzy za prorokiem: „Oto
Król twój przychodzi do ciebie. (…)
Pokorny – jedzie na oœl¹tku”. Patrz¹c
na ca³e tak bogate ¿ycie ks. Zygmunta Gorazdowskiego, przepe³nione wielokrotnie wa¿nymi i trudnymi sprawami, nie da siê zauwa¿yæ, by
kiedykolwiek unosi³ siê w s³owach czy
reagowa³ zbyt gwa³townie. Jeœli trzeba by³o, obroni³, w przypadku braku
racji zgani³, ale czyni³ to zawsze „przez
cichoœæ i ³agodnoœæ Chrystusa”
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(2 Kor 10,1). „To by³ prawdziwy ojciec”
- powie jedna z sióstr.
Ksi¹dz Zygmunt odnosi³ siê
z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ do sióstr za³o¿onego przez siebie zgromadzenia.
Jedna z sióstr wspomina, ¿e „chocia¿
Ojciec zajêty by³ prac¹ duszpastersk¹
w powierzonej swej pieczy rodzinie parafialnej, zawsze znalaz³ na tyle czasu,
by ka¿d¹ wiêksz¹ uroczystoœæ uœwietniæ i umiliæ nam zw¹ obecnoœci¹ i okolicznoœciowym kazaniem”. Ojcowsk¹,
pe³n¹ dobroci postawê okazywa³ ks.
Zygmunt wszystkim z którymi siê spotyka³, szczególnie ma³ym i najubo¿szym. Jedna z sióstr wspomina: „Ojciec kocha³ dzieci, czego wyrazem by³
zorganizowany dla nich Zak³ad Dzieci¹tka Jezus. Pamiêtam z czasu pobytu w tym zak³adzie odwiedziny naszego Ojca. Piêkny by³ widok, jak
otoczony dzieciarni¹ siada³ w ogrodzie, bawi¹c siê z ni¹ i gwarz¹c po ojcowsku”. W innym miejscu tego¿ œwiadectwa czytamy: „Sam Ojciec by³
pokorny – szed³ do ludzi zamo¿nych,
i przypominaj¹c im o obowi¹zku mi³osierdzia chrzeœcijañskiego, ¿ebra³
o datki i ofiarê dla ubogich, których
spor¹ gromadkê ulokowa³ w naszym
domu przy ul. Kurkowej 53”. Carlo
Maria Martini stwierdza, ¿e „cichoœæ
jest jednym z zachowañ wyp³ywaj¹cych z powo³ania chrzeœcijañskiego,
jest postaw¹ nowego cz³owieka
w Chrystusie”. Swoj¹ postaw¹ pe³n¹
cichoœci i ³agodnoœci poci¹ga³ ks. Zygmunt innych do Chrystusa. Œw. Pawe³
przypomina o przynale¿noœci cz³owieka odkupionego do Chrystusa.
„Wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jako wiêc wybrañcy Bo¿y – œwiêci i umi³owani – obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie, dobroæ, pokorê,
cichoœæ, cierpliwoœæ, znosz¹c jedni
drugich i wybaczaj¹c sobie nawzajem”
(Kol 3,11-12).
Zachowane œwiadectwa mówi¹, ¿e
mimo chronicznego przepracowania
œw. ks. Zygmunt Gorazdowski by³ zawsze „pe³en humoru, weso³oœci, ka¿dego smutnego cierpi¹cego potrafi³
rozweseliæ, rozbroiæ”. Czuwaj¹cy nad
formacj¹ zakonn¹ sióstr nowicjuszek
Ojciec by³ bardzo wyrozumia³y. Siostra Cecylia wspomina: „Widz¹c nas
utrudzone ciê¿k¹ prac¹ od œwitu do
nocy, nie stosowa³ wobec nas specjalnych prób u¿ywanych czêsto w nowicjacie – duch zaparcia, ofiarnoœci,
wielkodusznoœci w podejmowaniu
krzy¿yków, jakie niós³ ka¿dy dzieñ, by³
dla Ojca wystarczaj¹cym egzaminem”.
W innym miejscu tego¿ zeznania przeczytamy: „Wzglêdem nas okazywa³
wielk¹ cierpliwoœæ. Pamiêtam, jak przez

nieuwagê rozla³am naftê i spowodowa³am po¿ar w pokoju, co Ojciec przebaczy³ mi bez s³owa wymówki. Tak
by³o zawsze, ilekroæ przychodzi³am do
Ojca, przyznaj¹c siê do zniszczenia jakiejœ rzeczy. Zamiast upomnieñ s³ysza³am zawsze ojcowskie s³owo: „To nic,
zanieœ do naprawy”. Jako cz³owiek cichy, ks. Zygmunt rozumia³, ¿e w stosunkach miêdzyludzkich nie ma miejsca na przymus czy na przemoc,
dlatego uzasadnia³ swoje racje wielk¹
pasj¹ przekonywania i ciep³em mi³oœci. Skutecznoœæ swojego dzia³ania
opiera³ na mocy s³owa Bo¿ego. Czerpa³ swoj¹ moc z Ducha Œwiêtego, który prowadzi i podpowiada z ³aski mêki,
œmierci i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. „Ojciec ubogich” by³ cz³owiekiem cichym, spokojnym i cierpliwym w d¹¿eniu do celu swej misji.
Cierpliwoœæ tê znamionowa³a konsekwencja i wytrwa³oœæ do koñca. Czêsto siêga³ po pióro i pisa³ artyku³y
o treœci spo³ecznej, maj¹ce na celu
uzyskanie dla dzieci, ¿ebraków, samotnych matek, ubogich, chorych, starców – odpowiednich œrodków finansowych, by móc zapewniæ im godne
warunki egzystencji.
O tej wytrwa³oœci w walce o s³uszne racje dla ubogich mówi¹ m.in. notatki umieszczone w „Dzienniku” ks.
abpa S. Morawskiego: „Poczciwy ks.
Gorazdowski zasypa³ mnie interesami
Instytutu Ubogich”; „Wieczorem by³
ks. Gorazdowski, ci¹gle trapi¹c mnie
interesami Instytutu Ubogich”. Z niezwyk³a cichoœci¹ i cierpliwoœci¹ znosi³ ks. Zygmunt ró¿ne cierpienia i przeœladowania, których nie szczêdzi³o mu
¿ycie. Obok krzy¿a choroby fizycznej
niós³ Œwiêty Kap³an, zw³aszcza w koñcowym etapie swojego ¿ycia, ciê¿ar
cierpieñ moralnych zwi¹zanych z niesprawiedliwymi pomówieniami dotycz¹cymi za³o¿onej przez niego szko³y
polsko-niemieckiej i redakcji „Gazety
Codziennej”. Wobec przeœladowców
i atakuj¹cych go stosowa³ Chrystusow¹ zasadê: „Nie stawiajcie oporu
z³emu, lecz jeœli ciê ktoœ uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”. Ta
taktyka Jezusa jest zaskakuj¹ca dla
œwiata. I tak¹ taktykê przej¹³ Jego wierny uczeñ – ks. Zygmunt Gorazdowski. „Gdy was przeœladowaæ bêd¹
w tym mieœcie, uciekajcie do innego”.
Nie walczcie, lecz usuñcie siê, nie pomna¿aj¹c iloœci z³a w œwiecie. W ten
sposób, ³agodnie szerzy siê Królestwo Bo¿e na ziemi.
Postawa Œw. Zygmunta z okresu
wy¿ej wspomnianych cierpieñ przypomina cierpi¹cego S³ugê Jahwe. „Drêczono go, lecz sam da³ siê gnêbiæ, na-

wet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na rzeŸ prowadzony, jak owca nie
ma wobec strzyg¹cych j¹”. (Iz 53,7n)
Mówi¹c o ostatnich chwilach ¿ycia
„Aposto³a Ubogich”, naoczni œwiadkowie podkreœlaj¹, ¿e „by³ opanowany, spokojny, do koñca troszcz¹cy siê
o innych, a nie dbaj¹cy o siebie”.
Obecna przy jego œmierci s. Cecylia
tak relacjonuje ten moment: „Tak jak
cicho przeszed³ przez ¿ycie, tak cicho
je zakoñczy³. Wspomnienie tej chwili
g³êboko zapad³o mi w pamiêæ i serce.
Ojciec zgas³ na moich rêkach w chwili,
gdy usi³owa³am wygodniej u³o¿yæ go
na pos³aniu”.
Ksi¹dz Zygmunt, przej¹³ siê g³êboko przes³aniem Jezusa zawartym
w b³ogos³awieñstwie cichych. Naœladuj¹c Boskiego Mistrza w Jego cichoœci i pokorze, sam do³¹czy³ do grona
tych, którzy na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê, bo jak mówi¹ s³owa psalmisty,
„pokorni posi¹d¹ ziemiê i bêd¹ siê rozkoszowaæ wielkim pokojem” (Ps 37).
B³ogos³awieni, którzy siê nie buntuj¹,
którzy siê nie œpiesz¹, którzy umiej¹
czekaæ, czasem bezradni, przygwo¿d¿eni do swoich krzy¿y. Wbrew
pozorom to w³aœnie oni odziedzicz¹
ziemiê; odziedzicz¹ w tym sensie, i¿
naucz¹ siê rozpoznawaæ, nazywaæ,
uwalniaæ rzeczy dla nich samych, zamiast je szufladkowaæ i obracaæ na
w³asny po¿ytek. Nie zawsze problemy dadz¹ siê rozwi¹zaæ, nie zawsze jest
rzecz¹ s³uszn¹ postawiæ diagnozê –
trzeba dochodziæ do „wiedzy” Boga.
To doprowadzi nas czasami do wniosku, ¿e problem niekoniecznie musi
byæ rozwi¹zany. Problem to przede
wszystkim niepowtarzalna sytuacja,
której trzeba daæ wyraz! Cisi, którzy
posi¹d¹ ziemiê, to ci, którzy z cierpliwoœci¹ przygl¹daj¹ siê œwiatu, stworzonemu przecie¿ przez Boga. Cisi to
ci, którzy oczyma wiary i nadziei dostrzegaj¹ narodziny œwiata nawet
w naszym codziennym œwiecie beznadziei i bezsi³y. Góra B³ogos³awieñstw
prowadzi nas na Kalwariê, gdzie spotykamy siê z apogeum ³agodnoœci Jezusa. Dzisiaj i do nas owo b³ogos³awieñstwo przemawia przez Ducha
Œwiêtego, którego posy³a Ojciec. Dziêki sile Ducha mo¿emy uwolniæ siê od
fa³szywej wiary we w³asne si³y i staæ
siê cierpliwymi i ³agodnymi pos³añcami prawdy.
Halina Martowicz
Literatura:
o. W. Kawecki CSsR, s. K. Kawecka CSSJ- „W drodze na Górê B³ogos³awieñstw”
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Wyrwani Z³u
Rozumie œwiat swoich podopiecznych, bo sam wyrós³ w podobnym,
pozbawionym ciep³a i mi³oœci, pe³nym
agresji i alkoholu. Matka by³a prostytutk¹, porzuci³a rodzinê. Gdy mia³ 7 lat,
tak uderzy³a jego g³ow¹ o stó³, ¿e z³ama³a mu nos. Ojciec, trac¹c wzrok,
ucieka³ w pijañstwo. Katowa³ dzieci
i drêczy³ je emocjonalnie.
Nawrócona wiedŸma
„Mak” trafia³ do domu dziecka, do
Zaczê³o siê w grudniu 2016 r. od
pogotowia opiekuñczego, gdzie rówspotkania z Patrycj¹ Hurlak, aktork¹
nie¿ spotka³ siê z biciem i demoraliznan¹ z seriali „Klan” czy „Na wspólzacj¹. Ucieka³ z tego œwiata w narkonej”, producentk¹, kierowc¹ rajdowym
tyki. Otar³ siê o œmieræ.
i licencjonowanym sêdzi¹
W oœrodku dla narkosportów rajdowych.
manów w Bytomiu po raz
Przez ponad dwadziepierwszy doœwiadczy³
œcia lat zajmowa³a siê czarn¹
Boga. Mimo to wybra³
magi¹, która mia³a jej zapewwówczas œrodowisko przeniæ si³ê i sukces. Opowiadastêpców, recydywistów,
³a o swoich doœwiadczektórzy imponowali mu si³¹,
niach m.in. z kartami Tarota,
narkotyki i rozboje, agresjê
horoskopami, o przera¿aj¹– a¿ w koñcu poczu³, ¿e przecych skutkach zamówienia
grywa ¿ycie i zacz¹³ prosiæ
u szatana „ksiêcia z bajki”,
Boga o pomoc.
o strachu, o szukaniu mi³oZacz¹³ naukê w szkole,
œci w licznych zwi¹zkach,
ale znów wróci³ w stare naktóre zawsze siê rozpada³y.
wyki: kradzie¿e i narkotyki.
Mówi³a, ¿e znajomi podzi„By³em przegranym ch³opawiali: „Zobacz, ile twoich
kiem z przegranej rodziny”
planów siê spe³ni³o: jesteœ
– mówi. Prze³omem okaza³y
aktork¹, mimo ¿e nie pochosiê wtedy s³owa dyrektorki
dzisz z Warszawy, skoñczyszko³y: “Nie chcê ciê rozli³aœ kilka szkó³, zaistnia³aœ
czaæ. Wiem jednak, ¿e mow bran¿y bez ¿adnych zna¿esz ¿yæ innym ¿yciem!”.
jomoœci, uda³o ci siê wyreUpór i ambicja sprawi¿yserowaæ i wyprodukowaæ
³y, ¿e zda³ maturê i skoñfilm w tak m³odym wieku”.
czy³ Akademiê WychoPatrycja przekona³a siê
wania
Fizycznego,
jednak, ¿e szatan nie daje nic
wyk³ada na uczelni i sam
darmo, wczeœniej czy póŸsta³ siê pedagogiem uliniej upomni siê o swoje. Ona Patrycja Hurlak w ksi¹¿ce "Nawrócona WiedŸma"
bardzo
szczerze
opowiada
o
swoim
burzliwym
¿yciu.
cy. Za³o¿y³ stowarzyszete¿ stoczy³a d³ug¹ i drama(fot. ASz)
nie M³odzi Dla M³odych
tyczn¹ walkê o odzyskanie
z siedzib¹ w Pabianicach.
wolnoœci ducha. Mówi:
Ma ¿onê Dobrusiê i dwoje dzieci.
RapPedagog
„Chocia¿ inni zazdroœcili mi zawodoJako drugi z kolei przyjecha³ Dobro- Jego rodzice ju¿ nie ¿yj¹. Przebaczy³
wych sukcesów, nigdy nie czu³am siê
szczêœliwa. Pieni¹dze, zwi¹zki z atrak- mir „Mak” Makowski, pedagog, autor im, stara siê zrozumieæ, dlaczego byli
cyjnymi mê¿czyznami, kariera, znajo- projektu RapPedagogia, twórca œwietli- w³aœnie tacy. W oparciu o swoje ¿ycie
stworzy³ projekt RapPedagogia, bazumoœci z ludŸmi kultury, biznesmenami cy œrodowiskowej dla dzieci ulicy.
Na wieczory chwa³y ECHO, odbywaj¹ce siê raz w miesi¹cu u sanockich
franciszkanów, zapraszani s¹ celebryci
ze œwiata muzyki i filmu, ale te¿ mniej
znane osoby, które maj¹ dobre œwiadectwo i pokazuj¹ chwa³ê Boga w swoim ¿yciu, czêsto bardzo dramatycznym.

czy politykami dawa³y mi jedynie pozory szczêœcia. A w sercu by³a pustka,
ciemnoœæ, lêk i g³êboka rana spowodowana ciê¿kimi grzechami”.
Po nawróceniu odwróci³o siê od
niej wielu dotychczasowych przyjació³. „Myœl¹, ¿e oszala³am” - mówi.
Przesta³a jednak baæ siê o swoje ¿ycie,
karierê, pracê i relacje. „Nie têskni³am
za starym ¿yciem ani przez chwilê, bo
ktoœ, kto uciek³ z obozu koncentracyjnego i zasmakowa³ wolnoœci, nie chce
wracaæ za drut kolczasty”.
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j¹cy na muzyce hip-hop. Dociera
z nim do wielu szkó³, domów dziecka, domów poprawczych i zak³adów
karnych. Mówi m³odzie¿y, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej.
By³em w piekle. Nie polecam
Jedno z kolejnych to spotkanie
z Maciejem Sikorskim, by³ym narkomanem, autorem ksi¹¿ki „By³em w piekle. Nie polecam”. Odwiedzi³ wiele rodzajów piekie³, ¿y³ w nich, pozostawi³
tam przyjació³. Przede wszystkim piek³o narkotyków.
W rodzinnych Tychach na Œl¹sku
jako 14-latek trafi³ w otoczenie Ryœka
Riedla, wokalisty kultowego zespo³u
D¿em. „Na moich oczach dzia³y siê rzeczy straszne. Nie by³o przyjaŸni. Bliscy sobie ludzie potrafili siê okradaæ,
umierali po kolejnych zapaœciach, pope³niali samobójstwa. Z tej grupy ¿yje
do dziœ bardzo niewielu. Wiêkszoœæ
zmar³a, a powód by³ ten sam dla
wszystkich – heroina” – pisze.
Jego opowieœæ to kino drogi: coraz to inni kumple, dziewczyny, wêdrówki po œwiecie „na wariackich
papierach”, coraz to nowe zajêcia
na chwilê, i centrum tego wszystkiego: narkotyki. D³ug u mafii doprowadzi³ go do próby samobójczej. Zosta³ uratowany, bo gdy
wykrwawia³ siê w wannie z gor¹c¹
wod¹, a jego dziewczyna szarpa³a
siê od zewn¹trz z solidnymi zamkami, ktoœ po prostu otworzy³ drzwi
od œrodka. W pustym mieszkaniu.
Maciek wszed³ te¿ po uszy w New
Age, jednak nie znajdowa³ w nim spokoju. „Tarot, numerologia, astrologia,
kilka œcie¿ek w hinduizmie, a w nich
medytacja i joga, praktyki oddechowe
– Sudarshan Kriya, Dzogczen (przedbuddyjska religia tybetañska), Huna,
reiki, tai-chi, twórcza wizualizacja, metoda Silvy, agnihotra, buddyzm Diamentowej Drogi”. Obecnie mówi dobitnie:
- Joga naprawdê nie jest gimnastyk¹,
jak chc¹ niektórzy. Gdyby to us³ysza³
któryœ z nauczycieli indyjskich, umar³by ze œmiechu. Celem jogi jest osi¹gniê-

Dobromir "Mak" Makowski (fot. FB Echo)
cie samadhi, czyli zjednoczenia z bóstwem. Joga jest wiêc praktyk¹ duchow¹, podobnie tai-chi. Reiki i bioenergoterapia s¹ praktykami
okultystycznymi”. Twierdzi, ¿e astrologia i numerologia to rodzaj kl¹twy.
Prze³omem w jego ¿yciu okaza³a siê
dwukrotna wizyta w Medjugorie. Mia³
rozprowadzaæ po Polsce produkty
ezoteryczne, oczekiwa³ na katalog
z Niemiec. Jak pisze jego przyjaciel,
dziennikarz Marcin Jakimowicz, „Bóg
znalaz³ go na terytorium wroga”. SpowiedŸ z ca³ego ¿ycia by³a oczyszczeniem, jednak, jak mówi – “odst¹pi³em
od Z³ego, ale Z³y nie odst¹pi³ ode
mnie”, atakuj¹c i dusz¹c w nocy. Skuteczn¹ pomoc¹ okaza³ siê ró¿aniec oraz
wstawiennicza modlitwa wspólnoty.
Pozna³ obecn¹ ¿onê, Alinê, z któr¹ ma
szeœcioro dzieci. Mówi, ¿e dzisiaj jego
œwiat duchowy jest uporz¹dkowany.

JeŸdzi z przedstawieniami teatru EXIT
i z katechez¹ multimedialn¹ “Szuka³em
siebie, znalaz³eœ mnie”, realizuje projekty kulturalne i edukacyjne w ramach Fundacji Budzenia Pasji.
Podczas wieczorów chwa³y
„Echo” mo¿na zobaczyæ, jak Bóg dzia³a w ¿yciu ludzi czêsto mocno poturbowanych. Organizatorzy chc¹ te¿
daæ przestrzeñ Duchowi Œwiêtemu,
¿eby jak najwiêcej móg³ dzia³aæ
w ludzkich sercach.

Agnieszka Szczepañska
Jest to skrócona wersja artyku³u,
który pod tytu³em „Echo ka¿demu
odpowie” ukaza³ siê w numerze 15/
2017 Korso Gazety Sanockiej.
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Niebezpieczeñstwo bogactw (£k 18, 24-27)
Jezus zobaczywszy go takim, rzek³
„Jak trudno tym którzy maj¹ dostatki, wejœæ do królestwa Bo¿ego.
£atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ
przez ucho igielne, ni¿ bogatemu
wejœæ do królestwa Bo¿ego.” Zapytali ci, którzy to s³yszeli. „Któ¿ wiêc
mo¿e byæ zbawiony?”Jezus odpowiedzia³: „To co niemo¿liwe jest u ludzi,
mo¿liwe jest u Boga”.
Bogactwo. - Pobie¿na lektura tekstów biblijnych sugeruje znacz¹c¹ ró¿nicê w ocenie zjawiska bogactwa
w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu. Pozornie wydaje siê ¿e Stary
Testament widzi wartoœæ w bogactwie,
natomiast Nowy Testament w ubóstwie. Czyni¹c takie porównania musimy pamiêtaæ o s³owach Jezusa ¿e:
„nie przyszed³ po to aby zmieniaæ prawo ST ale Go wype³niæ”. Pozytywny
stosunek w kwestii posiadania jest
charakterystyczny zw³aszcza dla starszych ksi¹g Starego Testamentu
w których brak jest myœli dotycz¹cych
¿ycia po œmierci, a bogactwo materialne uwa¿ano za szczególne œwiadectwo Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Ale ju¿
w póŸniejszych Pismach, zw³aszcza
m¹droœciowych, ukazano jak bogactwo, szczególnie to które zosta³o zdobyte w sposób nieuczciwy, mo¿e cz³owieka ograniczaæ, absorbowaæ jego
dzia³ania i stanowiæ konkretn¹ przeszkodê, która utrudnia a czasem uniemo¿liwia zbli¿enie siê do Boga.
Lectio (Czytanie i zrozumienie
Pisma).
W obecnej perykopie widzimy reakcjê Jezusa, po spotkaniu z cz³owiekiem,dla którego dobra materialne stanowi³y wartoœæ na której budowa³
swoj¹ wizjê szczêœliwego i pobo¿nego ¿ycia. Porównanie bogactwa w ¿yciu cz³owieka do przejœcia przez ucho
igielne, zwi¹zane jest z obrazem jednej
z najciaœniejszych bram jerozolimskich, w której wielb³¹d objuczony
baga¿em pokonywa³ j¹ na kolanach,
albo wczeœniej aby j¹ pokonaæ, mu-

sia³ byæ byæ rozjuczony. Podobnie cz³owiek bogaty, aby oderwaæ siê od swego bogactwa które ca³kowicie absorbuje jego ¿ycie, musi z pokor¹ i na
kolanach, podejœæ do tego co zosta³o
mu powierzone przez Stwórcê, albo
szukaj¹c doskona³oœci, pozbyæ siê
wszystkiego, jak uczyni³o to wielu
œwiêtych, wiernych nauczaniu Jezusa
„kto nie wyrzeka siê wszystkiego co
posiada, nie mo¿e byæ moim uczniem
(£k 14,33). Nie wszyscy jednak rozumieli ¿e nie jest to anarchicznym, obcym ¿ydowskiej tradycji, nawo³ywaniem do radykalnego ubóstwa, lecz
walk¹ o cz³owieka któremu dobra materialne mog¹ przes³oniæ Królestwo
Bo¿e. Tak postawiony problem wydaje siê byæ nie do rozwi¹zania dla s³uchaczy, st¹d pytanie: „Któ¿ wiêc mo¿e
byæ zbawiony”. Dowiadujemy siê ¿e
mo¿liwoœci ludzi s¹ ograniczone, a os¹d
ludzki jest inny ni¿ os¹d Boga. A kto
i jak mo¿e osi¹gn¹æ zbawienie, mówi
nam œw. Pawe³ w swoim liœcie:„£ask¹
bowiem jesteœcie zbawieni przez wiarê. A to pochodzi nie od was, lecz jest
darem Boga: nie z uczynków aby siê
nikt nie chlubi³.(Ef 2,8-9)”.
Meditatio ( Spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego).
Jest te¿ coœ czego ¿aden cz³owiek
nie potrafi zrobiæ. ¯aden cz³owiek nie
mo¿e sam siê oczyœciæ i uwolniæ z grzechów. Mo¿e to uczyniæ tylko Bóg, ale
wpierw trzeba wyzbyæ siê nie tylko
przywi¹zania do bogactwa materialnego, ale tak¿e zrzuciæ z siebie ca³y baga¿
z³a, w postaci grzechów, na³ogów i ró¿nych wad, które upodabniaj¹ nas do
objuczonego wielb³¹da stoj¹cego
przed bram¹ igieln¹ w Jerozolimie.
Owszem, cz³owiek mo¿e i powinien
byæ bogaty w dobre uczynki, kiedy
wspó³pracuj¹c z ³ask¹ Bo¿¹, otrzymuje od Boga wielkie bogactwo ³ask;
dobra, m¹droœci i mi³oœci. O takie te¿
bogactwo musimy walczyæ, aby ka¿dy z nas wyzbywszy siê egoizmu i chorobliwego przywi¹zania do dóbr ma-

terialnych, móg³ z ³atwoœci¹ pokonaæ
bramê niebios i do³¹czyæ do grona
wybranych w Królestwie Niebieskim.
W tej perspektywie bogactwo przyjmowane i oceniane przez nas bêdzie
s³u¿yæ jedynie jako œrodek do osi¹gniêcia tego celu. A pomoc¹ w dokonaniu dobrego wyboru niech pos³u¿¹
nam s³owa Aposto³a narodów: „Nie
mówiê tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczy³em siê
wystarczaæ sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieæ biedê,
umiem i obfitowaæ. Do wszystkich
bowiem warunków jestem zaprawiony: i byæ sytym i g³ód cierpieæ, obfitowaæ i doznawaæ niedostatku.
Wszystko mogê w tym, który mnie
umacnia (Flp 4,11-13).
Oratio/Contemplatio (Zwrócenie
siê do Boga i czas bycia z Bogiem
sam na sam).
Panie Jezu! Otwieram Ewangeliê
i czytam: „Beze Mnie nic nie mo¿ecie
uczyniæ”(J. 15,5). A ja tak czêsto liczê na w³asne si³y, myœlê podobnie jak
bogaty m³odzieniec poruszaj¹cy siê
w schematach przepisów ST. Ale samo
staranie siê o spe³nianie Bo¿ych wymagañ poprzez pobie¿ne przestrzeganie Dziesiêciu Przykazañ nie wystarcza, aby czuæ siê w pe³ni uspokojonym
i usprawiedliwionym. Spokój sumienia burzy to, do czego jestem przywi¹zany: z³e przyzwyczajenia, utarte
pogl¹dy, przyjête schematy, jak równie¿ nieuzasadnione troski dnia codziennego i wszystko co mnie w jakikolwiek sposób zniewala. Tylko Ty
jeden Panie wiesz najbardziej czego
naprawdê jest mi potrzeba i tylko Ty
mo¿esz wyzwoliæ mnie z tych wszystkich lêków. Jak¿e pocieszaj¹co brzmi¹
Twoje s³owa „Nie lêkajcie siê, Jam
zwyciê¿y³ œwiat”(J 16,33), które nas
pokrzepiaj¹ i dodaj¹ si³ do pracy dla
Królestwa Bo¿ego, pomimo zakusów
ducha tego œwiata.
Adam Zubik Grupa Biblijna
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4 Niedziela Wielkanocy – 22.04.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Œwiatowy Dzieñ Modlitw
o Powo³ania. Rozpoczyna ona Tydzieñ Modlitw o Powo³ania do s³u¿by w Koœciele. Dziœ o godzinie 17.30
nabo¿eñstwo, podczas którego modliæ siê bêdziemy o nowe powo³ania
kap³añskie i zakonne, tak mêskie jak
i ¿eñskie.
2. W poniedzia³ek Uroczystoœæ œw.
Wojciecha, biskupa i mêczennika,
patrona Polski. Zachêcamy do

uczestnictwa w Mszach œwiêtych,
g³ównie we Mszy œwiêtej popo³udniowej, o 18.00.
3. We œrodê Œwiêto œw. Marka Ewangelisty. W tym dniu przypada tak¿e
rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Wojciecha Baudisa, jezuity. Jego doczesne szcz¹tki spoczywaj¹ w koœciele
Ojców Jezuitów, w Starej Wsi. Modlimy siê o jego beatyfikacjê.
4. W kwietniu po nagrodê do Pana
Boga odeszli z naszej parafii: Edmund

Derwisz, Maria D¹browska, Danuta
Miciak. Niech odpoczywaj¹ w pokoju. W tym roku zmar³o ju¿ 32 osoby.
Ochrzczonych b¹dŸ te¿ ju¿ zapisanych
do chrztu jest 27 dzieci. Widaæ deficyt urodzin. Podobnie by³o w ubieg³ym roku.
5. Zachêcamy do czytania prasy katolickiej, aby pog³êbiaæ swoje wiadomoœci i swoj¹ wiarê, poznaj¹c jej zasady. Budujmy swoje ¿ycie na
trwa³ych fundamentach.

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

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 16 (762) 22 kwietnia 2018 r.

