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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Koœció³ „rozwija³ siê i ¿y³ bogobojnie….”

W NUMERZE

Najbli¿szy tydzieñ jest bardzo bogaty w zbawcze wydarzenia. Dzisiejsza niedziela wraz ze swoimi czytaniami (Dz 9,26-31; Ps 22(21); 1 J 3,18-24;
J 15,1-8) pokazuje nam co Duch Œwiêty swoj¹ ³ask¹ mo¿e uczyniæ w ¿yciu
cz³owieka. Spotykamy Szaw³a, ongiœ
przeœladowcê, który „próbowa³ przy³¹czyæ siê do uczniów, lecz wszyscy
bali siê go, nie wierz¹c, ¿e jest
uczniem”. Do wspólnoty, do Koœcio³a, trzeba kogoœ, kto pomo¿e tam wejœæ.
Szaw³owi pomóg³ Barnaba, który
wzi¹³ za niego odpowiedzialnoœæ, który go przedstawi³ Aposto³om. Krótko
opowiedzia³ o jego dotychczasowym
¿yciu, o spotkaniu z Panem pod Damaszkiem, o jego nawróceniu, kiedy
to z gorliwego przeœladowcy Chrystusa i Jego uczniów, teraz z wielk¹ si³¹
przekonania przemawia w imiê Jezusa.
Aposto³owie przyjmuj¹ go i polecaj¹
mu misjê ewangelizacyjn¹ w Tarsie. To
by³o takie pos³anie apostolskie na
nowe pole misyjne, dziœ powiedzielibyœmy placówkê duszpastersk¹, parafiê czy do nowej diecezji. Wtedy
by³y to nowo powstaj¹ce gminy chrzeœcijañskie. Nasta³ czas pomyœlnoœci
dla Koœcio³a, o czym przekonujemy siê
z Dziejów Apostolskich: „A Koœció³
cieszy³ siê pokojem w ca³ej Judei, Galilei i Samarii. Rozwija³ siê i ¿y³ bogobojnie, i nape³nia³ siê pociech¹ Ducha
Œwiêtego”.
„Rozwija³ siê i ¿y³ bogobojnie…”.
Jesteœmy spadkobiercami czasów
apostolskich. Dziœ tak¿e jest nam przekazywana Ewangelia, Dobra Nowina
o zbawieniu. Jesteœmy w Koœciele
i jesteœmy Koœcio³em. Cieszymy siê
bogactwem, jakim dysponuje Koœció³:
piêknem liturgii, g³êbi¹ s³owa Bo¿ego,
wsparciem sakramentów œwiêtych,
wzbogacani Tradycj¹ wieków oraz
tym, co niesie nam dzieñ dzisiejszy.
Jest za co dziêkowaæ dobremu Bogu
i tym, którzy przekazali nam Ewangeliê i nadal to czyni¹.
Co nam pozostaje? Wielbiæ Pana,

jak powtarzaliœmy s³owami Psalmu responsoryjnego: „Bêdê Ciê chwali³
w wielkim zgromadzeniu”. Trzeba bêdzie ci¹gle pamiêtaæ o s³owach Psalmu: „Wype³niê me œluby wobec boj¹cych siê Boga (..) bêd¹ chwaliæ Pana
ci, którzy Go szukaj¹”. Jesteœmy ludŸmi, którzy niekiedy maj¹ sk³onnoœci do
zejœcia z drogi wyznaczonej przez Pana
Boga. Po pewnym czasie przychodzi
refleksja: co dalej? Co wtedy robiæ?
Przypomnieæ sobie o zobowi¹zaniach
i … wróciæ na drogi wskazane przez
Pana. Psalmista modli siê: „Przypomn¹
sobie i wróc¹ do Pana (…) i oddadz¹
Mu pok³on”. Psalmista uczy nas patrzenia perspektywicznego, na przysz³oœæ, która kiedyœ nast¹pi, kiedy staniemy siê prochem. Zasady wiary
œwiêtej trzeba przekazywaæ z pokolenia na pokolenia, to nasz obowi¹zek:
„A moja dusza bêdzie ¿y³a dla Niego,
potomstwo moje Jemu bêdzie s³u¿yæ,
przysz³ym pokoleniom o Panu opowie…”. Jak bardzo potrzebny jest taki
pokoleniowy przekaz wiary. Dzieje siê
to przez dawanie dobrego przyk³adu
¿ycia chrzeœcijañskiego, a tak¿e przez
przekazywanie w sposób przystêpny
najprostszych prawd wiary.
Œw. Jan w swoim Liœcie, którego
fragment jest czytany w tê niedzielê,
podprowadza nas do tytu³owej bogobojnoœci. £atwo jest mieæ usta pe³ne
mi³oœci, ale wa¿ne jest to, co kryje siê
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w sercu cz³owieka. G³êbiê naszego
serca zna tylko sam Bóg. Wobec Pana
Boga niczego nie mo¿na ukryæ. Autor
tego Listu przypomina nam, ¿e mamy
zachowywaæ Bo¿e przykazania i czyniæ to, co siê Bogu podoba. Wierzyæ
i kochaæ, to miara naszego chrzeœcijañstwa, naszej bogobojnoœci. Cz³owiekiem Bo¿ym jest ten, kto zachowuje naukê Jezusa, kto wype³nia
przykazania Bo¿e. To wielka lekcja
chrzeœcijañskiej wiary.
Ten¿e œw. Jan, ale ju¿ w Ewangelii,
zachêca nas, aby trwali w Chrystusie
jak winna latoroœl w winnym krzewie.
Tylko wtedy mo¿na poczuæ smak owocu chrzeœcijañstwa, smak przynale¿noœci do Chrystusa. Ewangelista przypomina nam s³owa Chrystusa o tym,
¿e powinniœmy byæ ¿yw¹ ga³¹zk¹,
a nie usch³¹, która bêdzie odciêta.
Trzeba nam ¿yæ Koœcio³em, ¿yæ Ewangeli¹, ¿yæ nauk¹ Chrystusa, bo tylko
wtedy mo¿na bêdzie oczekiwaæ owoców owej przynale¿noœci do Chrystusa, Winnego Krzewu. Stale trzeba
oczyszczaæ swoje wnêtrze, swoje sumienie, aby TRWAÆ W CHRYSTUSIE. Tylko wtedy mo¿na bêdzie oczekiwaæ trwa³ych owoców swojej wiary
i przynale¿noœci do Chrystusa przez
Koœció³ œwiêty.
Aby ¿yæ i rozwijaæ siê w bogobojnoœci, trzeba patrzeæ w stronê œwiêtych, przede wszystkim Matki Naj-
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œwiêtszej. Rozpoczyna siê maj, miesi¹c
maryjny, pe³en pieœni maryjnych, œpiewów koœcielnych i pod domowymi
kapliczkami. Pielêgnujmy ten zwyczaj.
Oprócz tego rozpoczynamy nabo¿eñstwa fatimskie. Bêdziemy ws³uchiwaæ
siê w orêdzie fatimskie, nawo³uj¹ce nas
do modlitwy i pokuty, do czci Niepokalanego Serca Maryi. Bêdziemy tak¿e prze¿ywaæ Uroczystoœæ NMP Królowej Polski. Jest to tym bardziej
wa¿ne, bo w tym roku prze¿ywamy
setn¹ rocznicê odzyskania Niepodle-

g³oœci, a Maryja w dziejach naszego
narodu odgrywa wielk¹ rolê. Ona przez
mroki naszej historii, po jej bezdro¿ach,
zawsze wskazywa³a nam swojego
Syna, ów Krzew Winny. Ona wskazywa³a nam mo¿liwoœci naszego odrodzenia.
Bêdziemy tak¿e wspominaæ œwiêtych: Józefa Rzemieœlnika, Atanazego,
Floriana, którzy wskazuj¹ nam drogê
wiod¹c¹
do
bogobojnoœci,
a w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odwo³amy siê do Bazyliki Archikatedralnej

w Przemyœlu, która jest Matk¹ wszystkich koœcio³ów w Archidiecezji,
gdzie zawsze dokonuj¹ siê najwa¿niejsze wydarzenia, œwiêta, uroczystoœci,
choæby œwiêcenia kap³añskie.
To stamt¹d, jakby z Wieczernika,
wychodz¹ kap³ani, rozsy³ani
przez swojego biskupa do poszczególnych parafii archidiecezji. Uczmy siê
stale postêpowaæ drogami bogobojnoœci.
Ks. Andrzej Skiba

Powo³ani do œwiêtoœci: pos³ani i zobowi¹zani
Do umi³owania Pana wiedzie droga przez adoracjê Oblicza Jezusa
Chrystusa. Co to znaczy adorowaæ
Oblicze Jezusa?
Adoracja to wyraz czci i szacunku, który objawia siê w ró¿nych gestach. Pismo Œwiête ukazuje ludzi, którzy k³aniaj¹ siê g³êboko do ziemi,

czasem a¿ siedmiokrotnie, aby uczciæ
kogoœ znacz¹cego. Adoracja nale¿y siê
tylko Bogu. Gestami najczêœciej okazywanymi by³y g³êbokie pok³ony
g³ow¹ do ziemi, padanie i le¿enie
twarz¹ do ziemi, wznoszenie r¹k w postawie klêcz¹cej lub stoj¹cej. Ta ostatnia z postaw bywa nazywana postaw¹

oranta. Postaw¹ adoracyjn¹ jest klêczenie, które wyra¿a nasz szacunek
wzglêdem Boga i nasz¹ od Niego zale¿noœæ. Zewnêtrznym gestom musi
odpowiadaæ wewnêtrzne nastawienie,
bliskoœæ serca, oddanie. Form¹ adoracji mo¿e byæ akt strzelisty, modlitwa
spontaniczna, medytacja, która przechodzi w kontemplacjê. Oblicze Chrystusa ³atwiej jest adorowaæ wraz z
Maryj¹.
Jak ta adoracja, owo usilne wpatrywanie siê pe³ne wiary i mi³oœci, przechodz¹ce nawet w kontemplacjê, wygl¹da³o w ci¹gu wieków? Jak¹ rolê
spe³nia³a Maryja? Dziœ ³atwiej nam to
zrozumieæ przez fakt nowych tajemnic
ró¿añca: Tajemnic Œwiat³a.
G³êbok¹ wiêŸ ³¹cz¹c¹ Maryjê z
Chrystusem i Koœcio³em podkreœlali
greccy Ojcowie Koœcio³a i tradycja
bizantyjska. W tradycji koptyjskiej i
etiopskiej wielkie zas³ugi w tym wzglêdzie po³o¿y³ szczególnie Efrem Syryjczyk, zwany cytr¹ Ducha Œwiêtego.
W Pieœni Maryi do Boskiego Dzieciêcia, w usta Maryi wk³ada s³owa:
Mym Synem jesteœ – chcê Ci œpiewaæ,
Tw¹ Matk¹ jestem – chcê Ciê chwaliæ!
Mój Syn rodzony jest starszy ode
mnie,
Pan mnie nosi, którego ja nosi³am.
Z Jej ust p³yn¹ s³owa uwielbienia,
najwy¿szego szacunku, mi³oœci i podziwu dla wielkoœci Jezusa:
Mieszkasz ca³y we mnie
I ca³y kryjesz siê w Ojcu.
Niebo jest Ciebie pe³ne,
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A przestrzeñ mych piersi nie jest Ci
za ma³a.
Maryja adoruje swojego Syna
przez akty strzeliste i wznios³e, pe³ne mi³oœci s³owa:
Olbrzymie, który dŸwigasz ziemiê,
Tyœ chcia³, bym Ciê nosi³a – b¹dŸ pochwalony!
Skarbie, Tyœ Synem ubogiej Córki,
B¹dŸ pochwalony!1 .
Adorowa³a Maryja Oblicze swojego Syna wylewaj¹c ³zy boleœci nad
Jego Mêk¹: Mój Synu najs³odszy, mój
Synu najdro¿szy, jak przyjmujesz ten
krzy¿? Mój Synu i mój Bo¿e, dlaczego musisz znosiæ plwociny, gwoŸdzie
i w³óczniê? Dlaczego musisz cierpieæ
bicie, szyderstwa, zniewagi i krzywdy! Dlaczego musisz przyj¹æ cierniow¹ koronê, purpurow¹ szatê, g¹bkê, trzcinê, ¿ó³æ z octem? Dlaczego
wisisz umar³y na krzy¿u i obna¿ony?
Ty, co niebo okrywasz chmurami?
(...). Dlaczego musia³eœ znosiæ pragnienie, Ty, co stworzy³eœ wszystko,
morze i wody? Dlaczego umierasz

niewinny wœród biczuj¹cych i bezbo¿nych?2.
Tych dlaczego, jest o wiele wiêcej! Cierpienia i doœwiadczenia Syna,
ból wyciskaj¹ w Sercu Maryi i jeszcze
bardziej zbli¿aj¹ Matkê z Synem! Tak,
bo adoracja, kontemplacja, zbli¿aj¹ do
siebie, pomagaj¹ wspó³prze¿ywaæ
wszystkie doznania.
Postawê adoracyjn¹ wyra¿aj¹ niektóre ikony. Znana jest ikona okreœlana mianem HODEGETRII. Jest tam
postaæ Matki Bo¿ej Przewodniczki,
Wskazuj¹cej Drogê. Jest to ikona ukazuj¹ca Maryjê z Dzieci¹tkiem, która
wed³ug tradycji mia³a byæ namalowana przez œw. £ukasza. Wed³ug tej¿e
tradycji œw. £ukasz Ewangelista mia³
ofiarowaæ tê ikonê wraz z tekstem
Ewangelii biskupowi Antiochii, œw.
Teofilowi. Maryja jest ukazana w postawie stoj¹cej, lew¹ rêk¹ podtrzymuj¹c¹ Dzieciê Jezus, zaœ praw¹ d³oñ ma
uniesion¹ do góry. W póŸniejszym
okresie czasu wykszta³ci³ siê typ podobny. Maryja jest ukazywana bardzo
dostojnie, hieratycznie na lewej rêce
trzyma Chrystusa – Emmanuela,
praw¹ zaœ ma z³o¿on¹ na piersi jakby

wskazuj¹c¹ na Syna. Jezus zaœ trzyma
w swojej rêce zwój œwiêtego tekstu lub
ksiêgê Ewangelii. Taka jest ikona Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej. Maryja wskazuje nam Drogê – Jezusa, który nazwa³ siebie Drog¹. Pe³na powagi, dostojnoœci, adoruje swojego Syna, a
nam wskazuje pewn¹ drogê.
Inny typ ikony, to ELEUSA – Matka Bo¿a Mi³osierna, Czu³a. To idylliczny obraz macierzyñstwa, a wyra¿a on
naturaln¹ mi³oœæ Matki i Dziecka.
Uwaga Chrystusa skierowana jest na
Matkê. Jezus ma bose stopy, co oznacza realizm ¿ycia. Tymi stopami bêdzie
przemierza³ swoj¹ Ojczyznê i g³osi³
naukê o Królestwie Bo¿ym. Bêdzie
zostawia³ œlady tych stóp. Maryja
sk³ania swoj¹ g³owê w stronê Jezusa,
Ten zaœ przytula swój policzek do twarzy Maryi i obejmuje J¹ za szyjê. W
smutnych oczach Maryi mo¿na dostrzec cierpienie Jej Syna, czekaj¹c¹
Go mêkê. Maryja to prze¿ywa.
A có¿ powiedzieæ o takim typie ikony jak GALAKTOTROFUSA czyli
karmi¹ca mlekiem; Matka Bo¿a Karmi¹ca. Œw. £ukasz zapisa³: b³ogos³awione piersi, które ssa³eœ (11,27). Ile¿
w tej ikonie czu³oœci, wpatrywania siê
Maryi w Dzieci¹tko, adoracji Oblicza
Jezusa.
Nie mo¿emy tak¿e zapomnieæ o
ikonie zwanej GLYKOFILUSA – s³odko ca³uj¹ca, Czule Mi³uj¹ca Pani. Tu
Maryja jest przedstawiona tak¿e z
Dzieci¹tkiem na rêku, pe³na dostojeñstwa i ludzkich uczuæ. Jej oblicze jest
jednak uduchowione, aby podkreœliæ
prawdziwe cz³owieczeñstwo Jezusa
Chrystusa i boskie macierzyñstwo
Maryi. Na niektórych tego typu ikonach Dzieciê jest odwrócone do widza plecami, z g³ow¹ odrzucon¹ do
ty³u, ale przytulaj¹c¹ swój policzek, do
policzka Matki i pieszcz¹ce Jej twarz,
jakby chc¹c J¹ pocieszyæ. Brak miêdzy nimi kontaktu wzrokowego. Maryja dostrzega przysz³e cierpienie Syna
i prze¿ywa je.
Wiele mo¿na mówiæ na ten temat.
Znamy tak¿e wizerunki Matki Bo¿ej z
Chrystusem Emmanuelem, jako:
- Orantka, gdzie zawarta jest prawda o Wcieleniu Syna Bo¿ego;
- Bogurodzica Znaku: Dlatego Pan
sam da wam znak: oto Panna pocznie
i porodzi syna, i nazwie go imieniem
Emmanuel (7,14).
Jedno mo¿emy powiedzieæ: jak
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przy prostych formach wyrazu mo¿na
przekazaæ g³êbiê Bo¿ych tajemnic!
Mo¿na odkryæ cudown¹ formê adoracji Syna Bo¿ego przez Maryjê. Ta adoracja, to:
- wpatrywanie siê w twarz Syna;
- radoœæ z macierzyñstwa;
- bliskoœæ Matki i Syna;
- pieœñ pe³na radoœci: Wielbi dusza
moja Pana i raduje siê duch mój w
Bogu, Zbawicielu moim;
- troska Matki o Syna;
- poddanie siê wyrokom Najwy¿szego;
- spe³nienie proroctw Starego Testamentu;
- wdziêcznoœæ za przyjœcie Jezusa i
okazan¹ nam mi³oœæ;
- dostrzeganie Jego Mêki;
- wdziêcznoœæ za dzie³o zbawienia.
Jak wraz z Maryj¹ mo¿emy adorowaæ Oblicze Chrystusa?
- Oddaæ Chrystusowi umys³, serce,
cia³o, ca³ych siebie, czcz¹c Go wedle
swoich si³ i mo¿liwoœci przez psalmy,
hymny, pieœni pe³ne ducha;
- zginaæ kolana przed Panem;
- wznosiæ rêce i ducha;
- wielbiæ, dziêkowaæ, przepraszaæ,
prosiæ;
- zag³êbiaæ siê w Jego naukê i wed³ug niej postêpowaæ.
1. Ale pytanie najwa¿niejsze! Jak
rozumieæ Oblicze Chrystusa?
Siêgnijmy po Pismo Œwiête. Oblicze mo¿e oznaczaæ postaæ zewnêtrzn¹,
twarz, a nawet minê i rysy. W Piœmie
Œwiêtym czytamy o piêknym obliczu
Rebeki czy Józefa, a Jeremiasz uskar¿a³ siê na skamienia³e oblicze ludu.
Oblicze jest uto¿samiane z twarz¹.
Czasem wstyd twarz zakrywa, czasem
m¹droœæ bije z czyjegoœ oblicza – twarzy, a przyjaŸñ sprawia, ¿e twarz jest
pogodna. Przed Panem trzeba upaœæ
na twarz i oddaæ Mu pok³on.
W twarzy Jezusa by³a ukryta
chwa³a Bo¿a. Nie zakrywa³ swojej twarzy przed zniewagami, obelgami, opluciem. By³ tak pogardzany, ¿e zakrywano przed Nim twarz. Raz Jego twarz
zajaœnia³a jak s³oñce, a by³o to na górze Przemienienia. To tylko najwa¿niejsze teksty i wydarzenia biblijne dotycz¹ce Oblicza Jezusa. Bardzo bogaty
w treœæ jest Stary Testament mówi¹cy
o obliczu Boga, jako ¿ywym wyrazie
Jego obecnoœci.

Jakie powinno byæ nasze odniesienie do Oblicza Jezusa? Podobne do
Maryi. Trzeba J¹ naœladowaæ. Nieraz
s³yszymy, mówimy, ¿e ktoœ zachowa³
swoj¹ twarz. To znaczy zachowa³ siê
godnie, w sposób rozwa¿ny, nie
stchórzy³, nie kierowa³ siê uk³adami,
korzyœciami. By³ wierny swoim zasadom czy idea³om. Adorowaæ Oblicze
Chrystusa wraz z Maryj¹, to:
- zachowywaæ siê w sposób godny
chrzeœcijanina. Wo³a³ kiedyœ œw. Leon
Wielki: Pamiêtaj, chrzeœcijaninie, o
swojej godnoœci!;
- opieraæ swoje ¿ycie na fundamencie Ewangelii, Chrystusowej nauki;
- chroniæ Oblicze Chrystusa przed
zniewagami, których dziœ nie brakuje;
- nie opluwaæ Jego Oblicza bezsensownymi, nikczemnymi zarzutami;
- ¿yæ m¹drze czyli wybieraæ dobro,
a odrzucaæ z³o: z³o dobrem zwyciê¿aj;
- byæ wra¿liwym na sprawy Bo¿e,
aby nie mieæ skamienia³ego serca;
- ¿yæ w przyjaŸni z Chrystusem, bo
to rozpogadza nasze oblicza;
- przemieniaæ swoje ¿ycie, aby by³o
jasne, czytelne, bez fa³szerstw;
- byæ wdziêcznym za wszelkie dobro p³yn¹ce od Boga i ludzi;
- mieæ œwiadomoœæ Jego sta³ej obecnoœci.
To tylko zarys bogatej tematyki
zwi¹zanej z Maryj¹, która adoruje Oblicze Jezusa, a my wraz z Ni¹ uczymy
siê jak to robiæ. Pozwólmy siê prowadziæ Maryi!
Podsumowuj¹c: mi³owaæ Chrystusa, to znaczy zdobyæ siê na œmia³e,
choæ poprzedzone bolesnym do-

œwiadczeniem Piotra, wyznanie: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e
Ciê kocham” (J 21,16). Do tak œmia³ego wyznania wiod³a droga przez s³aboœæ, przez grzech zaparcia siê Chrystusa, przez bolesne, upokarzaj¹ce
doœwiadczenie, przez ludzk¹ ma³oœæ.
Mi³oœæ Piotra to rodzaj bezinteresownego samodarowania, oddania siê do
dyspozycji Mistrza. Umi³owaæ Chrystusa, to nawi¹zaæ z Nim za¿y³¹ wiêŸ.
Wielokrotnie przypomina³ o tym kap³anom Jan Pawe³ II3: „Jezus Chrystus
uczyni³ was Pasterzami w historycznym czasie prze³omu tysi¹cleci. Tylko
dziêki Jego pomocy i œwiat³u wasza
dzia³alnoœæ apostolska mo¿e wydaæ
owoce dla dobra dusz. Bez Chrystusa
nic bowiem nie mo¿emy uczyniæ (por.
J 15,5), bez Niego na niewiele siê
zdadz¹ ludzkie wysi³ki (n. 10). (...). Niezbêdnym warunkiem owocnego pasterzowania jest osobista wiêŸ z Chrystusem, przejawiaj¹ca siê przede
wszystkim w modlitwie oraz ofiarna
mi³oœæ do Koœcio³a – naszej Matki”
(n. 4). Umi³owaæ Chrystusa, to trwaæ
na modlitwie, jak uczy nas Chrystus,
to d¹¿yæ do nawi¹zania za¿y³ej wiêzi z
Jezusem szczególnie przez sprawowanie Eucharystii. Ten problem szczególnie wyraŸnie uwypukla³ nam program na trzecie tysi¹clecie Novo
millennio ineunte, po który trzeba stale siêgaæ. To nie jest program na jeden
sezon.
Obdarowany ³ask¹ powo³ania winien naœladowaæ Chrystusa. W czasach formacji seminaryjnej jako klerycy s³yszeliœmy na ten temat wiele.
Pada³o wiele zachêt, przyk³adów. Siêgaliœmy po niewielk¹ ksi¹¿eczkê To-
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masza a Kempis „O naœladowaniu
Chrystusa”. Jezusowe wezwanie skierowane do Aposto³ów: „PójdŸ za
Mn¹” (Mt 4,19-22; 8,22;9,9;16,24;
19,27; Mk 1,20; £k 5,11; J 6,68) jest
zachêt¹ do przy³¹czenia siê do Jezusa, do pójœcia za Nim, a w konsekwencji do naœladowania Go. Naœladowanie w pierwszej kolejnoœci oznacza
„jedyn¹ w swoim rodzaju, niczym niezast¹pion¹ wspólnotê z Mistrzem”4.
Naœladowaæ Jezusa, to znaczy mieæ w
sobie coœ z Jezusa, Jego odniesienie
do pe³nienia woli Ojca, do g³oszenia
nauki o Królestwie niebieskim, to posiadaæ zdolnoœæ do ¿ycia prostego,
skromnego, ofiarnego, to byæ cz³owiekiem b³ogos³awieñstw. Naœladowaæ
Jezusa, to znaleŸæ w³aœciwy klucz do
ludzkich serc i sumieñ. Naœladowaæ
Jezusa, to byæ pos³usznym Jego s³owom.
Owo naœladowanie Chrystusa ma
prowadziæ do œwiêtoœci. Dobrze oddaje to ks. Marek Dziewiecki, który
wskazuje na trzy komponenty œwiêtoœci: „myœleæ jak Chrystus”, „kochaæ
jak Chrystus”, „pracowaæ jak Chrystus”5. Jest to spojrzenie jak najbardziej ca³oœciowe, uwzglêdniaj¹ce pe³niejsze spojrzenie na cz³owieka i jego
mo¿liwoœci.
Na drodze wiod¹cej do naœlado-

wania Chrystusa potrzeba nam wzorców, œwietlanych przyk³adów, których
nie brakuje w postaci œwiêtych biskupów czy kap³anów. Podam to choæby
na przyk³adzie naszej archidiecezji. W
lipcu 2002 roku ks. abp Józef Michalik
z racji zbli¿aj¹cej siê beatyfikacji S³ugi
Bo¿ego ks. Jana Balickiego, rektora
przemyskiego seminarium, wyda³ specjalny List pasterski zatytu³owany
„Wzorzec nowoczesnego kap³añstwa”. Czytamy tam, m. in.: „Kap³añstwo ks. Jana pokazuje, ¿e wzorzec
Chrystusowy siê nie prze¿y³, jest ci¹gle atrakcyjny, aktualny, mo¿e byæ
skuteczny i w naszych warunkach.
Koœció³ wynosz¹c cz³owieka do chwa³y o³tarzy stawia ludziom kolejny aktualny wzór do naœladowania. By³oby czymœ nieroztropnym nie zauwa¿yæ
tego wa¿nego wydarzenia w ¿yciu nas
wszystkich”6. Stawia tak¿e tezê, ¿e liczne beatyfikacje i kanonizacjê dokonywane przez Jana Paw³a II, „s¹ wo³aniem o œwiêtoœæ”. Naœladowanie
Chrystusa musi prowadziæ do œwiêtoœci.
Podobny List wystosowa³ Ksi¹dz
Arcybiskup po kanonizacji œw. Józefa
Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, jaka mia³a miejsce 18.05.2003
roku. Znamienny jest tytu³ tego Listu
pasterskiego: „I dziœ œwiêtoœæ jest

mo¿liwa”. Jest to list zaadresowany do
wszystkich, choæ nie brak te¿ specjalnego s³owa do kap³anów. Nasz Metropolita, dziœ senior, stawia³ wiele
wymagañ co do ¿ycia kap³añskiego.
Mo¿na je skrótowo uj¹æ jako:
- „bez nawrócenia i gor¹cej modlitwy nie nast¹pi przemiana naszych
serc”;
- zachodzi pal¹ca potrzeba „radykalizmu ewangelicznego”;
- „heroicznoœæ ¿ycia i cnót jest i dziœ
mo¿liwa”;
- „zaczynaæ trzeba od pokornego
uœwiadomienia sobie w³asnej niedoskona³oœci, od pokornej modlitwy o
rozeznanie i wype³nienie woli Bo¿ej”;
- kierowaæ siê sumieniem oœwieconym wiar¹;
- heroicznej wiary nie osi¹gnie siê
„bez pe³nego otwarcia i zawierzenia siê
Duchowi Œwiêtemu, bez codziennej,
szczerej modlitwy, bez przygotowania
i dziêkczynienia po Mszy œwiêtej”;
- sprawuj¹c Najœwiêtsz¹ Ofiarê prze¿ywaæ o¿ywcze „zdumienie wiary”,
bowiem Eucharystia jest spotkaniem
z Bogiem ¿ywym i osobowym;
- „potrzebujemy nawrócenia i nasze
grzechy s¹ nie do pogodzenia z Ofiar¹
Eucharystyczn¹ i Komuni¹ œw.”;
- codziennie zrywaæ z grzechem
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szczególnie przystêpuj¹c do stopni
o³tarza;
- Jezus jest zbawcz¹ Ofiar¹ i pokarmem na drodze zbawienia;
- Jezus jest „Wielkim Nauczycielem
Mi³oœci”;
- „Serce Jezusowe najmocniej bije w
kierunku najwiêkszych grzeszników”;
- Jezus darzy nas mi³oœci¹ uprzedzaj¹c¹;
- mi³oœæ Jezusowa idzie do ka¿dego, nikim nie gardzi;
- „mi³oœæ chrzeœcijañska widzi w ka¿dym cz³owieku Jezusa”;
- „Jezus potrzebuje naszych umys³ów, serc i r¹k, aby mówiæ o tej mi³oœci i pozwalaæ zasmakowaæ jej ludziom”;
- budowaæ za¿y³¹ przyjaŸñ z Jezusem;
- „jedynie Boga mo¿na kochaæ
wiecznie”;
- „skutecznoœæ naszej ewangelizacji
zale¿y od (...) zjednoczenia miêdzy
nami i takiej jednoœci z Jezusem”;
- chrzest i kap³añstwo to niezatarte
dary sakramentalne;
- potrzeba realizacji naszych kap³añskich œlubów;
- „Czy stosujemy rzetelne i do siebie (...) zasady, które uznajemy za godne g³oszenia innym?”;
- „Zgorszenie, milczenie na grzech
cudzy, wszczepia chorobê, rozk³ada
wolê, gasi entuzjazm i mno¿y z³o”;
- „Jeœli zb³¹dz¹ inni, bêd¹ mogli siê
nawróciæ dziêki waszej pos³udze, kiedy zaœ wy upadniecie, innych poci¹gniecie ku zag³adzie. Dlatego im wiêksze powierza siê wam zadanie, tym
wiêksza ma byæ wasza gorliwoœæ” (œw.
Jan Chryzostom);
- „Im mniej dobrego œwiat³a wœród
ludzi, im wiêcej nienawiœci, grzechów
i z³a, tym wiêksza potrzeba naszej wiary ¿ywej, czynnej, odwa¿nej. Tym g³oœniej wo³a ¿ycie o prawdê, o mi³oœæ
czyst¹ i ofiarn¹, o uczciwoœæ, o poœwiêcenie i mi³osierdzie dla ca³ego
œwiata”;
- modlitwa „sta³ym pokarmem naszej wiary i si³¹ codziennego ¿ycia”.
S¹ to przemyœlenia naszego Metropolity, a z którymi chcia³em siê podzieliæ, bowiem mog¹ one stanowiæ
materia³ wyjœciowy po podjêcia szczegó³owych konferencji, rozwa¿añ. Ubogacone wypowiedziami œw. Jana Paw³a II czy Benedykta XVI skierowanymi
g³ównie do kap³anów mog¹ stanowiæ

bogaty materia³ potrzebny do budowania i ubogacania naszej kap³añskiej
duchowoœci. Dla pog³êbienia kap³añskiej duchowoœci wa¿nym przes³aniem s¹ s³owa obecnego Papie¿a, jakie skierowa³ on do nas w czasie
swojej Pielgrzymki: „Wierzcie w moc
waszego kap³añstwa!”7. Benedykt XVI
przypomnia³ nam o tajemnicy powo³ania, wybrañstwie z ludzi, o namaszczonych d³oniach jako znaku Ducha
Œwiêtego, o cichej, osobistej modlitwie przed Najœwiêtszym Sakramentem, o milcz¹cej adoracji Jezusa ukrytego w hostii... Przypomnia³ nam
prawdy znane od pocz¹tku, abyœmy
byli „specjalistami od spotkania cz³owieka z Bogiem”, ekspertami w dziedzinie ¿ycia duchowego, œwiadkami
„odwiecznej m¹droœci p³yn¹cej z objawionego S³owa”, dojrza³ymi, zdolnymi do duchowego ojcostwa, otwartymi wobec kierownika duchowego.
Zwraca³ tak¿e uwagê na podejœcie do
sakramentu pokuty, mówi³ o pokornej
szczeroœci, o ³asce, która noszona jest
w naczyniach glinianych.
Zakoñczê s³owami, które Benedykt
XVI wypowiedzia³ na zakoñczenie
spotkania z kap³anami: „Trwajcie mocni w wierze! Równie¿ wam powierzam
to motto mojej pielgrzymki. B¹dŸcie
autentyczni w waszym ¿yciu i pos³udze. Wpatrzeni w Chrystusa, ¿yjcie
¿yciem skromnym, solidarni z wiernymi, do których jesteœcie pos³ani. S³u¿cie wszystkim, czekajcie na nich w
parafiach i w konfesjona³ach, towarzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traæcie
wiêzi z m³odzie¿¹, pamiêtajcie o ubogich i opuszczonych. Gdy bêdziecie
¿yli wiar¹, Duch Œwiêty Wam podpo-

wie, co macie mówiæ i jak macie s³u¿yæ. Bêdziecie mogli zawsze liczyæ na
pomoc Tej, która przewodzi Koœcio³owi w wierze. Zachêcam was, abyœcie
zawsze wzywali J¹ s³owami, które dobrze znacie: „Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam”.
To doskona³y program ujêty syntetycznie. Wymaga jedynie nie³atwej
realizacji, ale przy pomocy ³aski Bo¿ej,
wsparcia Maryi, Matki kap³anów i
swojemu wysi³kowi, mo¿liwy do zrealizowania.
Ks. Andrzej Skiba

1
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„Zgrzeszyliœmy szemrz¹c przeciw Panu
i przeciwko tobie.
Wstaw siê za nami do Pana…”
Takie s³owa us³yszeliœmy w dzisiejszym czytaniu wyjêtym z Ksiêgi Liczb
(21,4-9). Dla wielu wielk¹ sztuk¹ jest
przyznanie siê do grzechu. Niektórzy
s¹dz¹, ¿e nie maj¹ ¿adnych grzechów,
mimo ¿e do spowiedzi nie byli od dawien dawna. U wielu zanik³a wra¿liwoœæ na grzech. Tu powo³am siê na
postawê Moj¿esza, o którym mówi
dzisiejsze czytanie. Odniosê siê tak¿e
do królów i proroków oraz Psalmów
podkreœlaj¹c g³ównie element skruchy.
1. Moj¿esz
W Starym Testamencie napotykamy wiele przyk³adów modlitwy. Wielkim orantem by³ Moj¿esz. On dominuje nad wszystkimi postaciami
starotestamentalnymi. Jego modlitwa
ma najczêœciej charakter wstawienniczy u Boga:
„Jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹,
daj mi poznaæ Twoje zamiary, abym
pozna³, ¿eœ mi ³askawy. Zwa¿ tak¿e, ¿e
ten naród jest Twoim ludem” (Wj
33,13). Bóg odpowiada na to wstawiennictwo Moj¿esza: „Uczyniê to, o
co prosisz, poniewa¿ jestem ci ³askawy” (w. 17). W kontakcie z Bogiem
rysuj¹ siê linie pe³ne wewnêtrznego

napiêcia: „Przebacz jednak im ten
grzech! A jeœli nie, to wyma¿ miê natychmiast z Twej ksiêgi, któr¹ napisa³eœ” (32,32). Moj¿esz modl¹c siê najczêœciej zanosi b³agania. Odwo³uje siê
do mi³oœci Bo¿ej: „Ten naród jest
Twoim ludem” (33,13). Przypomina
Bogu wyjœcie z Egiptu: „Czemu to maj¹
mówiæ Egipcjanie: w z³ym zamiarze
wyprowadzi³ ich, chc¹c ich wygubiæ
w górach i wyg³adziæ z powierzchni
ziemi? Odwróæ zapalczywoœæ Twego
gniewu i zaniechaj z³a, jakie chcesz
zes³aæ na Twój lud” (32,12). Na skutek
kontaktu z Bogiem na Synaju, Moj¿esz schodzi z tablicami Dekalogu o
twarzy promieniuj¹cej (34,29). Modlitwa przemieni³a ¿ycie Moj¿esza w czasie walki z Amalekitami (17,8-13).
2. Królowie i prorocy
Piêkn¹, pe³n¹ skruchy modlitw¹
jest wyznanie Dawida co do swojego
postêpku z Batszeb¹: „Zgrzeszy³em
wobec Pana” (12,13), a co znalaz³o
swoje odzwierciedlenie równie¿ w Psalmie 51(50): „Zmi³uj siê nade mn¹ Bo¿e,
w swojej ³askawoœci, w ogromie swego mi³osierdzia wyma¿ moj¹ nieprawoœæ! Obmyj mnie zupe³nie z mojej
winy i oczyœæ mnie z grzechu mojego”
(w. 3 n).

Element skruchy mo¿na spotkaæ w
modlitwie Salomona przy poœwiêceniu
œwi¹tyni: „Zgrzeszyliœmy, zb³¹dziliœmy, bezbo¿nie post¹piliœmy” (1 Krl
8,47) czy tak¿e w modlitwach z czasów po zburzeniu œwi¹tyni: „Stali siê
oni tak poddani, a nie byliœmy pos³uszni Jego g³osowi (…). Nie s³uchaliœmy Jego g³osu, by postêpowaæ wed³ug przykazañ Pana, które nam da³”
(Ba 2,5.10). Jest te¿ i proœba o wys³uchanie modlitw: „Wys³uchaj, Panie,
modlitw i próœb naszych…” (w. 14).
LudŸmi modlitwy byli prorocy:
„Wys³uchaj mnie, o Panie! Wys³uchaj,
aby ten lud zrozumia³, ¿e Ty, o Panie,
jesteœ Bogiem i Ty nawróci³eœ ich serce” (1 Krl 18,37) – wo³a Eliasz. Wiele
modlitw g³ównie za lud zanosi do Pana
Boga prorok Jeremiasz. Jego modlitwy
s¹ bardzo bogate w treœci. Najczêœciej
prosi o ocalenie ludu, choæ czêsto wieœci³ narodowi klêskê i wo³a³ o w³aœciw¹
ocenê sytuacji swych rodaków: „Jeœli
nasze grzechy œwiadcz¹ przeciw nam,
Panie, dzia³aj przez wzgl¹d na Twoje
imiê, bo pomno¿y³y siê nasze wystêpki, zgrzeszyliœmy przeciw Tobie” (14,7).
Wadzi siê z Bogiem stawiaj¹c pytania:
„Dlaczego upodabniasz siê do cz³owieka, który popad³ w os³upienie” (w.
9), gdy¿ nie widzi natychmiastowej
pomocy ze strony Boga. W jego modlitwie mieszaj¹ siê czêsto pytania
pe³ne zwady: „Dlaczego nas dotkn¹³eœ klêsk¹…” (w. 19), wraz z wyznaniem swoich grzechów: „Uznajemy,
Panie, nasz¹ niegodziwoœæ, przewrotnoœæ naszych przodków, bo zgrzeszyliœmy przeciw Tobie” (w. 20) i proœb¹
o przebaczenie: „Nie odrzucaj nas…
W Tobie pok³adamy nadziejê” (w. 21
n). Widz¹c beznadziejnoœæ swoich
wysi³ków, sam domaga siê zemsty
Bo¿ej: „Pomœcij siê za mnie nad moimi
przeœladowcami!” (15,15) – „Zeœlij na
nich dzieñ nieszczêsny, zg³adŸ ich,
zg³adŸ po dwakroæ!” (17,18). Jest to
proœba bardzo natarczywa wrêcz apodyktyczna.
Ubolewa tak¿e nad swoim po³o¿eniem. Buntuje siê przeciwko Bogu:
„Uwiod³eœ mnie, Panie… ujarzmi³eœ
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mnie i przemog³eœ” (20,7), aby za chwilê
wyznaæ, ¿e mimo odmowy Panu Bogu
dalszej s³u¿by, g³os Bo¿y odzywaj¹cy
siê w jego sumieniu by³ mocniejszy:
„Czyni³em wysi³ki, by go st³umiæ, lecz
nie potrafi³em” (w. 9).
W modlitwie Jeremiasza uderza
wielki realizm ¿yciowy, a sam Prorok
ukazany jest jako cz³owiek w ró¿ny
sposób i w ró¿nych sprawach kontaktuj¹cy siê z Bogiem. Jest tu hymn
uwielbienia i bunt, oskar¿enie i pokorna skrucha i uleg³oœæ. Dla nas wszystkich mo¿e byæ pomoc¹, wzorem, szczególnie w chwilach zniechêcenia czy
apatii.
3. Psalmy
Psalmy maj¹ charakter uniwersalny i nie mo¿na ich porównaæ z ¿adnymi modlitwami. „Daj¹c nam Psa³terz,
Bóg w³o¿y³ w nasze usta s³owa, które
sam chce us³yszeæ; tym samym wyznaczy³ nam te¿ rozmiary modlitwy”1.
Psa³terz nie jest rytua³em, ceremonia³em. Jest to modlitwa, której Ÿród³em
powstania by³y modlitwy osobiste.
Rodzi³y siê one w ró¿norodnych sytuacjach: w chwilach odosobnienia
czy w czasie zgie³ku wypraw wojennych. Czasem wkrada siê jakiœ chaos,
chrzêst broni, z³orzeczenia, przeraŸliwe wo³anie: „Zmêczy³em siê krzykiem
i ochryp³o mi gard³o…” (69,4) – „Od
g³osu mego jêku moje koœci przywar³y do skóry” (102,6) – „Bo¿e mój, Bo¿e
mój, czemuœ mnie opuœci³?” (22,2). Jest
to znak, ¿e cz³owiek osaczony w jakiejœ sytuacji dla siebie niekorzystnej,
stawia wszystko na jedn¹ kartê, pok³adaj¹c nadziejê tylko w Bogu: „Ty
zaœ, o Panie, nie stój z daleka, Pomocy
moja, spiesz mi na ratunek!” (22,30).
Psalmy ukazuj¹, ¿e tylko z Bogiem
jest sens ¿ycia, bo On jest zdolny
wydŸwign¹æ cz³owieka z utrapienia,
okazaæ swoj¹ ³askê, wys³uchaæ modlitwê, w serce wlaæ radoœæ, „bo Ty sam
jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkaæ
bezpiecznie” (4,9).
Psalmy s¹ modlitw¹ ufnoœci: „ja
zaœ nadziejê pok³adam w Tobie”
(55,24). Jest to ufnoœæ wbrew ka¿dej
ludzkiej nadziei: „Ufa³em, nawet gdy
mówi³em: Jestem w wielkim ucisku”
(116,10). W Psalmach przewija siê czêsto motyw uwielbienia Boga: „Niechaj
Ciê wielbi¹, Panie, wszystkie dzie³a
Twoje i œwiêci Twoi niech Ciê b³ogos³awi¹!” (145,10) – „Niech usta moje
g³osz¹ chwa³ê Pana, by wszelkie cia³o
wielbi³o Jego œwiête imiê” (w. 21). S¹

równie¿ modlitw¹ têsknoty za prawdziwym dobrem: „Tyœ jest Panem
Moim; nie ma dla mnie dobra poza
Tob¹” (16,2) – „Uka¿esz mi œcie¿kê
¿ycia, pe³niê radoœci po Twojej prawicy” (16,11), a tak¿e proœb¹ o postêpowanie zgodne z Bo¿ymi przykazaniami: „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich
ustaw, bym strzeg³ ich a¿ do koñca”
(119,33).
W czasie tych rekolekcji wo³amy
o mi³osierdzie dla nas. Chcemy, aby
by³ dla nas wyrozumia³y, przebaczaj¹cy nasze grzechy. Zadajmy sobie pytanie: czym jest Bo¿e mi³osierdzie? Na
to pytanie œw. Jan Pawe³ II da³ szerok¹
odpowiedŸ w encyklice Dives in misericordia. Tu zatrzymamy siê nad
pojêciem mi³osierdzia w Starym i Nowym Testamencie. Temat jest bardzo
szeroki, a tu zakreœlê tylko kontury
Bo¿ego mi³osierdzia. Nam wszystkim
potrzeba Bo¿ego mi³osierdzia, bo wiele pocisków z³ego ducha jest wymierzonych w nasz¹ stronê.:
Trzeba nam otwieraæ oczy na z³o
czy zagro¿enia, trzeba nam szczególnej wra¿liwoœci na problemy etyczne.
Trzeba g³êbokiej wiedzy po³¹czonej z
zamys³em Bo¿ym. Tylko w Chrystusie, w blasku Jego nauki, mo¿na zrozumieæ siebie, drugiego cz³owieka i
próbowaæ rozwi¹zywaæ nabrzmia³e,
trudne problemy.
4. Idea mi³osierdzia w Starym Testamencie
Chc¹c w pe³ni zrozumieæ czym jest
mi³osierdzie, które prezentuje Chrystus
Pan, nale¿y siêgn¹æ do tekstów Starego Testamentu, jak uczyni³ to Jan
Pawe³ II we wspomnianej encyklice.
Mi³osierdzie jest jakby drugim imieniem mi³oœci (por. n. 7), co czêsto bywa
okreœlane jako mi³oœæ mi³osierna. Mi³oœæ jest fundamentem, gleb¹ dla mi³osierdzia.
To z mi³oœci Bóg stwarza œwiat i
cz³owieka. Kiedy zaœ cz³owiek zgrzeszy³, Bóg pierwszy odzywa siê do winowajcy, On wychodzi mu naprzeciw.
Od pierwszych wydarzeñ biblijnych
spotykamy niekoñcz¹cy siê ci¹g czynów Boga pe³nych mi³oœci w stosunku do ca³ego narodu wybranego jak i
do poszczególnych ludzi. Przez karty
Pisma Œwiêtego Starego Testamentu
jawi siê przed nami Pan Bóg jako Ten,
który wielorako jest zatroskany o cz³owieka. Jawi siê On jako Ojciec, jako

Oblubieniec, który przebacza winy,
zdrady i niewiernoœci Izraela. Mi³osierdzie jest szczególnym jêzykiem mi³oœci, „która jest wiêksza ni¿ grzech i niewiernoœæ ludu wybranego” (n. 4).
Jakie odcienie posiada owa „mi³oœæ mi³osierna”?
Jest ona pe³na litoœci nad cz³owiekiem. Bóg objawiaj¹c siê Moj¿eszowi
zaœwiadcza, ¿e „Bóg mi³osierny i litoœciwy, cierpliwy, bogaty w ³aski i wiernoœæ, zachowuj¹cy sw¹ ³askê w tysiêczne pokolenia, przebaczaj¹cy
niegodziwoœæ, niewiernoœæ, grzech,
lecz nie pozostawiaj¹cy go bez ukarania” (Wj 34,6 nn). Mimo wielu niewiernoœci cz³owieka, Bóg jest nieskoñczenie cierpliwy. Okazuje sw¹ litoœæ nad
ka¿dym cz³owiekiem grzesznym.
Boga bogatego w mi³osierdzie
opiewa Psalmista: „… mi³osierny jest
Pan i ³askawy, nieskory do gniewu i
bardzo ³agodny. Nie postêpuje z nami
wed³ug naszych grzechów ani wed³ug
naszych win nam nie odp³aca” (Ps
103,8.10).
Naród wybrany poznawa³
Boga „nie na sposób akademicki, ale
w szkole ¿ycia”2. Wielkiej litoœci dozna³ on kiedy Bóg spojrza³ na jego
udrêkê w niewoli egipskiej i postanowi³ go uwolniæ (por. Wj 3,7 nn). Przez
ten fakt naród doœwiadczy³, ¿e Bogu
mo¿na zaufaæ nawet w tak dramatycznych okolicznoœciach.
Mi³osierdzie Bo¿e jest ukazywane czêsto jako czu³a mi³oœæ macierzyñska, to œcis³y zwi¹zek matki z
dzieckiem. Mo¿na tu ukazaæ takie odcienie mi³oœci jak: tkliwoœæ, cierpliwoœæ, wyrozumia³oœæ, gotowoœæ do
przebaczenia czy dobroæ3. Jest to mi³oœæ darmo dana. Oznacza ona tak¿e
szlachetnoœæ, przychylnoœæ, gotowoœæ do œwiadczenia przys³ugi.
Oprócz tego potrafi wspó³czuæ, ochraniaæ, oszczêdzaæ, martwiæ siê, litowaæ
czy byæ zatroskanym. Przy tym Pan
Bóg jest wierny samemu sobie. Jego
mi³oœæ jest nieodwo³alna, niezmienna,
ale trwa³a i prawdziwa.
Na podstawie tych fragmentarycznych, pobie¿nych ujêæ, jawi siê przed
nami Pan Bóg jako Ten, który obdarza
cz³owieka „mi³oœci¹ potê¿niejsz¹ ni¿
zdrada i ³ask¹ mocniejsz¹ ni¿ grzech”4.
Przyk³adem takiej postawy Boga
mo¿e byæ jedenasty rozdzia³ z Ksiêgi
proroka Ozeasza, który nale¿y do najwspanialszych ujêæ mi³oœci mi³osiernej. Bóg mi³owa³ Izraela jak dziecko.
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By³ dla niego Ojcem troszcz¹cym siê
o niego, jak o syna, mimo i¿ ten wzgardzi³ Jego uczuciem. Ile serdecznoœci
jest zawartych w tych s³owach: „Ja
uczy³em chodziæ Efraima, na swe ramiona ich bra³em, oni zaœ nie rozumieli, ¿e troszczy³em siê o nich” (Oz 11,3).
Bóg uczy chodziæ swój naród – wzruszaj¹cy obraz zatroskanego Ojca, bierze swoje dziecko na ramiona, aby siê
nie potyka³o, ani siê nie mêczy³o.
Mówi Bóg: „Poci¹gn¹³em ich
wiêzami ludzkimi, a by³y to wiêzy mi³oœci (…), schyli³em siê ku niemu i nakarmi³em go” (11,4). Mimo tylu znaków mi³oœci, Izrael wzgardzi³ mi³oœci¹
Boga. Nie szuka On jednak zemsty za
zawiedzion¹, wzgardzon¹ mi³oœæ, gdy¿
jest Bogiem, a nie cz³owiekiem. Bóg
przebacza wszystkie zdrady i niewiernoœci, bo: „Mi³oœæ Boga jest bardziej
niewzruszona ni¿ góry i pagórki”
(por. Iz 54,10). Mimo ca³ej grzesznoœci
cz³owieka Bóg przychodzi do niego z
orêdziem pocieszenia: „Choæby wasze
grzechy by³y jak szkar³at, jak œnieg

wybielej¹; choæby czerwone jak purpura, stan¹ siê jak we³na” (Iz 1,18).
To pocieszaj¹ce, ¿e Bóg jest mi³osierny, ¿e kocha nas bardziej ni¿ to
sobie uœwiadamiamy, ponad ciasnotê
naszego umys³u i oziêb³oœæ serca.
Trzeba ¿yæ tym przekonaniem, ¿e Bóg
w stosunku do nas kieruje siê mi³oœci¹ mi³osiern¹.
Przypomnê swoje zdrady. Z pewnoœci¹ by³o ich niema³o. Byæ mo¿e, ¿e
niejednokrotnie by³em g³uchy na Bo¿e
wo³anie do odmiany ¿ycia, bo jak ktoœ
pisze „grzeszyæ by³o tak wygodnie i
przyjemnie”. Bóg mo¿e czekaæ latami
na nasz¹ odmianê. Czeka „cichutko,
cierpliwie, z mi³oœci¹. I gdy Go wpuszczamy to zadowala siê byle czym…
okruchem serca, odrobin¹ modlitwy,
nawet nasz¹ nêdz¹”5.
Ka¿dy z nas czêsto winien uœwiadamiaæ sobie swoj¹ grzesznoœæ i niewdziêcznoœæ powtarzaj¹c modlitwê
Psalmisty pokutnika: „Zmi³uj siê nade
mn¹ Bo¿e, w ³askawoœci swojej,
w ogromie swej litoœci zg³adŸ niepra-

woœæ moj¹…”. Winna to byæ równie¿
modlitwa „penitenta Nowego Testamentu”6.
5. Idea mi³osierdzia w Nowym
Testamencie
Bóg jest pe³en mi³osierdzia. Jest to
g³ówny przymiot Ojca, co podkreœla
sam Chrystus: „B¹dŸcie mi³osierni, jak
Ojciec wasz jest mi³osierny” (£k 6,3).
Na czym polega to mi³osierdzie Chrystus wyjaœnia w przypowieœci i nielitoœciwym d³u¿niku (Mt 18,23-35) oraz
w przypowieœci o synu marnotrawnym. Jest to raczej przypowieœæ o mi³osiernym ojcu, gdy¿ on jest postaci¹
centraln¹ tej przypowieœci. G³êbiê tego
mi³osierdzia ukazuje Chrystus w jednym zdaniu: „A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê
g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego,
rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go”
(£k 15,20).
„Ujrza³ go” – znaczy, ¿e ojciec
pierwszy zauwa¿y³, dostrzeg³ swojego syna i zobaczy³ jego nêdzê. Widok
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tej biedy, nêdzy zrodzi³ w sercu ojca
g³êbok¹ litoœæ. Wychodzi na spotkanie z synem, rzuca mu siê na szyjê
i ca³uje go. Ka¿e przynieœæ odpowiedni¹ szatê, pierœcieñ na palec, sanda³y
na nogi i urz¹dza wystawne przyjêcie,
poniewa¿ syn powróci³. Ojciec okazuje siê bardzo hojny i szczodrobliwy,
co budzi a¿ protesty ciê¿ko pracuj¹cego na polu brata.
Sam Chrystus w ¿yciu swoim
okazywa³ potrzebuj¹cym wiele mi³osierdzia. Spotyka³ siê z ludŸmi chorymi, cierpi¹cymi, nieszczêœliwymi, którzy b³agali go o ratunek. Wo³ali w swej
biedzie: „Ulituj siê nade mn¹, Panie,
Synu Dawida” (Mt 15,22). – „Panie zlituj siê nad moim synem” (Mt 17,15) –
b³aga ojciec o zdrowie dla syna. Pan
wys³uchuje jego proœby.
Jezus nie pozostaje obojêtny
na wo³ania ludzi p³yn¹ce z g³êbi ich
niemocy i bezsilnoœci, ale odpowiada
cudem i leczy, wskrzesza, karmi, pomaga. Chrystus reagowa³ na ludzkie
potrzeby, takie jak: g³ód, choroby
i cierpienia, a nawet œmieræ. Widzi te
niedomagania i lituje siê nad cz³owiekiem7. Podsumowaniem dzia³alnoœci
Chrystusa mog¹ byæ s³owa œw. £ukasza z „Dziejów Apostolskich”: „przeszed³ dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c
wszystkich” (10,38) czy wypowiedŸ
œw. Mateusza: „leczy³ wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci” (9,35).
Na temat mi³osierdzia wypowiada siê œw. Pawe³ w swoich Listach.
Jego myœli mo¿na sprowadziæ do
stwierdzenia, ¿e Ojciec nas odkupi³,
gdy byliœmy jeszcze grzesznikami,
a dokona³ tego przez swojego Syna,
nie oszczêdzaj¹c Go. Przywróci³ nas
do ¿ycia, bo jest „bogaty w mi³osierdzie” (Ef 2,4). Szczytem mi³oœci mi³osiernej jest ofiara krzy¿owa (por. n. 8).
Chrystus oddaje za nas swoje ¿ycie,
bo nas umi³owa³. Myœl tê podkreœli³
œw. Jan w swojej Ewangelii: „Tak Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w
Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie
wieczne” (J 3,16). Mi³oœæ Boga dla cz³owieka to dar niewys³owiony, ale czy¿
móg³ Bóg post¹piæ inaczej skoro jest
Mi³oœci¹? – jak zauwa¿a œw. Jan 1 J
4,8). On jest Ojcem dla wszystkich.
W oparciu o ca³e bogactwo
myœli teologicznej Nowego Testamentu mo¿emy powiedzieæ, ¿e mi³osierdzie
to wra¿liwoœæ, litoœæ i wspó³czucie dla
ka¿dej nêdzy ludzkiej. Nie wystarczy

o tym wiedzieæ, ale przyj¹æ s³owa Chrystusa wzywaj¹ce ka¿dego z nas do
postawy mi³osiernej:
„B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz
jest mi³osierny”.
Dobrze te s³owa odczyta³ œw.
Brat Albert (Adam Chmielowski). Jego
mi³osierdzie ujawni³o siê w s³u¿bie dla
biednych. Litowa³ siê nad bezdomnymi, g³odnymi, zaniedbanymi, brudnymi, bo widzia³ w nich obraz Bo¿y. Najpierw poszukiwa³ piêkna w malarstwie,
a potem w duszy ludzkiej. Rozumia³
potrzeby ludzi g³odnych, bezdomnych, pozbawionych œrodków do
¿ycia. Uczy³ dostrzegaæ w ka¿dym biedaku i nêdzarzu ¿ywe obrazy Bo¿e,
arcydzie³a Boga samego. On równie¿
z wielkim zatroskaniem, wspó³czuciem,
troszczy³ siê o dusze ludzi i ich cia³a.
Swoich podopiecznych szanowa³ i by³
dla nich wszystkim: „Có¿ im dam, jeœli
nie siebie samego”. Radzi³: „Jeœliby ciê
wo³ano do biedaka, idŸ natychmiast
do niego, choæbyœ by³ w œwiêtym zachwyceniu, gdy¿ opuœcisz Chrystusa
dla Chrystusa”. Ca³¹ nasz¹ Ojczyznê
obieg³o powiedzenie œw. Brata Alberta: „Powinno siê byæ dobrym jak
chleb…, który dla wszystkich le¿y na
stole, z którego ka¿dy mo¿e kês dla
siebie ukroiæ, nakarmiæ siê, jeœli jest
g³odny”8.
Jeden z bernardynów takie
wydaje o nim œwiadectwo: „Serce mia³
z³ote i dlatego wszelk¹ niedolê ludzk¹
odczuwa³ z subtelnoœci¹ przedziwn¹.
Widok nêdzy ludzkiej wzrusza³ go niemal i wyprowadza³ z równowagi. Wtedy by wszystko da³ ze siebie, byle
otrzeæ ³zê niedoli”9.
¯y³ jak Biedaczyna z Asy¿u, ale
zatroskany, wspó³czuj¹cy, zaradzaj¹cy ludzkim potrzebom. Na cz³owieka
patrzy³ pod k¹tem jego potrzeb tak
duchowych jak i materialnych. Do
swojego przyjaciela, wybitnego malarza, Józefa Che³moñskiego, pisze, zachêcaj¹c go, aby „po ch³opsku do
spowiedzi poszed³”10. Uzmys³awia mu,
¿e ten, kto z Bogiem zerwa³, nawi¹za³
kontakt z kimœ innym, czêsto z szatanem. Przestrzegaj¹c go, zachêcaj¹c do
spowiedzi i zachowywania Bo¿ych
przykazañ, pisze: „Jaæ piszê ten list,
bom Twój kolega, ale wiêcej daleko
pisze do Ciebie moja mi³oœæ chrzeœcijañska”11.
A có¿ powiedzieæ o naszym œwiêtym ks. Zygmuncie Gorazdowskim,
„ksiêdzu dziadów”, jak o nim mawia-

no we Lwowie, a nie by³o to okreœlenie obel¿ywe, pejoratywne, ale ukazuj¹ce wielk¹ troskê ks. Gorazdowskiego o los ludzi najbiedniejszych, dziœ
powiedzielibyœmy , ludzi z marginesu
spo³ecznego (nie obra¿aj¹c ich). To on
jest wspó³patronem naszego miasta,
o czym mieliœmy mo¿liwoœæ przypomnienia sobie i pog³êbienia duchowoœci z okazji rocznic jego kanonizacji.
To w naszym mieœcie, w naszej parafii
dzia³a Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. On by³ cz³owiekiem mi³osierdzia, o czym mogliœmy przeczytaæ
wiele razy w naszej parafialnej gazetce. Kiedyœ jeszcze powrócimy do jego
osoby.
Znamy uczynki mi³osierdzia
chrzeœcijañskiego, tak co do cia³a, jak
i co do duszy. Czy staæ nas na to, aby
np. „grzesz¹cych upominaæ” i wskazywaæ drogê powrotu do Boga bogatego w mi³osierdzie? Mo¿na pytaæ o
wiele spraw, jak choæby „Urazy chêtnie darowaæ”. Jak to wygl¹da w naszej praktyce? Czy nie ma w nas coœ z
dewotki opisanej w satyrze biskupa
Krasickiego:
Czy nie jest mi obca postawa
pe³na litoœci, dobroci, wspó³czucia,
serdecznoœci, delikatnoœci, uprzejmoœci? Niech to pytanie bêdzie okazj¹ do
refleksji nad dotychczasowym moim
postêpowaniem.

ks. Andrzej Skiba
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„Czeœæ Maryi, Czeœæ i Chwa³a...”
„S³oñce majowe w ognia koronie,
za las siê czarny chowa.
Strzechy i sady, pola i b³onie,
owia³a mg³a ró¿owa...
I przez wieczorn¹ ciszê siê nios¹,
Litanie te olbrzymie...
P³ynie po œwiecie z wilgotn¹ ros¹,
Jej wniebowziête imiê.
Lucjan Rydel „W maju”
Szczególn¹ form¹ oddawania
czci Matce Bo¿ej, rozpowszechnionej
w drugim tysi¹cleciu , sta³y siê „maryjne litanie”. Ta forma kultu i modlitwy, zaczê³a powstawaæ w œredniowieczu. Ich autorzy wzorowali siê na
pochodz¹cej z koñca VI w. Litanii do
Wszystkich Œwiêtych. Zasada kompozycji litanii maryjnych by³a prosta –
tworzono je dodaj¹c do siebie kolejne
tytu³y odnosz¹ce siê do Matki Bo¿ej.
Najstarsze znane litanie maryjne pochodz¹ z XII w. Wiele z nich z biegiem
lat posz³o w zapomniane. Powszechnie i na sta³e przyjê³a siê ta, któr¹ odmawiano w s³ynnym w³oskim sanktuarium maryjnym w Loreto (st¹d nazwa:
Litania loretañska). Przyczyni³o siê do
tego przede wszystkim oficjalne zatwierdzenie tej litanii przez papie¿a
Sykstusa V w 1587 r. Zalecali j¹ równie¿ jego nastêpcy, obdarzaj¹c odpowiednimi odpustami. Nie mo¿na te¿
pomin¹æ wk³adu jezuitów. To g³ównie

dziêki nim od drugiej po³owy XVI w.
Litania loretañska sta³a siê jedn¹ z
podstawowych modlitw odmawianych przez katolików.
Litania maryjna to zbiór tytu³ów
– wezwañ skierowanych do Matki Jezusa. Stanowi¹ one swoist¹ syntezê
mariologii, ukazuj¹c Maryjê obecn¹ w
historii zbawienia. Tytu³y te wywodz¹
siê najpierw z samej Biblii, zw³aszcza
ze Starego Testamentu. Ich Ÿród³em
sta³a siê tak¿e liturgia, a szczególnie
modlitwy Koœcio³a greckiego na czele
ze s³ynnym hymnem „Akatyst”. Pocz¹tkowo litanijnych tytu³ów – wezwañ by³o wiêcej ni¿ w dzisiejszej wersji Litanii loretañskiej. Przyzywano w
niej równie¿ Maryjê jako „Mistrzyniê
pokory” czy „Bramê odkupienia” a
tak¿e „Matkê mi³osierdzia”, które to
wezwanie zosta³o teraz oficjalnie do³¹czone do Litanii. W naszej polskiej
wersji Litanii, Maryjê tytu³ujemy i wzywamy jako „Królow¹ Rodzin” i „Kró-

low¹ Polski”.
W tej litanijnej „syntezie mariologii” stosunkowo ³atwo mo¿na wyodrêbniæ trzy zasadnicze w¹tki tematyczne. Pierwszy z nich, który
rozpoczyna wezwanie „Œwiêta Maryjo”, mo¿na nazwaæ dogmatycznym.
Skupia siê on bowiem wokó³ dwóch
podstawowych prawd – dogmatów
maryjnych: Bo¿ego macierzyñstwa i
dziewictwa. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e
w tej pierwszej czêœci litanii Maryja
Matka i Dziewica jawi siê przede
wszystkim jako stworzenie wybrane
przez Trójjedynego Boga do realizacji
zbawczych planów. Nawi¹zuj¹c zaœ do
jêzyka Soboru Watykañskiego II mo¿na dodaæ, ¿e w tej czêœci litanii postrzegamy zasadniczo Maryjê w³¹czon¹ w misterium Chrystusa. Drugi
œrodkowy w¹tek tematyczny Litanii
loretañskiej, który rozpoczyna tytu³wezwanie „Zwierciad³o sprawiedliwoœci”, a koñczy - „Wspomo¿enie wiernych”, ma charakter bardziej
egzystencjalny. Ods³ania siê bowiem
w tym miejscu piêkno i doskona³oœæ
Matki Jezusa. Wystêpuj¹ce tutaj tytu³y skupiaj¹ nasz¹ uwagê najpierw na
cnotach Dziewicy z Nazaretu, by w
koñcu wskazaæ tak¿e na Ni¹ jako na
szczególn¹ pomoc dla ludu chrzeœcijañskiego. Ze wzglêdu na te ostatnie
tytu³y, pocz¹wszy od tytu³u „Uzdrowienie chorych”, mo¿na powiedzieæ,
¿e ta czêœæ Litanii loretañskiej ukazuje
Maryjê w misterium Koœcio³a. W tej
czêœci mamy szereg wezwañ symbolicznych, zaczerpniêtych ze Starego
Testamentu, takich jak: „Stolica m¹droœci, „Wie¿a dawidowa” czy „Arka
przymierza”. Dziewica Maryja jawi siê
tutaj jako wype³nienie starotestamen-
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talnych figur i obietnic. Trzeci, koñcowy w¹tek tematyczny Litanii loretañskiej, zaczynaj¹cy siê od tytu³u
„Królowa Anio³ów”, mo¿na nazwaæ
eschatologicznym albo królewskim.
Przyzywamy teraz Matki Jezusa jako
uwielbionej Królowej wszystkich zbawionych, a tak¿e tych, którzy pielgrzymuj¹ jeszcze w doczesnoœci. Bêd¹c
Królow¹ Anio³ów i Wszystkich Œwiêtych, Maryja jest tak¿e Królow¹ naszych rodzin i Królow¹ pokoju, jest
tak¿e Królow¹ naszej ziemskiej Ojczyzny – Polski. Ten
ostatni w¹tek litanijny wskazuje na cel i kres naszego
chrzeœcijañskiego pielgrzymowania, a wniebowziêta
Matka Odkupiciela jawi siê
w nim jako znak niezawodnej nadziei i pociechy dla
pielgrzymuj¹cego Ludu Bo¿ego.
Wynika z tego, ¿e maryjna litania, stanowi¹c wyraz czci oddawanej przez lud
chrzeœcijañski Matce Odkupiciela, jest zarazem swoist¹
katechez¹ o Bogurodzicy.
Litania jest jakby zwierciad³em, w którym odbija siê piêkno, wybranie i powo³anie S³u¿ebnicy Pañskiej. Modl¹c
siê s³owami Litanii loretañskiej mo¿emy zatem coraz lepiej poznawaæ Maryjê. Mo¿emy tak¿e podziwiaæ owe
„wielkie rzeczy”, jakie Jej uczyni³
Wszechmog¹cy. Tak wiêc litanijne
„Módl siê za nami”, którym zwracamy
siê do Matki Odkupiciela, mo¿e i powinno ³¹czyæ siê z wpatrywaniem w
Matkê Jezusa, z rozwa¿aniem Jej ¿ycia,
uczeniem siê od Niej, jak byæ chrzeœcijaninem.
Wœród licznych imion Maryi,
powtarzanych w Litanii Loretañskiej,
na koñcu pojawia siê jedno szczególne „Królowa Polski”. Kult Bogarodzicy i przekonanie o szczególnej opiece
Maryi nad narodem polskim towarzyszy nam przez dzieje. W prze³omowych momentach historii, zw³aszcza
gdy byt i to¿samoœæ narodowa by³y
zagro¿one, œwiadomoœæ ta wybrzmiewa³a intensywniej. Tak te¿ by³o w czasie tzw. „Potopu”. Wtedy to 1 kwietnia 1656 r. mia³y miejsce Œluby Jana
Kazimierza. Król Polski uroczystym
aktem odda³ kraj pod opiekê Matki
Bo¿ej, obieraj¹c J¹ Królow¹ swoich
pañstw. Mo¿emy ten akt uznaæ za
pierwsz¹ oficjaln¹ „Elekcjê” Maryi na

Królow¹ Polski. Maryjna elekcja wielokrotnie zosta³a potwierdzona. Akty
takie by³y dokonane przez licznych
królów (np. Wiœniowieckiego); zgromadzenia sejmowe (np. zapis konstytucji sejmowej z 1764 r.); konferencje
biskupów (np. w lipcu 1920 r. biskupi
polscy zgromadzeni na Jasnej górze
w sytuacji powa¿nego zagro¿enia se
Wschodu poœwiêcili Polskê Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa i ofiarowali
j¹ Matce Bo¿ej); oraz przez ca³y naród

– tak by³o 26 sierpnia 1956 r. kiedy z
udzia³em niebywa³ych, wielotysiêcznych rzesz p¹tniczych odnowiono
Œluby Narodu.
Tak jak Œluby Jana Kazimierza
mo¿emy uznaæ za oficjaln¹ elekcjê
Maryi na Królow¹ Polski, tak te¿ w
fakcie koronacji Obrazu Jasnogórskiego mo¿emy upatrywaæ akt Ukoronowania Maryi na Królow¹ Polski. Odby³a siê ona 8 wrzeœnia 1717 r. Jednak
prawie po dwustu latach (23 paŸdziernika 1909 r.) mia³a miejsce œwiêtokradcza grabie¿ koron papieskich i innych
cennych wotów z obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej. Papie¿ Pius X ofiarowa³ nowe korony, które przekaza³
przedstawicielom narodu polskiego, a
którymi ponownie ukoronowano Maryjê 22 maja 1910 r. Król Jan Kazimierz
w czasie swoich œlubów z³o¿y³ obietnicê, ¿e bêdzie stara³ siê w Stolicy
Œwiêtej o ustanowienie osobnego
œwiêta dla uczczenia wyboru Maryi na
Królow¹ polski. Jednak¿e obietnica ta
zosta³a urzeczywistniona dopiero w
XX wieku. Po odzyskaniu bytu pañstwowego Episkopat Polski zwróci³ siê
do Stolicy Apostolskiej z proœb¹, by
dzieñ 3 maja zosta³ zatwierdzony jako
œwiêto Królowej Korony Polskiej.
Œwiêta Kongregacja Obrzêdów wyra-

zi³a zgodê na t¹ proœbê 12 paŸdziernika 1923 r. Œwiêto Królowej Polski, ustanowione przez Œw. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej i przemyskiej, papie¿
Pius XI rozszerzy³ na ca³¹ Polskê. Œw.
Jan XXIII og³osi³ Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê Królow¹ Polski, g³ówn¹ patronk¹ kraju, razem ze œwiêtymi biskupami i mêczennikami Stanis³awem i
Wojciechem. Do Litanii Loretañskiej
wezwanie „Królowo polski módl siê za
nami” zosta³o wprowadzone na proœbê biskupów polskich w 1920 r.
Maryja jako Królowa posiada najwy¿sze dostojeñstwo i godnoœæ. Królow¹ z szacunkiem czci
siê i s³ucha, z czego wynika obowi¹zek pos³uszeñstwa wobec Jej
dyrektyw. Wskazania Maryi Królowej mo¿na streœciæ s³owami Jej
„testamentu”: „Zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie”. St¹d ka¿dy, kto uwa¿a Maryjê za swoj¹
Królow¹, winien jak najwierniej
s³uchaæ ewangelicznych wskazañ
Jej Syna. W takim te¿ duchu odczytujemy pierwsz¹ „elekcjê” Maryi na Królow¹ Polski, wyra¿on¹
s³owami Œlubów Królewskich, w
których treœci prócz aktu oddania znajdujemy przyrzeczenie podjêcia starañ
maj¹cych na celu wyzwolenie ludu
Królestwa od niesprawiedliwych ciê¿arów i ucisków. Maryja, Królowa Polski, uczy, ¿e królem w znaczeniu ewangelicznym jest ten, który s³u¿y Bogu i
ludziom. Maryjny termin „s³u¿ebnica
Pañska” jest wyrazem Jej pe³nego zaanga¿owania siê w realizacjê tego
wszystkiego, co Bóg zaplanowa³
wzglêdem swego ludu; jest wyrazem
najg³êbszej dyspozycyjnoœci i otwartoœci wobec Boga i potrzeb ludzkich.
Prawdziwa pobo¿noœæ maryjna wyp³ywa z wiary, autentycznej mi³oœci i
naœladowania cnót Maryi. Chêtnie
modlimy siê do Maryi, Królowej Polski, uciekamy siê do Jej mo¿nego orêdownictwa. Musimy jednak pamiêtaæ,
¿e prawdziwi czciciele Maryi Królowej,
maj¹ nie tylko prosiæ, ale równie¿ naœladowaæ swoj¹ Królow¹. Nasza królewskoœæ na wzór Maryi to przede
wszystkim s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi, spo³eczeñstwu i OjczyŸnie –
Polsce.
Halina Martowicz
•ród³o: Ks. Teofil Siudy –
Chwa³a Maryi w litaniach.
Ks. Wac³aw Siwak –
Po królewsku s³u¿yæ.
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Promocja S³ug Bo¿ych Rodziny Ulmów
i 100.rocznica urodzin
ks. abp Ignacego Tokarczuka
Tematy podane w tytule by³y inspiracj¹ do zorganizowania pielgrzymki autokarowej do Markowej i Przemyœla, któr¹ odbyliœmy 21 kwietnia br.
By³a to pielgrzymka parafialna po³¹czona z parafi¹ oo. Franciszkanów,
zorganizowana przez Akcjê Katolick¹.
Udzia³ wziê³o 46 osób. Opiekunem
duchowym by³ ks. Zdzis³aw Dara¿.
Udaj¹c siê do Markowej, po drodze wst¹piliœmy do koœcio³a pw. Zwiastowania Pañskiego w Izdebkach,
wczeœniej zapowiadaj¹c swój przyjazd. Mimo, ¿e byliœmy spóŸnieni ponad pó³ godziny to oczekiwa³ na nas,
przy Grocie M.B. z Lourdes, proboszcz
ks. pra³. Józef Kasperkiewicz, który
przywita³ nas bardzo serdecznie i
przedstawi³ nam historiê groty, która
zosta³a wybudowana w 1993 r. jako
wotum parafian na Jubileusz 400-lecia
Parafii. Opowiedzia³ nam równie¿ o
historii koœcio³a i jego zabytkach. Koœció³ ten po³o¿ony jest na sporej górce, prowadz¹ do niego 42 schody.
Koœció³ na zewn¹trz i wewn¹trz starannie odnowiony. Poczynaj¹c od groty, dooko³a koœcio³a po plebaniê,
wszêdzie jest po³o¿ona kostka brukowa, zieleñ na ca³ej posesji w nale¿ytym porz¹dku. Widaæ, ¿e w tej parafii
jest dobry gospodarz.
Nastêpnie odby³a siê Msza œw.,
któr¹ odprawi³ w intencji nas, wszystkich pielgrzymów, ks. Zdzis³aw. Nape³nieni S³owem Bo¿ym i wra¿eniami z
tego miejsca udaliœmy siê do Markowej.
Markowa to wieœ po³o¿ona w powiecie ³añcuckim, jest siedzib¹ gminy
Markowa. Naszym celem by³o odwiedzenie miejsc zwi¹zanych z Rodzin¹
Ulmów. Józef i Wiktoria Ulmowie byli
mieszkañcami czteroipó³tysiêcznej wsi
Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym
województwie podkarpackim.
Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy
i zagro¿enia ¿ycia Ulmowie dali schro-

Koœció³ w Izdebkach

Muzeum Polaków Ratuj¹cych ¯ydów im. Rodziny Ulmów w Markowej
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Pomnik Rodziny Ulmów w Markowej

Grób Rodziny Ulmów na cmentarzu w Markowej

p. Krysia chwilowo zamieszka³a w skansenie w Markowej

nienie oœmiorgu ¯ydom. O fakcie ukrywania ¯ydów przez rodzinê Ulmów
doniós³ Niemcom prawdopodobnie
W³odzimierz Leœ – granatowy policjant z £añcuta. Rankiem 24 marca
1944 r. przed ich dom przyby³o piêciu
niemieckich ¿andarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodzi³ nimi
por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano ¯ydów, potem Józefa i Wiktoriê
(bêd¹c¹ w siódmym miesi¹cu ci¹¿y).
Nastêpnie Dieken podj¹³ decyzjê o
zabiciu szeœciorga ich dzieci.
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie
zostali uhonorowani poœmiertnie tytu³em Sprawiedliwy wœród Narodów
Œwiata. W 2010 r. prezydent RP Lech
Kaczyñski odznaczy³ ich Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpocz¹³ siê proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie
toczy siê w Watykanie.
17 marca 2016 r. w Markowej zosta³o otwarte Muzeum Polaków Ratuj¹cych ¯ydów podczas II wojny
œwiatowej im. Rodziny Ulmów
(MPR¯), które zwiedziliœmy wraz z
miejscowym przewodnikiem. Podstawowym celem muzeum jest pokazanie
bohaterskich postaw Polaków, którzy
w czasie okupacji niemieckiej pomagali ¯ydom, ryzykuj¹c ¿ycie swoje i
swoich rodzin. Jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmuj¹ca siê
tematyk¹ ratowania ludnoœci ¿ydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zag³ady. W pobli¿u
muzeum jest pomnik upamiêtniaj¹cy
Rodzinê Ulmów, a na miejscowym
cmentarzu jest Ich mogi³a, na której
zapaliliœmy znicze i odmówiliœmy modlitwê.
W niedalekiej odleg³oœci od muzeum znajduje siê Skansen, który warto by³o równie¿ odwiedziæ. Wielkoœci¹
niczym nie przypomina naszego sanockiego skansenu, posiada zaledwie
dziewiêæ obiektów ale znajduje siê w
nich bardzo du¿a iloœæ przedmiotów
codziennego u¿ytku zwi¹zanych z
prac¹ na roli, narzêdzia do przygotowywania paszy dla zwierz¹t gospodarskich jak równie¿ uprzê¿e dla koni,
narzêdzia ¿ycia codziennego, sprzêty
domowe, oraz warsztaty pracy: cieœli,
ko³odzieja, rymarza. W jednym z pomieszczeñ zgromadzone s¹ przedmioty zwi¹zane z twórcami ludowymi –
zbiór rzeŸb, instrumenty muzyczne or-
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kiestry dêtej, sztandary.
Nastêpnie udaliœmy siê do Przemyœla. W pierwszej kolejnoœci zwiedziliœmy Muzeum Archidiecezjalne,
które zosta³o za³o¿one w1902 r. przez,
obecnie ju¿ œwiêtego, biskupa ks. Józefa Sebastiana Pelczara. Zbiory obejmuj¹ cenne przyk³ady malarstwa, rzeŸby, rzemios³o artystyczne, szaty
liturgiczne, gobeliny, pami¹tki papieskie. Mieœci siê tam równie¿ wystawa
poœwiêcona 100.rocznicy urodzin ks.
abp Ignacego Tokarczuka. Wystawa
poœwiêcona temu niez³omnemu kap³anowi jest równie¿ w archikatedrze przemyskiej. Po muzeum oprowadza³a nas
urocza siostra Floriana, która w sposób niezwykle komunikatywny i barwny przekaza³a nam ogrom wiadomoœci. Jak powiedzia³a pani przewodnik,
siostra Floriana jest niedoœcignionym
wzorem przewodnika.
W dalszej kolejnoœci, wraz z pani¹
przewodnik, odwiedziliœmy archikatedrê, a w niej Matkê Bo¿¹ Jackow¹ i
wspomnian¹ wy¿ej wystawê. Nie uda³o siê zejœæ do podziemi katedry i pomodliæ siê przy grobie abp Ignacego
poniewa¿ podziemia by³y w remoncie.
Spacerkiem udaliœmy siê do katedry greckokatolickiej, nastêpnie do
koœcio³a oo. Franciszkanów, a potem
autobusem pojechaliœmy w kierunku
Kopca Tatarskiego (352 mnpm) po³o¿onego na Zniesieniu sk¹d mo¿na
by³o ogl¹daæ piêkn¹ panoramê Prze-

myœla. Na zakoñczenie zrobiliœmy sobie zdjêcie pami¹tkowe przy Krzy¿u
Zawierzenia.
Góruj¹cy nad miastem pomnik
krzy¿a stoj¹cy na Zniesieniu nieopodal Kopca Tatarskiego powsta³ w
roku 2000 dla upamiêtnienia Roku
Wielkiego Jubileuszu Chrzeœcijañstwa
oraz w po³¹czeniu z aktem zawierzenia
miasta Bo¿emu Mi³osierdziu. Krzy¿ ma
22 metry wysokoœci, a figura Jezusa
Chrystusa 4 metry.
Dziêkujê Panu Bogu za szczêœliwy
przebieg pielgrzymki, za piêkn¹, s³oneczn¹ pogodê (ok. +25o C), za wspania³e krajobrazy, m³odej, wiosennej
przyrody z kwitn¹cymi drzewami i krzewami. Bior¹c pod uwagê, ¿e trasa naszej pielgrzymki przebiega³a przez te-

reny pagórkowate Pogórza Strzy¿owsko-Dynowskiego i górzyste Gór S³onnych, sceneria by³a bajeczna. Nikt
inny, tylko sam Stwórca mo¿e dostarczyæ tak wspania³ych wra¿eñ krajobrazowych. W imieniu wszystkich pielgrzymów
dziêkujê
ksiêdzu
Zdzis³awowi za odprawion¹ Msze œw.,
za podzielenie siê z nami informacjami
misyjnymi, za co jesteœmy bardzo
wdziêczni. Jedna z uczestniczek, nada³a sms z podziêkowaniem za pielgrzymkê pisz¹c m.in. „…dziêkujê za chwile z
misjonarzem.” Dziêkujê równie¿ panu
Stanis³awowi, kierowcy i wspó³w³aœcicielowi Firmy START z Niebieszczan,
który, jak zwykle, swoj¹ pracê wykona³ wzorowo.
Teresa Stareñczak
foto: Krystyna Konik

W muzeum diecezjalnym w Przemyœlu

Przy katedrze grecko-kat. w Przemyœlu
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Pod Krzy¿em Zawierzenia w Przemyœlu na Zniesieniu
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Pan Bóg? Uwielbiam
Podczas jednego z wieczorów
uwiebienia ECHO u sanockich franciszkanów znakomity dziennikarz
Marcin Jakimowicz mówi³ o b³ogos³awieniu Boga w ka¿dej sytuacji
¿ycia.
Redaktor „Goœcia Niedzielnego”
przekonywa³ zebran¹ m³odzie¿ i starszych o mocy uwielbienia. Opowiada³
m.in. historiê w³asn¹ i swojej wspólnoty.
- Wszyscy stopniowo odpadali. A
nam Pan Bóg stale dawa³ takie s³owo:
“Pomno¿ê wasz¹ liczbê”, podczas gdy
liczba cz³onków wspólnoty stale topnia³a.
- Zastanawialiœmy siê, ¿e mo¿e
chodzi o to, ¿e we wspólnocie rodzi³y
siê dzieci. My sobie stale do tego S³owa Bo¿ego dorabiamy ideologiê, bo
nie wierzymy, ¿e On jest w stanie zrobiæ to, co powiedzia³. Jeœli Bóg wam
coœ powiedzia³ - przekonywa³ Marcin
Jakimowicz - to nawet jeœli wszystkie
okolicznoœci przyrody bêd¹ mówi³y, ¿e
to nieprawda – jest to prawda, i On
tego dokona.
Goœæ z Katowic wspomina, jak pod
wp³ywem trudnych doœwiadczeñ na-

pisa³ 3 lata temu na Facebooku: “Jestem zdolny. Do wszystkiego”. Jednak pod wp³ywem ksi¹¿ki “Moc uwielbienia” postanowi³ przestaæ narzekaæ,
a zacz¹æ b³ogos³awiæ; jak mówi, czasami przez ³zy, ale b³ogos³awiæ.
- Nie chcia³em ju¿ narzekaæ. Jestem
mistrzem œwiata w narzekaniu – mówi³.
– Jest napisane: “W ka¿dym po³o¿eniu dziêkujcie” (to s³owo “po³o¿enie”
jest fajne, gdy akurat cz³owiek “le¿y”),
wiêc, Panie Bo¿e, bêdê Ciê b³ogos³awi³. Napisa³em wtedy do “Goœcia Niedzielnego” taki tekst “Pan Bóg. Uwielbiam”. Nie: tupiê nogami, przeklinam,
marudzê. Uwielbiam, wbrew temu, co
czu³em. Mia³em za sob¹ przep³akane
noce, naprawdê zawali³ mi siê œwiat. I
mam wra¿enie, ¿e wszystko, co On
zrobi³ w ci¹gu tych 3 lat, to jest odpowiedŸ na ten tekst, jakby mówi³: pamiêtam, ¿e w najtrudniejszej chwili
swojego ¿ycia postanowi³eœ Mnie
uwielbiaæ. Trzymam siê tego i g³oszê,
¿e jest dobry, nawet jeœli doœwiadczam,
¿e nie jest dobry; ¿e uzdrawia, nawet
jeœli modlimy siê nad chorym i nie widzê ¿adnego prze³omu. Dlatego, ¿e tak
jest napisane w Ewangelii. Nie chcê
ju¿ opowiadaæ o tym, co mi siê wydaje, ale o tym, co mówi Ewangelia.
Swoje wyst¹pienie Marcin zakoñczy³ s³owami: “Panie, dziêkujê Ci, ¿e
do Ciebie mo¿na tak po prostu mówiæ
i Ty nas s³yszysz. Tobie wszystko
mo¿na powiedzieæ, bo Ty jesteœ Ojcem”.
- W s³owach Marcina dotknê³o
mnie to, ¿eby nie patrzeæ tak czarno –
mówi 35-letnia Aœka z Sanoka. – Faktycznie mamy wt³oczone w³aœnie takie myœlenie, ¿e jeœli Bóg czegoœ dla
nas chce, to jest to coœ z³ego. To mnie
zaskoczy³o, bo pasuje do mojego myœlenia. Marcin przekonywa³, ¿e w³aœnie
wszystko, co dobre, jest na wyci¹gniêcie rêki. Podawa³ przyk³ady: ¿e “w Jego
ranach jest nasze zdrowie”, o tych
wszystkich bogactwach... To nape³nia
nadziej¹.
17-letnia Natalia Fedak, uczennica
2 klasy LO, uczestniczy³a we wszystkich dotychczasowych wieczorach
Echo. Stara³a siê przychodziæ, nawet
jeœli pojawia³y siê przeszkody.
- Te œwiadectwa odbieram w sposób osobisty – mówi. – Staram siê

podczas nich modliæ, ¿eby us³yszeæ
coœ – nawet je¿eli to jest tylko fragment czy jedno zdanie, które trafi do
mojego serca, ¿eby jak najlepiej zapamiêtaæ, no i potem, ¿eby z tym ¿yæ.
Marcina Jakimowicza nie zna³am wczeœniej, ale by³o super. Jego modlitwa
na koñcu to by³ totalny kosmos: ¿e
tak prosto mo¿na siê modliæ, zwyk³ymi s³owami.
- Jestem wewnêtrznie przejêta s³owami pana Marcina – wyznaje 62-letnia Halina z Sanoka. – Niejednokrotnie jest tak, jak on mówi: ¿e narzekamy,
p³aczemy, nic nie rozumiemy. Modlimy siê, a ta modlitwa nie zostaje wys³uchana. A potrzeba za wszystko
Bogu dziêkowaæ, bo – tak jak powiedzia³ Marcin – Pan Jezus ju¿ za nas
wszystko zrobi³. Wszystkie grzechy i
cierpienia ju¿ od nas zabra³. Tylko my
przez z³o jesteœmy s³abi i nie mo¿emy
sobie z tym poradziæ. Dziêki takim spotkaniom jak dzisiejsze dociera do nas,
w jaki sposób mamy odnosiæ siê do
Boga, prosiæ Go. ¯e mamy Go uwielbiaæ, bo dziêki uwielbieniu – tak jak
Pawe³ i Sylas zostali uwolnieni z wiêzienia – tak i z naszych serc opadaj¹
kraty. Stajemy siê wolni.
Marcin Jakimowicz, ur. w 1971 r. w
Katowicach, absolwent Wydzia³u Prawa na Uniwersytecie Œl¹skim, dziennikarz. Redaktor “Goœcia Niedzielnego” - wydawanego w Katowicach
tygodnika katolickiego, który jest liderem œredniej sprzeda¿y ogó³em
wœród tygodników opinii. Autor wielu ksi¹¿ek, w tym bestsellera “Radykalni” - wywiadów z legendami polskiej muzyki niezale¿nej, którzy
prze¿yli nawrócenie. Jego najnowsza
ksi¹¿ka to „Pan Bóg? Uwielbiam! 44
dobre wiadomoœci”. Lider wspólnoty
modlitewnej w Katowicach. Prywatnie
m¹¿ Doroty, ojciec Marty, £ukasza i
Nikodema.
Agnieszka Szczepañska
Skrócona wersja artyku³u,
który ukaza³ siê w numerze
39/2017 Korso Gazety
Sanockiej pod tytu³em „Echo z
Marcinem i Franciszkiem”.
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Lectio divina/£k 19, 29-40/
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Gdy by³ ju¿ blisko Betfage i Betanii,
w pobli¿u góry zwanej Oliwn¹, wys³a³ dwóch uczniów z poleceniem:”IdŸcie do wsi, która jest przed
wami. Wchodz¹c do niej znajdziecie
przywi¹zanego osio³ka, na którym
nikt jeszcze nie siedzia³. Odwi¹¿cie
go i przyprowadŸcie:a jeœli ktoœ zapyta: <Dlaczego go odwi¹zujecie>,odpowiedzcie-”Pan go potrzebuje”.Wys³añcy poszli i zastali
wszystko, jak im powiedzia³. Gdy odwi¹zywali osio³ka, jego w³aœciciele
pytali:”Czemu go odwi¹zujecie?”.
Odpowiedzieli:”Pan go potrzebuje”.
I przyprowadzili go do Jezusa. Nastêpnie narzucili na osio³ka swoje
p³aszcze i posadzili na nim Jezusa.Gdy jecha³, rozk³adali swoje p³aszcze na drodze. Gdy zbli¿a³ siê ju¿ do
stóp Góry Oliwnej, ca³y t³um uczniów,
raduj¹c siê, zacz¹³ g³oœno s³awiæ
Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Wo³ali:”Chwa³a Temu, który przychodzi jako król w imiê Pana. Pokój
w niebie i chwa³a na wysokoœciach.”.
Niektórzy nauczyciele z t³umu mówili do Niego:” Nauczycielu, upomnij
swoich uczniów!” On odpowiedzia³:
„Mówiê wam, je¿eli oni umilkn¹, kamienie bêd¹ krzyczeæ”.
Lectio/ czytanie i zrozumienie Pisma/
Osio³ by³ wykorzystywany w Izraelu
do orania ziemi, transportu towaru,
m³ócenia zbo¿a, ale g³ównie by³ œrodkiem transportu.By³ tani w utrzymaniu, ma³o wymagaj¹cy w jedzeniu i
choæ nie tak szybki jak koñ, to przecie¿ pokonywa³ wytrwale du¿e odleg³oœci. Jezus œwiadomie wybiera os³a,
aby wype³niæ proroctwo proroka Zachariasza, który mowi³:”Oto twój król
przychodzi do ciebie[Jerozolimo],
sprawiedliwy, zwyciêski i pokorny,
jedzie na osio³ku, Ÿrebiêciu oœlicy”.[Za9,9]
Jego uczniowie zapewne znaj¹ to proroctwo, gdy¿ w tym czasie z utêsknieniem wszyscy oczekiwali na przyjœcie
Mesjasza. Uczniowie widzieli znaki jakie Jezus czyni³, dlatego s¹ pewni, ¿e
to w³aœnie On bêdzie królem i Mesjaszem. Oczywiœcie takim jakim oni go
sobie wyobra¿ali. Przychodz¹cego z

moc¹ i majestatem. Rozk³adane p³aszcze œwiadcz¹, ¿e oczekuj¹ Jego wyst¹pienia jako króla, z moc¹ obejmuj¹cego w³adzê w œwieckim królestwie.
Wszyscy widzieli przecie¿ jakie czyni³
cuda, czasem niejako mimochodem,
gdy ktoœ dotyka³ siê Jego p³aszcza.
Wskrzeszenie £azarza, tyle dni le¿¹cego w grobie, by³o najwiêkszym przyk³adem Jego potêgi. Dlatego œpiewaj¹
chwal¹c Boga s³owami psalmu 118,
który bêd¹ równie¿ œpiewaæ aposto³owie z Jezusem, w drodze na Górê
Oliwn¹, po ostatniej wieczerzy. Tylko
kap³ani i uczeni w piœmie uwa¿aj¹, ¿e
to co robi t³um to œwiêtokradztwo, i
wzywaj¹ Jezusa aby to przerwa³.Jezus
widzi to co siê ma wydarzyæ, widzi
¿e ci co teraz Go uwielbiaj¹, za chwilê
bêd¹ wo³aæ-ukrzy¿uj Go! Ale uczonym
w piœmie odpowiada, ¿e ca³y œwiat,
o¿ywiony jak i nieo¿ywiony powinien
Go uwielbiaæ. Uwielbiaæ jako swego
Pana i Stwórcê, dawcê najwy¿szej mi³oœci w akcie odkupienia.
Meditacio/spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/.
Kim ja jestem wœród ludzi witaj¹cych
Jezusa? Czy œpiewam Hosanna, czy
stojê obojêtny jako przypadkowy
widz? Czy mo¿e jestem, jak uczeni w
piœmie, uznaj¹cy w Jezusie tylko wêdrownego nauczyciela robi¹cego magiczne sztuczki? Czy mo¿e przez swoje grzechy krzyczê-ukrzy¿uj Go?!
A mo¿e, gdy mijaj¹ obrzêdy Œwi¹t
Zmartwychwstania, wracam do swoich zajêæ, wa¿niejszych od modlitwy,
uczestnictwa w Eucharystii. Wszystko jest wa¿niejsze, dzieci, zarabianie
pieniêdzy, codzienne k³opoty, samochód, który muszê umyæ akurat w niedzielê. A Jezus mówi do mnie-je¿eli
ty mnie nie bêdziesz chwali³ to uwielbi¹ mnie zamiast ciebie martwe kamienie. Wiem, ¿e jest to aluzja do kamiennego serca kap³anów, uczonych w
piœmie, ale przecie¿ i mojego. Powiesz
,¿e gdybym by³ tam, gdybym widzia³
cuda i znaki Jezusa to na pewno krzycza³ bym ile si³ -chwa³a Panu!Wiêc dlaczego nie robiê tego teraz, gdy wiem o
wiele wiêcej, ¿e On umar³ za mnie, i za
ciebie, i ¿e zmartwychwsta³?„Wszyst-

ko cokolwiek uczyniliœcie jednemu z
tych moich braci najmniejszych, Mnieœcie uczynili[Mt25,40]. W ka¿dym
cz³owieku muszê wiêc widzieæ Jezusa.
Ka¿demu nale¿y siê szacunek i czeœæ.
Ile wyda³em ju¿ krzywdz¹cych opinii?
Ile razy nie pomog³em chcia¿ mog³em?
Mogê tylko powiedzieæ- moja wielka
wina!.
Oratio/zwrócenie siê do Boga/
Panie Ty mnie przenikasz i wiesz kiedy k³amiê, kiedy raniê innych z³ym s³owem, czy chocia¿by spojrzeniem,
myœl¹. Uwolnij mnie od tych z³ych
sk³onnosci, z mocy z³ych duchów. Ty
wiesz jaki jestem s³aby. Pozna³eœ to w
Swoim wcieleniu. Mog³eœ wjechaæ do
Jerozolimy jako wielki król, w królewskim orszaku, przepychu. A Ty
wje¿d¿asz jako skromny cz³owiek, na
osio³ku. Niech Twoja postawa bêdzie
dla mnie wzorem. Œw. Faustyna pisze:”Nad dusz¹ pokorn¹ s¹ uchylone upusty niebieskie i sp³ywa na ni¹
morze ³ask/.../Takiej duszy Bóg niczego nie odmawia; taka dusza jest
wszechw³adna, ona wp³ywa na losy
ca³ego œwiata; tak¹ duszê Bóg wywy¿sza a¿ do Swego Tronu, a im ona
wiêcej siê uni¿a, tym Bóg wiêcej siê
ku niej sk³ania, œciga j¹ swymi ³askami i towarzyszy jej w ka¿dym momencie sw¹ wszechmoc¹”D.1306.
Kontemplacio/czas bycia sam na sam
z Bogiem/.
Panie wiem, ¿e od Ciebie wyszed³em i
do Ciebie wrócê. Od Ciebie wszystko
otrzyma³em, jestem tylko chwilowym
dzier¿awc¹ pwierzonych mi dóbr. Rozumiem ju¿, ¿e powinienem mieæ dystans do wszystkiego co materialne.
Wiem jednak, ¿e osi¹gnê to tylko z
Twoj¹ pomoc¹. Proszê Ciê nieustannie, wlej w moje serce ³askê wiary i
pokory. Spraw abym to zrozumia³ i zobaczy³ w Twojej postaci, jad¹cej na
osio³ku. Jezu cichy i pokornego serca, uczyñ serce me wed³ug Serca Twego. Chwa³a Ci Panie za Tw¹ niezmierzon¹ mi³oœæ i mi³osierdzie.
Jan Depczyñski -Grupa Biblijna
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5 Niedziela Wielkanocy – 29.04.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ o godzinie 17.30 nabo¿eñstwo
ró¿añcowe, na które zapraszamy. Ju¿
w tym tygodniu, we wtorek, rozpoczynamy nabo¿eñstwa majowe. To nasza,
polska stara tradycja, kiedy przychodzimy na majówki, kiedy to œpiewamy
Litaniê do Matki Bo¿ej czy odmawiamy inne modlitwy. Nabo¿eñstwa w dni
zwyk³e odprawiaæ bêdziemy o godzinie 18.00, a po nabo¿eñstwie rozpocznie siê Msza œwiêta. Zachêcamy
wszystkich, aby równie¿ pielêgnowaæ
œpiew litanii czy pieœni maryjnych pod
kapliczkami, których jest sporo na terenie parafii. Œpiew ludzi ³¹czy, a przede
wszystkim jest oddawaniem czci Maryi, Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. W niedziele nabo¿eñstwa majowe odprawiaæ bêdziemy o godzinie
17.00.

2. We czwartek Uroczystoœæ NMP
Królowej Polski, g³ównej patronki naszego kraju i naszej archidiecezji. Godziny rozpoczynania Mszy œwiêtych
do po³udnia pozostaj¹ bez zmian. Natomiast po po³udniu odprawimy Mszê
œwiêt¹ o godzinie 17.00 i 18.30. O godzinie 18.00 bêdzie nabo¿eñstwo majowe. Msza œwiêta w intencji Ojczyzny rozpocznie siê o godzinie 11.00,
na któr¹ serdecznie zapraszamy.
3. W Uroczystoœæ NMP Królowej
Polski Msze œwiête w Stró¿ach odprawimy o godzinie 16.00, a w P³owcach
o godzinie 17.00. Przy okazji czy to
przed Msz¹ œwiêt¹ czy po Mszy bêdziemy tam spowiadaæ.
4. W pi¹tek po Uroczystoœci nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych. Dyspensy udzieli³ ks.

abp Adam Szal.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek pi¹tek i pierwsza sobota
miesi¹ca. W naszym koœciele spowiadamy podczas poszczególnych Mszy
œwiêtych. W pi¹tek spowiadamy od
godziny 16.00.
6. W sobotê o godzinie 17.30, modlitw¹ ró¿añcow¹, rozpoczniemy tegoroczne nabo¿eñstwa fatimskie. Prosimy przynieœæ ze sob¹ œwiece, które
zapalimy podczas procesji z Figur¹
Matki Bo¿ej Fatimskiej. Litaniê do
Matki Bo¿ej œpiewaæ bêdziemy podczas procesji. Ponowimy te¿ oddanie
siê Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. Komunikat dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – do
odczytania.

Intencje mszalne Od 30.04 do 06.05.2018r
30.04.2018
PONIEDZIA£EK
6.30 + Les³aw Pytlowany – int. od
pracowników Przedszkola nr 1
7.00 + Ludmi³a Garko
7.30 + Janina i + Józef
18.00 1. + Krystyna Drwiêga (ostatnia
Msza gregoriañska)
2. + Marek w 20. r. œmierci i ++ z jego
rodziny
3. + Jan Sternik w 14. r. œmierci
01.05.2018
WTOREK
6.30 + ks. Tomasz Grzywna
7.00 + Janusz Szczudlik – intencja od
Chodorowskich
7.30 1. + El¿bieta Sajdak – int. od
Mateusza Szafrana
2. + Czes³awa Smyka – int. od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w
Ustrzykach Dolnych
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (Pierwsza Msza
gregoriañska)
2. + Zofia, + Anna, + Piotr
3. 60-lecie œlubu Jadwigi i Les³awa
02.05.2018
ŒRODA
6.30 + El¿bieta Sajdak – int. od kolegów i pracowników firmy LIWEX z Zagórza
7.00 + Janusz Szczudlik – int. od Poznañskich
7.30 1. o zdrowie dla Ma³gorzaty

2. + Czes³awa Smyka – int. od pracowników S¹du Rejonowego w Lesku i Zamiejscowego Wydzia³u w Ustrzykach Dolnych
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Roman Kwieciñski – int. od Ewy
Matuszczak
03.05.2018
CZWARTEK
6.30 + Helena i + Eugeniusz Wêgrzyniak oraz + Jan i + Maria WoŸniak
8.00 + Teresa Drab i + Kazimierz Stêpkowski
9.30 + Aniela Zaj¹c (greg.)
11.00 Za Ojczyznê
12.30 + Maria Sabat
17.00 + Jan Hydzik – int. od rodziny
Wdowiaków
18.30 O Bo¿e B³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla powo³anych do kap³añstwa z naszej parafii i ich rodzin, dla
kap³anów i sióstr zakonnych pracuj¹cych
w naszej parafii, o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, o¿ycie wieczne z
Chrystusem dla zmar³ych kap³anów z
naszej parafii
04.05.2018
PI¥TEK
6.30 Za wszystkie dusze cierpi¹ce w
czyœæcu
7.00 + El¿bieta Sajdak – int. od Lidii i
Witolda Sarzyñskich

7.30 1. + Jadwiga Czech w 20. r. œmierci
2. + Henryk Wachowicz
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Maria, + Paulina, + Józef (m)
05.05.2018
SOBOTA
6.30 + Benedykt Riedel, + Teresa z d.
Bleichenbach oraz ich potomstwo
7.00 + Jan Hydzik – int. od Tadeusza
z rodzin¹
7.30 1. + Marka Gebus w 23. r. œmierci, + Andrzej Gebus w 7. r. œmierci
2. + Maria D¹browska – int. od rodziny
Nieznañskich
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. o zdrowie, b³ogos³awieñstwo Bo¿e i
opiek¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej dla braci z
Ró¿y œw. Jana Paw³a II i ich rodzin
06.05.2018
NIEDZIELA
6.30 + Karol
8.00 + Miko³aj i + Weronika; + Stanis³aw i + Lucjan
9.30 + Micha³ Kocaj w 8. r. œmierci
11.00 + Aniela Zaj¹c (greg.)
12.30 + Jan Pajestka – int. od Wydzia³u
Kultury i Promocji Miasta
16.00 + Bart³omiej Data w 7. r. œmierci
18.00 + Barbara Wojtanowicz
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