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„Otrzymacie Jego moc
i bêdziecie moimi œwiadkami”.
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
(13.05.2018)
Dla naszej parafii dzisiejsza niedziela jest uroczysta podwójnie, bo to
Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego oraz dzieñ Pierwszej Komunii
œwiêtej dla dzieci klas trzecich. Dobrze
siê sk³ada, ¿e ten dzieñ Pierwszej Komunii wypada w tê podnios³¹ Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego,
bo ukazuje nam sens naszego ¿ycia,
wyznacza drogê, któr¹ powinniœmy
iœæ, aby siêgn¹æ po wieczne szczêœcie.

Przedsmakiem tej wiecznej szczêœliwoœci jest Eucharystia, która dziœ bardziej
jest uwidoczniona przez dzieci przyjmuj¹ce Pana Jezusa do swoich serc.
To takie „ma³e Wniebowst¹pienie”.
Dziœ zostañmy tylko przy pierwszym czytaniu wyjêtym z Dziejów
Apostolskich (1,1-11), które ukazuj¹
nam tê wielk¹ tajemnicê naszej wiary,
jak¹ jest Wniebowst¹pienie Pana Jezusa. O dzisiejszej uroczystoœci litur-

gia s³owa mówi bardzo krótko. Dowiadujemy siê, ¿e po swojej mêce, œmierci i zmartwychwstaniu, Jezus przez
czterdzieœci dni ukazywa³ siê Aposto³om i „mówi³ o królestwie Bo¿ym” oraz
„da³ wiele dowodów, ¿e ¿yje”.
„… potem zosta³ wziêty do nieba”.
(…) uniós³ siê w ich obecnoœci w górê
i ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu”. Czy
o tak wielkim wydarzeniu zbawczym
mo¿na powiedzieæ tak krótko? S³owa
te pochodz¹ z „Dziejów Apostolskich”, gdzie na ich pocz¹tku œw.
£ukasz – autor – wspomina o swojej
„pierwszej ksi¹¿ce” czyli o Ewangelii,
któr¹ spisa³. Nadszed³ czterdziesty
dzieñ po Zmartwychwstaniu i Jezus
„zosta³ wziêty do nieba”. Dzia³o siê to
w Jerozolimie na spotkaniu z Uczniami. Prosi ich, aby tu pozostali oczekuj¹c na Zes³anie Ducha Œwiêtego: „gdy
Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w
Samarii, i a¿ po krañce ziemi”.
Zmartwychwstanie – Wniebowst¹pienie – Zes³anie Ducha Œwiêtego, to wielka triada tajemnic wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych. One
wywieraj¹ zasadniczy wp³yw na nasze ¿ycie, bo mówi¹ o jego ci¹g³oœci,
choæ w innym wymiarze. One ukazuj¹
nam „miejsce” naszej wêdrówki, do
której zd¹¿amy: niebo. Wniebowst¹pienie ukazuje, ¿e przy ca³ym zaanga¿owaniu siê w sprawy doczesne, nie
mo¿emy zapominaæ o czekaj¹cej nas
wiecznoœci. Zd¹¿amy do nieba, choæ
nieraz siê potykamy, upadamy, a nawet tracimy je z widnokrêgu ¿ycia.
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siê z codziennoœci¹. To Duch Œwiêty
obdarza nas swoj¹ moc¹, abyœmy byli
œwiadkami Jezusa Chrystusa: „otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi
œwiadkami”.
W jaki sposób dziœ mo¿emy byæ
œwiadkami Jezusa Chrystusa, bo do
tego zostaliœmy zobowi¹zani? Jest to
zobowi¹zanie powa¿ne, od którego nie
ma odwrotu. My jesteœmy œwiadkami
nie z Jerozolimy, ani z Judei, ani z Samarii, ale „z krañców ziemi”. Ponad
1050 lat temu dotar³a do nas, do naszych przodków, radosna nowina o
zbawieniu. Do jej „zasiania” i wzrostu
przyczynili siê biskupi: Wojciech i Stanis³aw, a tak¿e nasi œwiêci i b³ogos³awieni po dzieñ dzisiejszy. Trudno by³oby ich wszystkich wymieniaæ.
Ewangelia Bo¿a g³oszona jest po dziœ
dzieñ przez rzesze kap³anów, misjonarzy, ludzi oddanych Panu Bogu. Misjonarzem, kap³anem g³osicielem Dobrej Nowiny jest ka¿dy, kto stara siê
¿yæ wed³ug Ewangelii, wed³ug przykazañ Bo¿ych i koœcielnych, wed³ug
dwóch przykazañ mi³oœci, wed³ug
tego, czego naucza nas jeden, œwiêty,
powszechny i apostolski Koœció³, którego streszczenie znajdujemy w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego.
Byæ œwiadkiem Jezusa Chrystusa,
to stale siê nawracaæ, zawracaæ ze z³ej
drogi. Niekiedy przychodzi to z wielk¹
trudnoœci¹, bo niekiedy cz³owiek przywi¹zuje siê do grzechu. Wspomina
jedna z kobiet: „On jednak czeka³ cierpliwie przez wiele lat, a¿ Go sama tam
odkryjê i do Niego powrócê. Lecz to
odkrycie, jak ka¿de zreszt¹ wielkie odkrycie, kosztowa³o mnie wiele ³ez i lat
ciê¿kich zmagañ. Te choroby, troski,
nieszczêœcia, które seryjnie siê na mnie
zwali³y – dziœ to dopiero rozumiem –
to ci¹g³e pukanie Boga do mojego zatwardzia³ego serca. Nie na wiele siê
one jednak przyda³y, choæ je czasem
s³ysza³am. S³ysza³am, i owszem, lecz
Go wpuœciæ nie chcia³am. Bo wpuœciæ
Boga to i ¿ycie zmieniæ. A grzeszyæ tak
bardzo wygodnie i przyjemnie. A poza
tym nie chcia³o mi siê wysilaæ”1.
Na niebo trzeba sobie zas³u¿yæ
uczciwym ¿yciem. Przed nami dzieci
klas trzecich. Dziœ s¹ pe³ne radoœci,
zniecierpliwienia, emocji, a nawet oczekiwania na prezenty. Najwiêkszy, „prezentem” jest sam Pan Jezus w Komu-

nii œwiêtej. To na Jezusie winna byæ
skoncentrowana ich uwaga. Nie jest
tak zawsze. Czasem drogie prezenty,
wystawne przyjêcia, przes³aniaj¹ istotê rzeczy.
Drodzy Rodzice! Do Was siê zwracam, abyœcie troszczyli siê o rozwój
duchowy swoich dzieci. W sercach
Waszych dzieci zosta³o zasiane ziarno wiary, ale aby mog³o siê rozwin¹æ,
trzeba mu stworzyæ odpowiednie warunki. Najlepsz¹ gleb¹, mówi¹c jêzykiem rolnictwa, a tak¿e Ewangelii, jest
w³asny dobry przyk³ad. Zadbajcie o

to, aby dziecko widzia³o Was modl¹cych siê, przystêpuj¹cych do sakramentów œwiêtych, uczestnicz¹cych w
niedzielnych Mszach œwiêtych. Z
kogo dzieci maj¹ braæ przyk³ad, jak nie
z rodziców? Dobry przyk³ad jest najlepszym wychowawc¹. ¯yczê Wam,
aby Wasze dzieci by³y dla Was najwiêkszym skarbem i najwiêksz¹ mi³oœci¹, jak¹ na ziemi mo¿emy przezywaæ.
Ks. Andrzej Skiba
1

Bezimienni mówi¹ o modlitwie, Kraków 1973, s. 82.
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Neoprezbiterom…i nie tylko
„Kap³anów swoich da³ nam Pan…”
Niniejsze rozwa¿anie dedykujê
nowo wyœwiêconym kap³anom, neoprezbiterom. Oœmielam siê nawi¹zaæ do
pocz¹tków powo³ania kap³añskiego, a
potem lat pos³ugi, jakie nadejd¹ po
œwiêceniach chcê g³ównie nawi¹zaæ
do pocz¹tków powo³ania œw. Jana
Chrzciciela, który w pewnym zakresie
nakreœla czym jest powo³anie i jakie
zadania staj¹ przed powo³anym. Mistrzem s³owa jest dla mnie Roman
Brandstaetter, który w swoim wiekopomnym dziele Jezus z Nazarethu1,
kreœli nie tylko sylwetkê proroka znad
Jordanu, ale osobê Jana Chrzciciela
mo¿na to odnieœæ do ka¿dego powo³anego, naturalnie w jakiejœ ma³ej cz¹stce.
Jan Chrzciciel, nazywany przez R.
Brandstaettera jako Johanan ben Zacharia (Jan syn Zachariasza), mia³ starzej¹cych siê rodziców: Zachariasza i
El¿bietê, którzy spêdzali swoje ¿ycie
w smutku i pogardzie otoczenia, bowiem przez d³ugie lata nie mieli dzieci.
Obydwoje pochodzili z pokolenia Lewiego, a wiêc z roku kap³añskiego od
szabatu do szabatu Zachariasz pe³ni³
s³u¿bê w œwi¹tyni. Pali³ kadzid³o, zabija³ ofiary, czuwa³ nad lampami, odnawia³ chleby pok³adne, spe³nia³ wszystkie pos³ugi przepisane kap³anom.
Pe³ni¹c dy¿ur w samotnoœci Œwiêtego
Œwiêtych, oddalony od t³umu, „:mia³
on za zadanie wysy³aæ ku Obecnoœci
niewys³owionej dym b³agalny, a z dymem w³asn¹ modlitwê”2. To zadanie
spe³nia³ ju¿ niejeden raz.
Nagle zjawia siê Pos³aniec Bo¿y,
Archanio³ Gabriel, który obwieszcza
mu zaskakuj¹c¹ nowinê: „Nie bój siê,
Zachariaszu! Twoja proœba zosta³a
wys³uchana: ¿ona twoja El¿bieta urodzi ci syna, i nadasz mu imiê Jan. Bêdzie to dla ciebie radoœæ i wesele; i
wielu cieszyæ siê bêdzie z jego narodzin” (£k 1,13-14). Brandstaetter pisze, ¿e Zachariasz „zadr¿a³ wielkim
dr¿eniem”3. Archanio³ t³umaczy przera¿onemu Zachariaszowi: „Bêdzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery piæ nie bêdzie i ju¿ w ³onie matki
nape³niony zostanie Duchem Œwiêtym. Wielu spoœród synów Izraela
nawróci do Pana, ich Boga; on sam

pójdzie przed Nim w duchu i z moc¹
Eliasza, ¿eby serca ojców nak³oniæ
ku ich dzieciom, a niepos³usznych –
do rozwagi sprawiedliwych, by przygotowaæ panu lud doskona³y” (1,1,1517).
Nie móg³ tego zrozumieæ Zachariasz, pow¹tpiewa³ w prawdziwoœæ
s³ów Bo¿ego Zwiastuna: „g³ow¹ wykonywa³ przecz¹ce ruchy, które by³y
zapewne refleksem wahad³owego ruchu kadzielnicy, a wtedy G³os, który
pozna³ niedowiarstwo i s³aboœæ starca, obwieœci³ mu, ¿e Pan za owo zw¹tpienie ukarze go niemot¹ do czasu, a¿
siê wype³ni Jego wola”4.
Rozradowany starzec obwieœci³
wolê Boga swojej przera¿onej ¿onie.
Wspomniany pisarz snuje refleksjê
wypowiedzian¹ przez El¿bietê: „wielkie s¹ sprawy bior¹ce swój pocz¹tek z
milczenia”5. Kiedy Zachariasz dowiedzia³ siê o urodzeniu syna, „wszystko
w nim œpiewa³o, wo³a³o i krzycza³o z
radoœci, i domaga³o siê g³oœnego wypowiedzenia wzruszeñ”6.
W ósmym dniu zosta³ obrzezany i
nadano mu imiê Jan, mimo tego, ¿e
powinien otrzymaæ imiê kogoœ z rodziny. Zachariasz powodowany wielk¹
radoœci¹, a tak¿e wdziêcznoœci¹, odzyskuje mowê i prorokuje, wielbi¹c
Boga (£k 1,67-79). Pod adresem swojego syna wypowiedzia³ s³owa ukazuj¹ce charakter pos³annictwa Jana: „ty,
dzieciê, prorokiem Najwy¿szego zwaæ
siê bêdziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotowaæ Mu drogi”(w. 76).
Dalej wiemy, ¿e „ch³opiec zaœ wzrasta³
i umacnia³ siê na duchu, a ¿y³ na pustkowiu a¿ do dnia ukazania siê przed
Izraelem” (w. 80).
Co do dalszych losów Jana, to
egzegeci wskazuj¹ na pustelniê w
Qumran. R. Brandstaetter nazywa tê
pustelniê Zgromadzeniem Ubogich z
Owczarni. Wychowanie tam by³o bardzo wymagaj¹ce, ascetyczne. Wychowankowie ¿yje w stanie bez¿ennym,
nie pili wina, nie strzygli w³osów, nie
sk³adali krwawych ofiar, nie posiadali
w³asnego maj¹tku ani niewolników, a
ich jedyn¹ w³asnoœci¹ by³a wiara w
Boga i milczenie. Szczególn¹ wymowê mia³o milczenie. Ojciec Jana, Za-

chariasz, „sam z woli anio³a przez d³ugie miesi¹ce milcza³ i w milczeniu stawa³ siê, i poznawa³ Pana i Jego m¹droœæ”7. By³ to jednoczeœnie znak dla
syna, „znak, pod którym powinien ¿yæ
i dzia³aæ jego pierworodny8. Tam, na
pustyni, pozna³ „g³êbiê, miarê i œwiêtoœæ Milczenia. Albowiem ten, który
narodzi³ siê z ducha Milczenia, powinien równie¿ w jego duchu ¿yæ, chwaliæ i wielbiæ Pana Cebaoth”9. Tam dojrzewa³ do wyznaczonego mu
pos³annictwa.
Co tam robi³?
Podczas dnia i nocy pog³êbia³
swoj¹ wiedzê zawart¹ w Piêcioksiêgu
i zapisan¹ u Proroków, doskonali³ siê
w ascezie i umartwieniu cia³a, rozwa¿a³ o S¹dzie Ostatecznym, o tajemnicy
maj¹cego nadejœæ Mesjasza.
Nasz znakomity pisarz piêknym
s³owem ods³ania jego powo³anie. Aby
dog³êbniej je ukazaæ, dramatyzuje to
os³on¹ nocy wœród szalej¹cej burzy
piaskowej. Mimo rozhukanych ¿ywio³ów s³yszy wyraŸny g³os, który ka¿e
mu iœæ nad Jordan. To ju¿ domys³ cytowanego Autora.
Przepiêkna jest przemowa Boga do
Jana, zapisana jednym zdaniem, ale
jakim:
„Wybra³em ciê spoœród burzy i
postawi³em w miejscu bezpiecznym,
albowiem jest miejscem wybranym, a
miejsce wybrane nie mo¿e byæ bezpieczne, poniewa¿ jest miejscem œwiêtym, a miejsce œwiête jest miejscem
ognia, miejscem s³owa, miejscem obna¿onym, a có¿ mo¿e byæ bezpieczniejszego od miejsca mojego ognia i
s³owa, dlatego mówiê do ciebie, mówiê, ¿e nie bêdziesz cz³owiekiem milczenia, ale cz³owiekiem g³osu i bêdziesz ¿y³ w nieustannym wyrzeczeniu
i umartwia³ cia³o postami, i przezwyciê¿a³ cia³o postami, aby nie by³o w
tobie ¿adnego cielesnego po¿¹dania,
a¿ ca³y zamienisz siê w czysty g³os i
bêdziesz czystym g³osem, g³osem
wo³aj¹cym na pustyni, g³osem moim,
g³osem wysoko podniesionym, albowiem chcê, abyœ g³oœno wo³a³, i dlatego tak jak ja teraz do ciebie wo³am, tak
ty bêdziesz wo³a³, zatem wyjdziesz ze
Zgromadzenia Milcz¹cych i bêdziesz
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burz¹ na pustyni, i bêdziesz g³osem
g³oœno wo³aj¹cym na pustyni, który
gotuje drogê moj¹ i moœci œcie¿ki moje,
a wszelka dolina bêdzie wywy¿szona i
ka¿da góra, i wy¿yna bêdzie zni¿ona,
a drogi krzywe stan¹ siê prostymi, a
ostre bêd¹ wyg³adzone i ka¿dy cz³owiek ujrzy zbawienie moje, przeto zdejmij tê bia³¹ szatê i idŸ na pustyniê, a na
cia³o na³ó¿ odzienie z sierœci wielb³¹dziej, a biodra przepasz pasem skórzanym i spo¿ywaj szarañczê i leœny miód,
a ca³a Jerozolima i ca³a Judea bêd¹ do
ciebie wychodziæ i bêd¹ wyznawaæ
grzechy swoje, i czyniæ pokutê, a ty je
zanurzaæ bêdziesz w mojej rzece w Jordanie, i bêd¹ oczyszczone za pomoc¹
wody na przyjœcie Mesjasza, który nie
przyjdzie, bo ju¿ jest, wiêc wytê¿ s³uch
i s³uchaj, g³osie wo³aj¹cy, a us³yszysz
Jego kroki st¹paj¹ce po górach wysokich i idŸ nad Jordan, i chrzcij, aby
oczyszczenie wod¹ nie by³o tylko
udzia³em Braci Milcz¹cych, ale objê³o
wszystkich ludzi, którzy czekaj¹ na
wodê, albowiem Duch mój unosi³ siê
nad wodami i ocienia³ 10wszystkie
wody p³yn¹ce i stoj¹ce, w wodzie
umieœci³em niemowlê imieniem Moj¿esz, wodê podzieli³em na dwoje przed
obliczem Izraela wychodz¹cego z Micraim i wodê doby³em ze ska³y dla ludu
sarkaj¹cego, i wiedz, ¿e ka¿da woda
¿ywa jest znakiem narodzin, pocz¹wszy od bezmiaru wód, a skoñczywszy
na wodach porodowych i na wodach
wyp³ywaj¹cych z ran cz³owieka, dlatego woda oczyszczaj ludzi pokutuj¹cych, którzy za pomoc¹ wód odrodz¹
siê i bêd¹ nowo narodzeni, i ka¿dy cz³owiek mo¿e, je¿eli zechce, odrodziæ siê,
g³osie wo³aj¹cy, g³osie wzbieraj¹cych
wód, g³osie, który jeszcze nie dotar³
do Zgromadzenia Milcz¹cych, albowiem brzydz¹ siê oni celnikami i grzesznikami, i nierz¹dnicami, i tylko oczyszczaj¹ samych siebie, a nie oczyszczaj¹
bliŸnich, a oczyszczaj¹c siê, oczyszczaj¹ nie na powitanie Mesjasza, ale
dla codziennej czystoœci, przeto
wstañ, g³osie, i wska¿ palcem Mesjasza, który nie przyjdzie, bo ju¿ jest, jednego Mesjasza z Dawidowego rodu, z
pokolenia Judy, a na kogo zst¹pi Duch
i na kim zostanie, ten jest Mesjaszem,
i nie ogl¹daj siê na Zgromadzenie Milcz¹cych, i nie s³uchaj ich s³ów o podwójnym Mesjaszu, i wstañ, i idŸ, idŸ,
g³osie wo³aj¹cy, g³osie na pustyni,
g³osie wzbieraj¹cych wód, tak rzecze
Elohim, Pan Zastêpów”11.

Nigdzie nie spotka³em tak d³ugiego, jednego zdania, gdzie jest zawarta
ca³a treœæ, przybieraj¹ce formê dramaturgii, podejmowania obowi¹zków,
symboliki wody, pos³uszeñstwa dla
G³osu i wielkiej odpowiedzialnoœci.
Czym jest powo³anie?
W tych s³owach znajdujemy okreœlenie czym jest powo³anie. Tu, ka¿dy
powo³any do kap³añstwa, mo¿e odnaleŸæ siebie, swoj¹ drogê do kap³añstwa,
a mo¿e i swoj¹ drogê do Pana Boga.
Dla lepszego zrozumienia wybiorê raz
jeszcze pewne okreœlenia:
„Wybra³em ciê spoœród burzy i
postawi³em w miejscu bezpiecznym,
albowiem jest miejscem wybranym, a
miejsce wybrane nie mo¿e byæ bezpieczne, poniewa¿ jest miejscem œwiêtym, a miejsce œwiête jest miejscem
ognia, miejscem s³owa…”. Czy¿ to
fiest paradoks!?
¯ycie – to czêsto burza, ju¿ nie piaskowa, ale zmys³ów, nieuporz¹dkowanych namiêtnoœci, kot³uj¹cych siê
¿¹dz, wielu zagro¿eñ, nawet mo¿liwoœci utraty wiary… Kandydat do kap³añstwa winien rozeznaæ jakie wiatry
dê³y w jego ¿agle ¿ycia, czy nie podobne do tych, opisanych przez naszego pisarza. Nie bêd¹ ju¿ pisa³, ¿e
czasem mo¿e by³y burze z wy³adowaniami atmosferycznymi, grzmotami i
piorunami, powoduj¹cymi wylewy z³a.
To tylko obraz, ale ³atwo go przenieœæ
w sferê ¿ycia duchowego.
„Postawi³em ciê w miejscu bezpiecznym, które nie jest miejscem bezpiecznym”
Seminarium to miejsce bezpieczne
dla rozwoju powo³ania, to czas dojrzewania do „wielkich rzeczy”, które
dokonuj¹ siê w milczeniu, sam na sam
z Panem Bogiem. Seminarzyœci wiedz¹
jak wielk¹ wartoœæ ma milczenie w odkrywaniu swojego powo³ania i jego
pog³êbiania.
Seminarium to miejsce bezpieczne,
bo ono ochrania powo³anie, w jakiœ
sposób zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami, ono pielêgnuje powo³anie, aby w koñcu ukszta³towaæ
osobowoœæ kap³ana zdolnego do podjêcia siê pracy duszpasterskiej.
Seminarium nie jest jednak miejscem bezpiecznym! Tak, bo to nie jest
oaza tzw. œwiêtego spokoju; tu rozgrywa siê niejednokrotnie ostra walka wewnêtrzna, burzy siê morze szatañskich
pokus, prze¿ywa siê bunty cia³a… Do
kap³añstwa dorasta siê niekiedy w

bólach. Tu trzeba doœwiadczyæ bólu
ziarna wrzuconego do ziemi, aby rozwinê³o siê k³osem. Miejsce wybrane –
powiada nasz autor – nie mo¿e byæ
miejscem bezpiecznym, „poniewa¿ jest
miejscem œwiêtym, a miejsce œwiête
jest miejscem ognia, miejscem s³owa,
miejscem obna¿onym…”.
Przed Bogiem trzeba stan¹æ obna¿onym, w nagiej prawdzie, tu trzeba
przepaliæ wszystko, co nie jest œwiête,
tu trzeba ws³uchiwaæ siê w g³os Boga,
w Jego s³owo, które nie zawsze jest
³agodne jak powiew ³agodnego wiatru, ale w sobie coœ z ostrego miecza.
Tu trzeba czasem zawo³aæ nad sob¹:
„bida mi, jestem zgubionym, bo jestem
cz³owiekiem o nieczystych wargach”.
To nie jest miejsce na przetrwanie czy
jakieœ kombinacje.
Bêdziesz „cz³owiekiem G³osu”.
Aby nim byæ, to wpierw trzeba nauczyæ siê milczenia. Z milczenia rodzi
siê g³os, aby s³u¿yæ G³osowi. To ma
byæ czysty g³os, a wiêc nauka Bo¿a,
Anie swoje w³asne pomys³y.
- „Chcê, abyœ g³oœno wo³a³”;
- „bêdziesz burz¹ na pustyni”;
- bêdziesz g³osem, „który gotuje
drogê moj¹ i moœci œcie¿ki moje” – to
zadania na przysz³oœæ. A w seminarium
trzeba by³o „wytê¿yæ s³uch i s³uchaæ”,
aby us³yszeæ kroki Pana Boga przechadzaj¹cego siê.
ks. Andrzej Skiba
1

R. Brandstaetter, Jezus z Nazarethu,
Wydawnictwo M, Kraków 2012.
2
D. Rops, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1968, s. 73.
3
Jezus z Nazarethu, s. 50.
4
Tam¿e, s. 51.
5
Tam¿e, s. 55.
6
Tam¿e, s. 80.
7
Tam¿e, s. 302.
8
Tam¿e.
9
Tam¿e.
10
Tam¿e.
11
Tam¿e, s. 306-308.
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„MI£OŒÆ POTÊ¯NIEJSZA NI¯ ŒMIERÆ –
POTÊ¯NIEJSZA NI¯ GRZECH” (n. 8)
Ws³uchajmy siê jeszcze w naukê
Jana Paw³a II na temat krzy¿a. G³osi³
on: „Krzy¿ stanowi najg³êbsze pochylenie siê Bóstwa nad cz³owiekiem, nad
tym, co cz³owiek – zw³aszcza w chwilach trudnych i bolesnych nazywa
swoim losem. Krzy¿ stanowi jakby
dotkniêcie odwieczn¹ mi³oœci¹ najboleœniejszych ran ziemskiej egzystencji
cz³owieka, wype³nienie do koñca mesjañskiego programu, który kiedyœ
Chrystus sformu³owa³ w synagodze
w Nazarecie” (nr 8).
Trzeba zapytaæ siebie: jakie s¹
te najboleœniejsze rany naszego Narodu? Czy one w jakiœ sposób dotykaj¹ tak¿e i nas? – Z pewnoœci¹ tak.
Szerz¹ca siê niewiara, zaprogramowana laicyzacja pod p³aszczykiem tolerancji – to silny wp³yw pr¹du
nazwanego liberalizmem. Kiedyœ w³adza komunistyczna k³ad³a nacisk na
tzw. wychowanie socjalistyczne, które sprowadza³o siê do tego, aby mieæ
trzeŸwy umys³, czyste rêce i gor¹ce
serce –naturalnie dla idei marksistowsko – leninowskich. Po dziœ dzieñ
mo¿na spotkaæ ludzi, którzy ho³duj¹
tym zasadom, choæ jakby w cieniu, jakby siê ich wstydz¹c, ale gdzieœ w g³êbi serca chwal¹c dobrodziejstwa komuny. Kiedyœ jeden z prominentnych
dzia³aczy zapytany: czy nie gnêbi¹ go
wyrzuty sumienia, bo przeœladowa³
Koœció³, ksiê¿y, stosowa³ ró¿ne nieetyczne zasady, np. pos³uguj¹c siê
szanta¿em, odpar³, ¿e on w ten sposób pomaga³ Koœcio³owi, bo Koœció³
dobrze siê czuje, kiedy jest przeœladowany. Co zaœ dotyczy sumienia, to

odpar³, ¿e nie wie o co chodzi! CZ£OWIEK BEZ SUMIENIA! On tylko wykonywa³ swoj¹ pracê – tragiczne, przera¿aj¹ce stwierdzenie!
Spotykamy wiele ludzi zagubionych, którzy przyzwyczaili siê do niewiary, wyroœli na ideologii strachu,
lêku o swoj¹ przysz³oœæ, zasady religijne ich ¿ycia zosta³y zachwiane,
b¹dŸ te¿ zostali tak wychowani. Dziœ
nie przychodz¹ do koœcio³a, bo Ÿle siê
w nim czuj¹, odzwyczaili siê, serce ich
jest sch³odzone na sprawy Bo¿e, religijne. Niektórzy z nich dobrze siê maj¹,
bo pobieraj¹ wysokie wynagrodzenie
na wiernoœæ przesz³ej ideologii.
Spotykamy tak¿e ludzi zagubionych, zatrwo¿onych, nie widz¹cych
sensu swego ¿ycia. „Têskniê za wiar¹,
ale nie wierzê – sama siê na tym ³apiê,
¿e myœlê o jakimœ Bogu – ja nie wierzê
– brak danych, by Bóg istnia³ – i tak
jestem rozdarta”.
„Bóg nie sprawdza siê w ¿yciu…
Odrzucaæ Boga nauczy³o mnie te¿
¿ycie. On siê w nim nie sprawdza, On
w ¿yciu nie ma nic do powiedzenia”.
Poprzez krzy¿ i zmartwychwstanie
trzeba patrzeæ i czytaæ, ¿e „wiara zaœ
jest porêk¹ tych dóbr, których siê spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoœci, których nie widzimy” (Hbr
11,1). Módlmy siê o otwarcie oczu dla
ludzi zaœlepionych.
Alkoholizm, nikotynizm, narkomania i lekomania, to wielkie zagro¿enie
dla naszego Narodu. W XVI wieku
nuncjusz apostolski, Juliusz Ruggieri, pisa³ do Piusa V o Polakach: „Upija-

nie siê jest u nich chwalebnym zwyczajem, niew¹tpliwym dowodem
szczeroœci, dobrego wychowania,
przeciwnie, trzeŸwoœæ poczytywana za
grubijañastwo, bywa znakiem skrytoœci charakteru i podstêpnoœci”1.
I tak jest do dziœ. Ale dziœ tych zagro¿eñ jest o wiele wiêcej, jak choæby
zataczaj¹ca coraz szersze krêgi ideologia gender czy obowi¹zuj¹ca poprawnoœæ polityczna w ¿yciu spo³eczeñstwa. Co to jest ta ideologia gender?
Ostatnio doœæ czêsto s³yszymy o
ideologii gender. Co to jest i co z sob¹
niesie? Samo s³owo „gender” oznacza
mo¿liwoœæ swobodnego wyboru p³ci,
niezale¿nie od tego kim siê cz³owiek
urodzi³. £¹czy siê to, ogólnie mówi¹c,
z rewolucj¹ seksualn¹. Mo¿na sobie
wybraæ albo heteroseksualizm albo
homoseksualizm, albo biseksualizm
alb transseksualizm. Mo¿na swobodnie odejœæ od p³ci biologicznej, a wybraæ sobie p³eæ kulturow¹. Zasady
takie chc¹ wszczepiæ szczególnie feministki, które propaguj¹ ró¿nego rodzaju marsze, o których tu nie wspomnê.
Dlaczego o tym mówiê? Ideologia
ta przepuœci³a atak na tradycyjny model rodziny, obwiniaj¹c o to Koœció³,
który – zdaniem tej ideologii – narzuca ludziom kulturê patriarchaln¹, a
przez to narzuca kobietom macierzyñstwo. Ideologia ta g³osi nowe spojrzenie na p³eæ cz³owieka i spo³eczne
role mê¿czyzny i kobiety. Takie spo³eczeñstwo, takich ludzi trzeba wychowaæ poczynaj¹c od przedszkola, bo s¹
to idee rzekomo postêpowe. Zwolennicy tej ideologii chc¹ uczyæ dzieci
uprawiania seksu ju¿ od czwartego
roku ¿ycia. W tym celu trzeba zrewidowaæ wszystkie szkolne podrêczniki
i wyrzuciæ z nich choæby takie zdanie,
jak: „Rodzina jest niezast¹piona”. Trzeba zacz¹æ od bawienia siê w lekarza,
od przebieranek, kiedy to ch³opcy
przebieraj¹ siê dziewczynki, a dziewczynki w ch³opców, aby kiedyœ mogli
wybraæ to, co siê im spodoba. Miêdzy
9 a 12 rokiem ¿ycia dzieci maj¹ siê nauczyæ jak „skutecznie stosowaæ prezerwatywy i braæ odpowiedzialnoœæ za
bezpieczne i przyjemne doœwiadcze-
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nia seksualne”. Powy¿ej 15 roku ¿ycia
m³odzie¿y nale¿y wpoiæ „krytyczne
podejœcie do norm kulturowych i religijnych w odniesieniu do ci¹¿y i rodzicielstwa”.
Specjaliœci od wychowania, choæ
rzecz jasna nie wszyscy, bo s¹ zwolennicy takiego podejœcia do wychowania, wskazuj¹ jak groŸne mog¹ byæ
takie eksperymenty dla rozwoju i wychowania dzieci i m³odzie¿y. Trzeba
tak¿e zaznaczyæ, ¿e naukowcy o pogl¹dach katolickich czy te¿ konserwatywnych, tradycyjnych, s¹ odsuwani
od opiniowania podrêczników, które
s¹ przygotowywane, bo propaguj¹
katolicki model rodziny, który podobno ju¿ siê prze¿y³2.
£atwo siê zorientowaæ, ¿e jest to
tak¿e atak skierowany na Koœció³, na
jego nauczanie o rodzinie, o jej tradycyjnym modelu, sprawdzonym od wieków. W przypadku g³oszenia zasad
ideologii gender chodzi o demoralizacjê dzieci i m³odzie¿y. Koœció³ od samego pocz¹tku istnienia zawsze jest
atakowany za ró¿ne rzeczy czy zasady. Sam œw. Pawe³ zanim siê nawróci³,
zwalcza³ Koœció³ Bo¿y. S³yszeliœmy w

dzisiejszym jego wyznaniu (Ga 1,1119): „S³yszeliœcie przecie¿ o moim postêpowaniu ongiœ, gdy jeszcze wyznawa³em judaizm, jak z niezwyk³¹
gorliwoœci¹ zwalcza³em Koœció³ Bo¿y
i usi³owa³em go zniszczyæ”.
Te ataki na Koœció³ w ostatnim
okresie stale siê nasilaj¹. Niektórym
politykom nie podobaj¹ siê kazania
ksiê¿y biskupów, jak te na Bo¿e Cia³o,
bo s¹ polityczne. Otó¿ wszystko, co
dotyczy ¿ycia cz³owieka, jest polityczne. Czy ks. kard. Stanis³aw Dziwisz ma
siê kogoœ z rz¹dz¹cych pytaæ co ma
powiedzieæ na kazaniu? Kardyna³ krakowski jasno powiedzia³, ¿e prawo
Bo¿e ma pierwszeñstwo przed prawem stanowionym przez parlamenty.
Historia pokazuje, jak parlamenty
uchwala³y niekiedy nieludzkie prawa.
Ks. abp Józef Michalik w dniu Bo¿ego Cia³a3 powiedzia³, ¿e zarodki ludzkie s¹ zamra¿ane w ciek³ym azocie,
gdzie niekiedy bywaj¹ d³ugo przetrzymywane i wiele z nich ginie. Czy to
jest nieprawda? Czy to jest polityka?
Koœció³ od dawna mówi o szacunku
do ludzkiego ¿ycia od chwili poczêcia
a¿ do naturalnej œmierci. Koœció³ wol-

no obra¿aæ, a w³aœciwie to nas, ludzi
Koœcio³a, oœmieszaæ, wykpiwaæ, szydziæ w kabaretach, gdzie wierni bij¹
brawa. Dlaczego Koœció³ jest tak atakowany? OdpowiedŸ na to pytanie
znajdujemy w wypowiedzi œw. Paw³a:
„Oœwiadczam wam bracia, ¿e g³oszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymys³em ludzkim. Nie otrzyma³em jej
bowiem ani nie nauczy³em siê od jakiegoœ cz³owieka, lecz objawi³ mi j¹
Jezus Chrystus” (Ga 1,11n). Koœció³
chce byæ wierny i musi byæ wierny
przekazowi Ewangelii, nawet wtedy,
gdy to siê niektórym politykom nie
podoba. Musi byæ wierny nawet wtedy, gdy siê zaciekle atakuje jego naukê. Koœció³ chce jak najlepiej s³u¿yæ
cz³owiekowi. Zwraca uwagê na prawa
Bo¿e, a nie te, czêsto ludzkie, u³omne.
Problem kompetencji w³adzy by³ ju¿
za czasów samego Jezusa.
Prawo Bo¿e jest niezmienne, ludzkie zmienne. „Trzeba bardziej s³uchaæ
Boga ni¿ ludzi” (Dz 5,29) – powiedzia³
œw. Piotr i Aposto³owie do ówczesnej
w³adzy ¿ydowskiej reprezentowanej
przez arcykap³ana i Sanhedryn. To zasada dla ludzi wiary.
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Rozwi¹z³oœæ, rozwody, tzw. luz
moralny. Wspomniany ju¿ nuncjusz
apostolski wspomina, ¿e Polacy lubi¹
pró¿nowanie i pohulanki. Duñski podró¿nik po Polsce w XIX wieku, Jerzy
Brandes, mówi³ o Polakach: „… bêd¹c
czu³ymi ma³¿onkami, potrafi¹ równoczeœnie obok ubóstwianej ¿ony mieæ
jeszcze i mi³ostki postronne”4. Taki
styl ¿ycia przejawia siê w niejednym
przypadku. Widaæ, ¿e przykazania Bo¿e
s¹ coraz bardziej lekcewa¿one, a czystoœæ przedma³¿eñska czy wiernoœæ
ma³¿eñska uwa¿ana bywaj¹ doœæ powszechnie za anachronizm, muzealny
rekwizyt, bo przecie¿ „nale¿y mi siê
coœ od ¿ycia”. Wiedzie to do ci¹gle
zwiêkszaj¹cych siê liczby rozwodów.
Nie jest te¿ jakimœ pocieszeniem to,
¿e na Podkarpaciu wystêpuje najni¿sza liczba rozwodów, jeœli chodzi o
skalê krajow¹. Czytam w prasie:
„Najwiêcej rozwodów naukowcy
notuj¹ w du¿ych miastach, np. w £odzi
i Warszawie rozwodzi siê a¿ 45 procent par. województwa wschodnie, w
tym podkarpackie, s¹ pod tym wzglêdem bardziej tradycyjne. Podczas gdy
w ca³ym ubieg³ym roku w regionie zawarto prawie 12 tys. zwi¹zków ma³¿eñskich, liczba rozwodów wynios³a tylko 2228.
- U nas ryzyko rozpadu ma³¿eñstwa jest najni¿sze w kraju. Wynika to
m.in. z bardzo silnej sfery duchowej
mieszkañców. Na Podkarpaciu jest
najwiêcej osób uczêszczaj¹cych regularnie do koœcio³a i przyjmuj¹cych komuniê œw. Tacy ludzie znacznie rzadziej
siê rozchodz¹ – wyjaœnia dr Szukalski. I dodaje, ¿e religia wi¹¿e siê tak¿e
z okreœlonym modelem rodziny.
- To w³aœnie osoby mocno wierz¹ce maj¹ zazwyczaj wiêcej dzieci, które
buduj¹ w domu silne wiêzi. Relacje w
takich rodzinach s¹ na tyle dobre, ¿e
nikt nawet nie rozmawia o rozwodzie
– t³umaczy demograf.
Jego s³owa potwierdzaj¹ dane GUS,
z których wynika, ¿e rodzice
trójki dzieci stanowi¹ tylko 3,1
procent rozwiedzio-

nych, a maj¹c czworo potomstwa na
taki krok decyduje siê tylko 1,2 procent”5.
W³adys³aw Hasior jest autorem
kompozycji pt. „Czarny krajobraz”.
Przedstawia dziecinny wózek wype³niony ziemi¹, z krzy¿ykami i œwiecami
oraz wi¹zank¹ kwiatów. – „Nie zabijaj”
– wo³a do nas Pan Bóg. – „Przecie¿
serce nie z kamienia masz, przecie¿
wiesz, co dobre, a co z³e. Nie odbierzesz ¿ycia, które da³aœ ju¿” – brzmia³y
kiedyœ s³owa piosenki. Dziœ ten problem nie jest tak nabrzmia³y jak przed
laty, ale nieraz s³yszymy o „ podziemiu aborcyjnym” czy o „turystyce
aborcyjnej do krajów s¹siednich”, a
nawet statku, który sta³ na wodach
terytorialnych na naszym Ba³tyku. A
có¿ powiedzieæ o eutanazji? Czy to jest
cywilizacj¹ ¿ycia? Nie – to jest ho³dowanie cywilizacji œmierci! A tzw. marsze czy parady równoœci? A tzw. zwi¹zki partnerskie homoseksualistów czy
lesbijek? W jakim kierunki zmierza nasza cywilizacja?
Trzeba tak¿e wspomnieæ o naszych
wadach narodowych, jak: rozrzutnoœæ,
k³ótnie, nienawiœæ, antagonizmy w rodzinach, na scenie politycznej,
beztroska, lenistwo, brak wytrwa³oœci, korupcja oraz inne.
Oto najboleœniejsze
rany naszego Narodu. Trzeba naszym rodakom i sobie samemu uœwiadomiæ te
zagro¿enia i czêœciej jak
dotychczas spogl¹daæ na
krzy¿, aby te wszystkie
grzechy czy nawet
zbrodnie, przybiæ do
niego, aby siê
wreszcie otrz¹sn¹æ i zacz¹æ
n o w e
¿ycie. Nie
obêdzie

siê to bez ofiary, bez wyrzeczenia.
„Mi³oœæ jest potê¿niejsza ni¿
grzech” – wo³a³ nasz Rodak na Stolicy Piotrowej. Bóg, który jest Mi³oœci¹,
jest zdolny poci¹gn¹æ do siebie sko³atane serca. Trzeba je tylko otworzyæ
i widzieæ potrzebê zmiany swojego
dotychczasowego ¿ycia. Pomyœlê:
czy mnie nie zagra¿a jakaœ s³aboœæ, czy
nie tkwiê w jakichœ grzechach, czy
mam œwiadomoœæ, ¿e z upadków trzeba powstawaæ. Chrystus ukrzy¿owany jest Tym, który stoi i ko³acze do
drzwi serca ka¿dego cz³owieka. Czy nie
jesteœ g³uchy na to wo³anie, ko³atanie. Pamiêtaj: Krzy¿ g³osi nadziejê i
ukazuje perspektywê nowego ¿ycia.
Tu Chrystus „okazuje siebie jako Ÿród³o niewyczerpalne mi³osierdzia” (nr
8).
„Nie stosujcie siê do waszych
dawniejszych ¿¹dz (…), ale w ca³ym
postêpowaniu stañcie siê (…) œwiêtymi na wzór Œwiêtego (…). Wiecie
bowiem, ¿e z waszego odziedziczonego po przodkach, z³ego postêpowania zostali wykupieni nie czymœ przemijaj¹cym, srebrem lub z³otem, ale
drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa…” (1 P
1,14 nn).
ks. Andrzej Skiba
1

S. Witek ks., Etos narodu polskiego,
w: W s³u¿bie Ludowi Bo¿emu, Poznañ
– Warszawa 1983, s. 341.
2
Zob.: K. Baranowska, W. Wybranowski, Rewolucja seksualna u
drzwi, w: „Do Rzeczy”, n. 19, z dnia
3-9 czerwca 2013, s. 16-18 oraz:
Stop ideologii gender. Z Gabriele
Kuby, socjologiem i pisark¹,
rozmawia Cezary Sêkalski, w:
tam¿e, s. 22-24.
3
By³o to 30 maja 2013
roku.
4
S. Witek ks., art.
cyt., s. 345.
5
B. Gubernat, Rozwód to na Podkarpaciu ostatecznoœæ,
w: Nowiny, z
dnia 18 lipca 2013
roku, s. 1.
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„B³ogos³awieni, którzy ³akn¹
i pragn¹ sprawiedliwoœci...”
Ks. Zygmunt Gorazdowski – Œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
„Starajcie siê naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a
to wszystko bêdzie wam dodane” (Mt
6,33) – te s³owa Pana Jezusa sta³y siê
programem ¿yciowym ks. Zygmunta
Gorazdowskiego. Wed³ug biblijnych
komentatorów sprawiedliwoœæ jest synonimem œwiêtoœci. Têsknotê za Bogiem jako najwy¿sz¹ œwiêtoœci¹ nosi³
w swym sercu ks. Gorazdowski ju¿ od
wczesnej m³odoœci. W dzieciñstwie
zdrowy klimat katolickiej rodziny
sprzyja³ ugruntowywaniu wiary i Bo¿ych zasad w jego sercu. W atmosferze ci¹g³ego poszukiwania obecnoœci
Boga i Jego woli wzrasta³ i dojrzewa³.
Jeden ze œwiadków w swojej relacji o
rodzinie Gorazdowskich zaznacza, ¿e
modlitwa by³a w niej bardzo wa¿na.
„Uczyli jej swoje dzieci i modlili siê za
nie. Byli to ludzie nieskazitelnych obyczajów, przyk³adni, g³êboko wierz¹cy
i ufaj¹cy Opatrznoœci. Odznaczali siê
umi³owaniem Boga, Ojczyzny, ofiarnoœci¹ dla dla rodziny i spo³eczeñstwa i
wielk¹ pracowitoœci¹, której uczyli
swoje dzieci”. Zaszczepione przez rodziców zdrowe zasady owocowa³y œ
¿ycia m³odego Zygmunta. Wspomnienia ówczeœnie ¿yj¹cych zachowa³y
taki jego obraz: „Zygmunt by³ usposobienia radosnego, weso³ego, dobrze wychowany, stanowczy i wymagaj¹cy od siebie, opanowany,
u³o¿ony”.
Bliska krewna Œwiêtego Kap³ana podkreœla, ¿e „by³ z usposobienia

bardzo energiczny (…), by³ bardzo
pobo¿ny, mia³ zadatek na œwiêtego
(…). Na jego osobowoœæ sk³ada³a siê
dobroczynnoœæ, ³agodnoœæ przy temperamencie bardzo silnym, ekspansywnym, mi³oœæ do ludzi, biednych,
dzieci”. Opinie wychowawców i kolegów ze szkolnej ³awy na jego temat
by³y bardzo pozytywne: „Ju¿ jako ch³opak mia³ wyrobiony œwiatopogl¹d.
(…) By³ nadzwyczaj uparty w dobrym,
jak coœ postanowi³, musia³ to zrealizowaæ. To by³a jego cecha charakterystyczna: upór i wytrwa³oœæ do wykonania czegoœ, na co siê zdecydowa³”.
Zdrowa religijnoœæ zaszczepiona w
jego sercu ju¿ od m³odoœci zaowocowa³a g³êbok¹ wra¿liwoœci¹ na sprawiedliwoœæ Bo¿¹, bo jak mówi psalmista:
„Szczêœliwy m¹¿, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz, by daæ mu odpocz¹æ w dniach
nieszczêœliwych”. (Ps 94)
Pragnienie Boga i szukanie Jego
woli spowodowa³o, ¿e zrezygnowa³ ze
studiów prawniczych i wybra³ kap³añstwo. Œwiadkowie jego ¿ycia zaznaczaj¹, ¿e „pobudk¹ wyboru stanu kap³añskiego by³o pragnienie chwa³y
Bo¿ej i dobro ludzkoœci. Kierowa³ siê
wy¿szym natchnieniem i œwiat³em Bo¿ym (…). Z wielk¹ wiar¹ i wielkodusznoœci¹ poszed³ drog¹ kap³añsk¹ (…).
Ca³y czas towarzyszy³o mu pragnienie ¿ycia doskonalszego. W wyborze
kap³añstwa przyœwieca³y mu wielkie
idea³y: umi³owanie Chrystusa i Koœcio³a”. Próba cierpienia prze¿ytego w
latach seminaryjnych nie zachwia³a
jego ufnoœci z³o¿onej w Bogu, ale
wprost przeciwnie, jeszcze bardziej j¹
umocni³a. M³ody Zygmunt, jak biblijny Hiob, gotów by³ utraciæ wszystko,
byle tylko pozyskaæ Boga. „Dla mnie
¿yæ to Chrystus” - powie œw. Pawe³.
£aknienie i pragnienie sprawiedliwoœci jest bowiem szukaniem samego
Boga i ¿ycia zgodnego z Jego wol¹.
Nie zawiód³ siê Zygmunt w swoich
oczekiwaniach, bo Bóg pochyli³ siê
nad nim, objawiaj¹c mu swoj¹ wolê:
„Twoim pos³annictwem jest s³u¿ba
bliŸnim, tym najubo¿szym”. Jak kiedyœ

Moj¿esz zosta³ pos³any, by wyzwoliæ
lud izraelski z niewoli egipskiej, tak
Ksi¹dz Zygmunt zosta³ pos³any do
ubogich braci Chrystusowych. Jedyn¹ i ostateczn¹ form¹ pomocy, jak¹
Bóg obydwu obieca³, by³a obietnica
swojej obecnoœci: „Jestem, który jestem”.
Ks. Gorazdowski musia³ odczuæ
g³êboko w swym sercu bliskoœæ Boga,
skoro tak zdecydowanie i definitywnie opowiedzia³ siê za Nim. Jak¿e adekwatne w tym miejscu s¹ s³owa psalmisty: „Oczy Pana zwrócone s¹ ku
sprawiedliwym, a Jego uszy na ich
wo³anie. Wo³ali, a Pan ich wys³ucha³ i
uwolni³ od wszystkich przeciwnoœci”
(Ps 34). Ksi¹dz Zygmunt, nawet mimo
przeciwnoœci, których nie szczêdzi³o
mu ¿ycie, konsekwentnie opowiada³
siê za sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹.
Mi³owaæ Boga nade wszystko, a
bliŸniego swego jak siebie samego
by³o celem zasadniczym Ksiêdza Zygmunta, który ws³uchiwa³ siê w s³owa
psalmisty:”Szczêœliwy ten, kto myœli
o biednym, w dniu nieszczêœcia Pan
go ocali. Pan go ustrze¿e, zachowa
przy ¿yciu” (Ps 41). Z niezwyk³¹ wytrwa³oœci¹ d¹¿y³ Œw. ks. Zygmunt, by
w œwiecie udrêczonym rozmaitymi
podzia³ami i niesprawiedliwoœci¹ zaprowadzaæ Bo¿¹ sprawiedliwoœæ.
Chrystusowe pragnienie (J 19,28) zaspokaja³ lwowski Samarytanin przez
niestrudzone zajmowanie siê potrzebuj¹cymi. Wiedzia³ bowiem, ¿e pochylaj¹c siê nad nimi, pochyla siê nad samym Bogiem ukrytym w cz³owieku.
Ksi¹dz Zygmunt nie pozwala³ sobie
na bezradnoœæ i bardzo czêsto s³owem
pisanym i mówionym wystêpowa³ w
obronie s³usznych praw cz³owieka. W
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artykule pt. „W sprawie opieki nad
niemowlêtami” porusza bardzo trudn¹
sytuacjê egzystencjaln¹ samotnych
matek i ich dzieci. Oto co pisze na ten
temat: „¯aden naród chrzeœcijañski, u
którego zasady religii Chrystusowej
przenika³y ca³e spo³eczeñstwo, nie
powinien tego œcierpieæ, aby ca³e warstwy ludnoœci cierpia³y taki niedostatek, przy którym by ich byt i rozwój
moralny by³ niemo¿liwy”. Efektem jego
zdecydowanego wyst¹pienia by³o
powstanie i rozwój jedynego wówczas
w Galicji domu samotnej matki, pod
nazw¹ Zak³ad Dzieci¹tka Jezus. Podobnie ubolewa³ nad g³oduj¹cymi, dla
których powsta³a jego staraniem Tania Kuchnia Ludowa. Dla ¿ebraków i
bezdomnych zorganizowa³
Dom Pracy, a dla chorych i
nieuleczalnych ufundowa³
Zak³ad œw. Józefa.
Poniewa¿ spo³eczeñstwo lwowskie w czasach
ks. Z. Gorazdowskiego by³o
wielonarodowoœciowe,
wiêc w trosce by dzieci niemieckie katolickiego wyznania mia³y mo¿noœæ uczêszczania do szko³y katolickiej,
za³o¿y³ katolick¹ szko³ê polsko – niemieck¹, a do jej
prowadzenia zaprosi³ braci
szkolnych z Niemiec. Ks. Zygmunt tak
pisa³ o tym problemie: „Gdy dziecko
katolickie przez cztery lata przebywa
pod wp³ywem nauczycieli innej wiary
– te lata, w których ono ch³onie chciwie wszelki wp³yw otoczenia, a tym
wiêcej wp³ywy religijne, ponosi ono
szkodê niepowetowan¹ na ca³e swoje
¿ycie, (…) zostaj¹c pod ci¹g³ym wp³ywem prze³o¿onych akatolickich i ¿yj¹c
w indyferentyzmie, który do niego
przylgnie na zawsze („Szko³a niemiecka”, s.2). Przypomina³ te¿ duchownym
o obowi¹zku odpowiedzialnoœci za
wiarê tych dzieci: „Duchowieñstwo katolickie ma obowi¹zek staraæ siê, aby
dzieciom, czy s¹ one polskie, czy niemieckie, daæ mo¿noœæ wychowania siê
w szkole katolickiej” („Szko³a niemiecka”, s.2).
Œw. ks. Zygmunt Gorazdowski,
jako wierny uczeñ Chrystusa, z ca³¹
moc¹ zabiega³ o rozszerzenie siê Królestwa Bo¿ego i Jego sprawiedliwoœci, dlatego g³osi³ naukê, nastawa³ w
porê i nie w porê, w razie potrzeby
wykazywa³ b³êdy, poucza³, podnosi³
na duchu z ca³¹ cierpliwoœci¹ (por.2

Tym 4,2). Widz¹c we Lwowie zwaœnione narody, napomina³ w artykule „Ramiê do ramienia”: „PogódŸcie wasze
drobne spory. (…) A kiedy chleba powszedniego bêdziemy mieli pod dostatkiem, kiedy wspólnymi si³ami zdobêdziemy sobie znoœniejsz¹ dolê, nie
bêdziemy siê z sob¹ o to waœniæ, w
jakim jêzyku nasze dzieci maj¹ uczyæ
siê paciorka, chwaliæ Boga – w jakim
jêzyku uczyæ siê maj¹ w szkole”. Ks.
Zygmunt upomina³ siê te¿ o s³uszne
prawa dla Polaków, broni¹c ich przed
rusyfikacj¹. W artykule „M¹dry Polak
po szkodzie” tak m.in. pisa³: „Niektóre
koœcio³y zabrano nam i darowano Rusinom. We wszystkich prawie wiejskich szko³ach wschodniej Galicji jest

jêzyk ruski wyk³adowym jêzykiem i
dzieci polskie, które s¹ zwykle w mniejszoœci, musz¹ siê uczyæ w ni¿szych
klasach czytaæ i pisaæ po rusku i s³uchaæ wyk³adów ruskich, a dopiero w
dalszych klasach po polsku – wiêc
Polacy pokrzywdzeni s¹ znów w swoich prawach”.
Ten niestrudzony „¯o³nierz
Chrystusowy” dawa³ niejednokrotnie
wyraz swej troski o ducha wiary w
polskim narodzie. Pisa³ m.in.: „Skoro
zatracimy nasz charakter wybitnie katolicki, utoniemy w odmêcie bezwyznaniowoœci, napieraj¹cej na nas od
zachodu, lub w schizmie, uciskaj¹cej
od pó³nocy i wschodu. Na to groŸne
niebezpieczeñstwo nie ma innego lekarstwa, tylko utwierdzaæ nasz¹ m³odzie¿ w wierze œwiêtej, budziæ wczeœnie ducha wiary, pos³uszeñstwa i
mi³oœci ku Koœcio³owi i utrzymywaæ
jego ducha przez zachêcanie do praktyk religijnych” („O exhortach”,
s.159). W swoim ¿yciu stara³ siê S³uga
Bo¿y ukazywaæ, ¿e Bóg i spe³nienie
Jego woli s¹ najwa¿niejsze, dlatego w
swoich wskazówkach radzi³ czêsto

m³odzie¿y: „Podró¿ujesz jakby wœród
nocy po gêstym lesie, gdzie co krok
napotykasz nowe przeszkody, trudy i
przykroœci. Niejeden struchla³by z
bojaŸni i przera¿enia, gdyby siê dowiedzia³ o tym wszystkim, co go czeka
w póŸniejszym ¿yciu. B¹dŸ jednak
mocno przekonany, ¿e wszystko, co
ciê spotyka, skieruje Pan Bóg na twoje dobro, jeœli tylko wytrwasz w bojaŸni Bo¿ej i pobo¿noœci. Zbawiciel przecie¿ wyraŸnie powiedzia³: „Szukajcie
najpierw Królestwa Bo¿ego i sprawiedliwoœci jego, a wszystko inne bêdzie
wam dane”. („Rady”, s.7). Patrz¹c w
kontekœcie czwartego b³ogos³awieñstwa na ¿ycie Ksiêdza Zygmunta Gorazdowskiego, mo¿emy o nim powiedzieæ, cytuj¹c s³owa
psalmisty: „Jest moj¹ radoœci¹, mój Bo¿e, czyniæ Twoj¹
wolê, a prawo Twoje mieszka w moim wnêtrzu. G³osi³em
Twoj¹ sprawiedliwoœæ w
wielkim zgromadzeniu, oto
nie powœci¹ga³em warg moich – Ty wiesz o Panie. Sprawiedliwoœci Twojej nie kry³em w g³êbi serca, g³osi³em
Twoj¹ wiernoœæ i pomoc”
(Ps 40).
Staraj¹c siê ¿yæ zgodnie z wol¹ Bo¿¹ i g³osz¹c Jego
sprawiedliwoœæ, na pewno zosta³ ks.
Zygmunt nasycony przez Ojca, który
jest w niebie, bo jak mówi¹ s³owa Apokalipsy: „Nie bêd¹ ju¿ ³akn¹æ ani nie
bêd¹ ju¿ pragn¹æ i nie porazi ich s³oñce ani ¿aden upa³” (Ap 7,16).
Sprawiedliwoœæ ma wiele imion.
Trudno mówiæ dzisiaj o sprawiedliwoœci, ludzie odpowiedz¹ natychmiast –
nie ma sprawiedliwoœci! Czy¿by wiêc
Jezus siê pomyli³ na Górze B³ogos³awieñstw? Z drugiej zaœ strony musimy zapytaæ, jak siê ma sprawiedliwoœæ
do ¿ycia zakonnego, skoro b³ogos³awieñstwa s¹ skierowane do wszystkich wiernych, a wiêc tak¿e do osób
konsekrowanych. Czwarte b³ogos³awieñstwo to najbardziej „spo³eczne”
ze wszystkich b³ogos³awieñstw, nietrudno wiêc chyba umieœciæ je tak¿e
w kontekœcie ¿ycia wspólnoty, która z
natury swej ma charakter spo³eczny.
Halina Martowicz
Literatura:
o. W. Kawecki , s. K. Kawecka:
„W drodze na
Górê B³ogos³awieñstw”
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KAPLICZKA PRZY ULICY P£OWIECKIEJ
„Chwalcie ³¹ki umajone”
Na obrze¿u sanockich domów przy
ul. P³owieckiej, wœród ³¹k po³o¿ona
jest piêkna XIX-wieczna kapliczka jako
w³asnoœæ rodziny Raczkowskich. Przylega do polnej drogi, która jeszcze niedawno by³a czêsto uczêszczanym szlakiem prowadz¹cym do P³owiec. Wokó³
kapliczki posadzone by³y cztery lipy.
Przy czym jedna z nich ucierpia³a przez
uderzenie pioruna, natomiast druga
zosta³a nadpalona podczas po¿aru jaki
wybuch³ w 2006 roku. Obie nale¿a³o
wyci¹æ. Drzewa, które siê zachowa³y
zosta³y zakwalifikowane jako pomniki przyrody.
Wœród wielu mieszkañców rozesz³a siê legenda, która g³osi, i¿ miejsce
to wybra³a sobie sama Matka Bo¿a.
Maryja przyœni³a siê kobiecie wynajêtej do pracy przy ¿niwach, która w
zmêczeniu przysnê³a na tym polu.
Maryja skierowa³a do niej proœbê, aby
w miejscu, w którym siê znajduje wybudowaæ kapliczkê. Kobieta dowiedzia³a siê równie¿ od Maryi, o zgubionych przez siebie koralach, które
rzekomo mia³y znajdowaæ siê przy Ÿróde³ku, którego dotychczas tam nie
by³o. Po przebudzeniu kobieta zwróci³a siê z proœb¹ do w³aœciciela posesji pana Jana Raczkowskiego o wybudowanie kapliczki. Dziêki wspó³pracy

zarówno pana Jana, jak i wielu mieszkañców Przedmieœcia-Sanok dokoñczono budowê w drugiej po³owie XIX
w. Zgubione korale kobieta odnalaz³a
w niedalekiej odleg³oœci od miejsca, w
którym spa³a. Podczas budowy okaza³o siê, ¿e w miejscu tym wyp³ynê³o
Ÿróde³ko, z którego okoliczni mieszkañcy przez wiele lat czerpali czyst¹
wodê.
W swojej historii kapliczka przechodzi³a dwukrotnie gruntowny remont. Pierwszy odby³ siê w 1979r.,
natomiast drugi by³ w latach 2005-

2006r. Niestety w nied³ugim czasie po
zakoñczonych pracach zosta³a podpalona przez nieznanych sprawców. Dziêki szybkiej interwencji okolicznych
mieszkañców zniszczeniu uleg³a tylko
zewnêtrzna jej czêœæ, jednak nowo
po³o¿onego gontu nie uda³o siê odzyskaæ. Jej stabilna budowa z kamienia polnego i z ceg³y sprawi³a, ¿e podstawa zosta³a nienaruszona.
Wewn¹trz w o³tarzu g³ównym na
pocz¹tku widnia³ obraz Matki Bo¿ej z
Dzieci¹tkiem Jezus, a tu¿ przed ostatnim remontem znajdowa³ siê tam ob-
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raz Niepokalanego Serca Matki Bo¿ej.
Obecnie wchodz¹c do œrodka kapliczki na wprost mo¿na ujrzeæ obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, który
zosta³ poœwiêcony wraz z odnowion¹
kapliczk¹ przez ks. proboszcza Andrzeja Skibê dn. 07 maja 2006r.
Na drewnianym o³tarzu znajduje
siê wiele figurek. Po lewej stronie widnieje postaæ œw. Dominika oraz œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus. Z drugiej
strony znajduje siê figurka Jezusa
Zmartwychwsta³ego oraz Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej. Pod g³ównym obrazem
umieszczone jest drewniane tabernakulum, a przed nim stoi figurka Matki
Bo¿ej Niepokalanej. Nale¿y wspomnieæ, ¿e figurki Pana Jezusa Zmartwychwsta³ego i œw. Dominika ok. 25
lat temu, nie wiadomo w jakim celu
zosta³y skradzione z kapliczki i porzucone na okolicznym polu. Za spraw¹
w³aœcicielki tej dzia³ki wróci³y nienaruszone na swoje miejsce.
Po prawej stronie na œcianie wisi
obraz Niepokalanego Serca Matki
Bo¿ej jaki znajdowa³ siê w o³tarzu g³ównym przed remontem w 2005r. Natomiast po lewej stronie wisi obraz œw.
Antoniego z Padwy. W ubieg³ym roku
obrazy te zosta³y odnowione i poœwiêcone.
Co roku przed rozpoczêciem nabo¿eñstw majowych okoliczni mieszkañcy odœwie¿aj¹ kapliczkê z wewn¹trz i
zewn¹trz. Zgodnie z tradycj¹ w miesi¹cu maju, wiele sympatyków gromadzi siê wokó³ Maryi, aby z serca œpiewaæ litaniê i pieœni ku Jej czci. Majówki
rozpoczynaj¹ siê codziennie o godz.
19-ej. W ka¿dym roku kapliczkê odwiedza kap³an, aby wraz z wiernymi
odœpiewaæ pieœni na czeœæ Maryi. Kilka razy by³a tu równie¿ odprawiana
Eucharystia.
Od pocz¹tku miejsce to sta³o siê
bliskie zarówno okolicznym mieszkañcom, jak i goœciom. Przy Maryi zbieraj¹ siê dzieci i doroœli g³ównie podczas œpiewania majówek, choæ i w
pozosta³ych miesi¹cach do Kapliczki
P³owieckiej przybywa wiele osób, aby
pobyæ choæ przez chwilê z Maryj¹.
Niniejszy artyku³ zosta³ opracowany w oparciu o ksi¹¿kê autorstwa pana
Jerzego Chyt³y pt. „Przedmieœcie. O
dawnej dzielnicy Sanoka” oraz relacje
tamtejszych mieszkañców.

„Dla Pani
P³owieckiej”
Nasza Majowa Piêkna Pani,
Z czu³oœci¹ patrzysz na Jezusa
Dziœ uwielbiaj¹ Ciê poddani
Radosna w cia³ach naszych dusza.
We wszystkie barwy przystrojona
Wiosennych kwiatów s³odkie wonie
Otwierasz wiernym swe ramiona
£askawie rz¹dzisz na swym tronie.
Orêdowniczk¹ Jesteœ Œwiêt¹,
Bierzesz lud grzeszny w Sw¹ Obronê
A Tw¹ mi³oœci¹ z nieba wziêt¹
Przyci¹gasz go na Bo¿a stronê.
Najlepsz¹ Matk¹ nam siê stajesz
Ka¿de swe dziecko kochasz szczerze
W jednoœci z nami pozostajesz
Umacniasz nas w prawdziwej wierze.
Dla Ciebie dziœ Królowo Œwiêta
Od œwitu ptasz¹t chór wspania³y
Niebieski koncert o Wniebowziêta
Rozbrzmiewa wznioœle dla Twojej
chwa³y.
Wszystkie z³ocone promienie s³onka
Co godz¹ oczy jakoby strza³y
Biegn¹ z radoœci¹ tam gdzie Patronka
I na jej rêku Synaczek ma³y.
Zielone liœcie wiatrem miotane
Na starych lipach co rosn¹ wko³o
S¹ równie¿ Tobie Pani oddane
Swoim szelestem gwarz¹ weso³o.
A ch³odny potok co wody kryje
W cieniu olchowych gêstych ga³êzi
Szemrze cichutko, radoœci¹ ¿yje,
Szukaj¹c z Tob¹ najczulszych wiêzi.
I to co ¿yje i to co czuje,
W uroku maja takie radosne
Dziœ w naszych sercach Maria króluje
A w duszach mamy przepiêkn¹ wiosnê.

Magdalena
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LECTIO DIVINA
Dziœ Zbawienie przysz³o do tego domu
1 Potem wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto. 2 A pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz, który by³
zwierzchnikiem celników i by³ bardzo
bogaty, 3 chcia³ koniecznie zobaczyæ
Jezusa, któ¿ to jest, ale sam nie móg³
z powodu t³umu, gdy¿ by³ niskiego
wzrostu. 4 Pobieg³ wiêc naprzód
i wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go
ujrzeæ, tamtêdy bowiem mia³ przechodziæ. 5 Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ w górê i rzek³ do niego:
«Zacheuszu, zejdŸ prêdko, albowiem
dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu». 6 Zszed³ wiêc z poœpiechem
i przyj¹³ Go rozradowany. 7 A wszyscy, widz¹c to, szemrali: «Do grzesznika poszed³ w goœcinê». 8 Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do Pana: «Panie,
oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogoœ w czymœ skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie». 9 Na to
Jezus rzek³ do niego: «Dziœ zbawienie
sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿
i on jest synem Abrahama. 10 Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ odszukaæ i zbawiæ to, co zginê³o».
KONTEKST
Spotkanie Zacheusza z Jezusem
ma miejsce w drodze Jezusa do Jerozolimy. Przed zbawczymi wydarzeniami: niedziel¹ palmow¹, œmierci¹ i zmartwychwstaniem. Zatem to wydarzenie
streszcza ca³¹ misjê Jezusa. Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to,
co zginê³o... W Jerozolimie ma siê wype³niæ Bo¿y plan. Przez odrzucenie
i œmieræ Jezusa do zwyciêstwa i chwa³y Jezusa Chrystusa. Tego planu nie
rozumiej¹ uczniowie. Nie rozumie i Zacheusz. W sensie duchowym Zacheusz znajduje siê daleko od drogi zbawienia, drogi któr¹ pod¹¿a Jezus.

Jednak to, co niemo¿liwe u ludzi, u
Boga jest mo¿liwe.
LECTIO
1 Potem wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto.
Jerycho uznawane za najstarsze
miasto œwiata (8 tys. lat przed Chrystusem), wielokrotnie burzone i budowane na nowo. Znaczenie tego miejsca wi¹za³o siê ze znakomitymi
warunkami naturalnymi: obfitoœci¹
wody i roœlinnoœci oraz bliskoœci¹ brodów rzeki Jordan. W czasach Jezusa,
Jerycho to wa¿ny oœrodek polityczny
i handlowy. Zimowa rezydencja króla
Heroda oraz stacja celna kontroluj¹ca
import z Arabii. Jozue, po wejœciu do
Ziemi Obiecanej ob³o¿y³ Jerycho
kl¹tw¹ i og³osi³ przeklêtym ka¿dego,
kto oœmieli siê je odbudowaæ (Joz
6,17.26). Kl¹twa ta ma wp³yw na mieszkañców Jerycha z czasów Heroda,
wœród których znan¹ osobistoœci¹ jest
Zacheusz.
2 A pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz, który by³ zwierzchnikiem celników
i by³ bardzo bogaty,
Pierwszym zbawionym po wkroczeniu do Jerycha Jezusa stanie siê
Zacheusz. Imiê „Zacheusz” mo¿e znaczyæ; „czysty”, „niewinny” lub „Bóg
pamiêta”. Do momentu spotkania z
Jezusem, ¿ycie Zacheusza nie jest
zgodne ze znaczeniem jego imienia.
Dla wspó³czesnych by³ on grzesznikiem, godnym pogardy, tym o którym
Bóg z pewnoœci¹ nie pamiêta. Zacheusz jest „przypadkiem beznadziejnym”. Ale Bóg pamiêta i o nim. Jezus
szuka zagubionych i grzeszników, aby
ich zbawiæ.
3 chcia³ koniecznie zobaczyæ Jezusa,
któ¿ to jest, ale sam nie móg³ z powo-

du t³umu, gdy¿ by³ niskiego wzrostu.
Zacheusz chce spotkaæ Jezusa
twarz¹ w twarz, tak jak Adam obcowa³
z Bogiem. Pragnie, aby i Jezus spojrza³ na niego. Zacheusz s³ysza³, i¿ po
spotkaniu z Jezusem ¿ycie œlepego
¿ebraka uleg³o ca³kowitej przemianie.
S³ysza³, ¿e Jezus powo³a³ celnika Lewiego, i w domu Lewiego ucztowa³
z celnikami i innymi grzesznikami. Owo
S³uchanie wzbudzi³o w nim wiarê i wielkie pragnienie, by spotkaæ Jezusa.
Któ¿ to jest, czy jest to obiecany Mesjasz? Pomimo trudnoœci; niski wzrost,
nêdzna kondycja duchowa, wrogoœæ
ludzi, nie traci Zacheusz nadziei spotkania Boga, nie traci nadziei spotkania Jezusa.
4 Pobieg³ wiêc naprzód i wspi¹³ siê na
sykomorê, aby móc Go ujrzeæ, tamtêdy bowiem mia³ przechodziæ.
Sykomora to drzewo o szerokich
konarach, na które ³atwo mo¿na siê
wspi¹æ. Zacheusz pokonuje wszystkie przeszkody, nara¿aj¹c siê na oœmieszenie. Oœmieszenie jest tym, czego
cz³owiek œwiatowy najbardziej siê obawia, bo jest to odrzucenie przez spo³ecznoœæ, w której ¿yje. Zacheusz czuje, to samo co œlepiec. Oto jest moment
³aski, Zbawienie jest blisko i nale¿y
pospieszyæ, zaryzykowaæ, by je otrzymaæ jako dar Boga.
5 Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce,
spojrza³ w górê i rzek³ do niego: «Zacheuszu, zejdŸ prêdko, albowiem dziœ
muszê siê zatrzymaæ w twoim domu».
Jezus idzie œladem Zacheusza szukaj¹c go. Jezus idzie œladem ka¿dego
grzesznika. Jezus poszukuj¹c zagubionego grzesznika wstêpuje a¿ na Drzewo Krzy¿a. Ale tu, wzywa Zacheusz
z do³u, w sposób uni¿ony, Objawia siê
jako S³uga naszego zbawienia. Zache-
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uszu zejdŸ prêdko, dziœ zatrzymam siê
w twoim domu, dziœ zatrzymam siê
w twoim sercu. Jezus ponagla, prêdko, co znaczy „zbawienie jest tu oto,
na co czekasz”.
6 Zszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³
Go rozradowany.
Zacheusz nie czeka. Wype³nia
wolê Jezusa i jest rozradowany. Zacheusz jest szczêœliwy. Doœwiadczy³
zbawienia, wie, i¿ Boga nale¿y s³uchaæ,
i nie potrzebny jest nam czas by siê
zastanawiaæ. Zastanawiamy siê, gdy
rodz¹ siê w¹tpliwoœci. Zacheusz nie
ma w¹tpliwoœæ, st¹d mo¿e dzia³aæ
z poœpiechem. Cz³owiek wierz¹cy nie
ma w¹tpliwoœci. W¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê gdy brak nam wiary.
7 A wszyscy, widz¹c to, szemrali: «Do
grzesznika poszed³ w goœcinê».
Jezus wywo³uje niepokój u tych,
którzy siebie uwa¿ali za sprawiedliwych, i odmawiali mo¿liwoœci nawrócenia grzesznikom. Jezus wywo³uje
niepokój u niewierz¹cych. Niewierz¹cy „szemraj¹”, by przed samym sob¹
usprawiedliwiæ swoj¹ niewiarê i odrzucenie Chrystusa. Cz³owiek niewierz¹cy, trzyma siê ludzkich obyczajów i nie
rozumie dzia³añ Jezusa. Ale Mi³oœæ
Bo¿a przekracza granice ludzkiego prawa i ludzkiej obyczajnoœci. My równie¿ czêsto potêpiamy innych, ze
wzglêdu na powszechn¹ opinie.
8 Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do Pana:
«Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê
ubogim, a jeœli kogoœ w czymœ skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie».
Zacheusz stoj¹c przed Panem, nie
lêka siê prawdy o sobie, nie lêka siê
os¹du ludzkiego. Odzyska³ godnoœæ
dziecka Boga. Zacheusz publicznie
przyznaje siê do grzechów i pragnie
wynagrodziæ wyrz¹dzone krzywdy. To
obecnoœæ Jezusa i Jego przyjaŸñ daje
mu poczucie bezpieczeñstwa i odwagê publicznego wyznania win.
9 Na to Jezus rzek³ do niego: «Dziœ
zbawienie sta³o siê udzia³em tego
domu, gdy¿ i on jest synem Abrahama.
S³owa Jezusa potwierdzaj¹ zbawienie Zacheusza. Zbawiciel narodzi³ siê
w sercu grzesznika. Przyszed³, znalaz³
w nim mieszkanie i przemieni³ go w podobnego do siebie. Zacheusz staje siê
podobny do Izaaka, syna Abrahama:
przyjmuje nowe ¿ycie w darze od Boga
i sam staje siê darem dla innych.
W Jezusie otrzymuje nowe Ÿród³o
¿ycia i bogactwa. Odzyskuje sy-

nowsk¹ relacjê wobec Boga oraz relacjê bratersk¹ do ludzi, zw³aszcza ubogich i pokrzywdzonych.
10 Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ odszukaæ i zbawiæ to, co zginê³o».
Jezus objawia siê jako dobry Pasterz, jako Zbawca cz³owieka. Grzech
nie jest banalnym naruszeniem Bo¿ych przykazañ, ale radykalnym zerwaniem wiêzi z Bogiem. Jest œmierci¹ cz³owieka. Zacheusz – ocalony grzesznik
jest zapowiedzi¹, ¿e Jezus z³o¿y siebie
w ofierze, aby ocaliæ wszystkich.
MEDITATIO
„Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ
i zbawiæ to, co zginê³o.” Zacheusz to
cz³owiek nielubiany, uwa¿any za
grzesznika. Zacheusz obrós³ w dobra
doczesne, a ¿ycie jakie prowadzi³ odpowiada³o mu. Ale Zacheusz us³ysza³
o Jezusie i zapragn¹³ Go zobaczyæ.
Zacheusz zapragn¹³ dotkn¹æ Jezusa
i b³agaæ go o litoœæ. Jezus odpowiada
na pragnienie Zacheusza z mi³oœci¹.
Wokó³ nas jest wielu Zacheuszów. My
nie wierzymy w mo¿liwoœæ ich przemiany. ¯yj¹ obok nas bardzo nieszczêœliwi. Zastêpuj¹ brak mi³oœci ze strony bliŸnich, rzeczami i sprawami ma³o
istotnymi. Czyni to ich bardziej nieszczêœliwymi. Nie przyznaj¹ siê do tego
przed sob¹, nie potrafi¹ dostrzec swojej grzesznoœci. Módlmy siê, aby us³yszeli, i¿ w³aœnie, obok nich przecho-

dzi Jezus. Módlmy siê, aby zapragnêli
Go zobaczyæ, spotkaæ. Módlmy siê,
aby mieli odwagê wejœæ na drzewo,
aby dostrzegli we wzroku Jezusa mi³oœæ. Módlmy siê, aby zapragnêli tego
mi³uj¹cego spojrzenia na sobie. Ale nie
zapominajmy, ¿e zdarzenie to dotyczy
i mnie. Bo we mnie jest Zacheusz, który czyni³ mniejsze czy wiêksze z³o.
I ja potrzebujê spotkania z mi³oœci¹
Jezusa.
CONTEMPLATIO ET ACTIO
Zastanówmy siê, czy nasze spojrzenie na innych jest przyjazne? Czy
potrafiê wydobywaæ dobro tkwi¹ce
g³êboko w ka¿dym cz³owieku? Czy
spotkania ze mn¹ rodz¹ w innych radoœæ i chêæ lepszego ¿ycia? Kto jest
celnikiem, do którego powinienem siê
dziœ zbli¿yæ i spojrzeæ na niego przyjaŸnie? Pozwólmy te¿ Jezusowi,
by spojrza³ na nas przyjaŸnie i wyzwoli³ to, co w nas najpiêkniejsze. Co uczyniê, aby pozwoliæ Jezusowi przychodziæ do mnie czêœciej, kiedy tylko
zechce? Do czego konkretnie wzywaj¹
mnie Jego s³owa: Oto stojê u drzwi
i ko³aczê: jeœli kto pos³yszy mój g³os
i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê
z nim wieczerza³, a on ze Mn¹
(Ap 3,20)?
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Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego – 13.05.2018.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ podczas Mszy œwiêtej o godzinie 11.00, dzieci klas trzecich naszej
parafii przyst¹pi¹ do Pierwszej Komunii œwiêtej. To wielkie wydarzenie parafialne, a g³ównie rodzinne i g³êbokie
prze¿ycie dla samych dzieci. Na rodzicach ci¹¿y obowi¹zek, aby swoim dzieciom dawali przyk³ad ¿ywej wiary, wzorowych praktyk religijnych,
przystêpowania do sakramentów œwiêtych, udzia³u w coniedzielnych
Mszach œwiêtych. Dzieci, ich rodziców, zapraszamy na tzw. Bia³y Tydzieñ.
2. We œrodê œwiêto œw. Andrzeja
Boboli, Patrona Polski.
3. Od czwartku trwa nowenna przed
œwiêceniami kap³añskimi, które przyjm¹
diakoni: Szymon Kot i Jakub Jakubowski, w gronie swoich kolegów. Modlimy siê o umocnienie ich w powo³aniu,
godne przyjêcie œwiêceñ, a potem o

gorliwoœæ w spe³nianiu obowi¹zków
kap³añskich. Œwiêcenia kap³añskie
odbêd¹ siê w Archikatedrze przemyskiej, w sobotê, 19 maja. Ju¿ na drugi
dzieñ po œwiêceniach, czyli 20 maja,
ks. Szymon Kot, o godz. 12.30, odprawi prymicyjn¹ Mszê œwiêt¹ w naszym koœciele i udzieli uroczystego
b³ogos³awieñstwa. Zapraszamy na tê
uroczystoœæ.
4. Od pi¹tku trwa nowenna przed
Zes³aniem Ducha Œwiêtego. Dzisiaj w
Archidiecezji œwiêcenia diakonatu.
Kandydatów do œwiêceñ diakonatu
polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach i prosimy o umocnienie Duchem Œwiêtym.
5. W sobotê, od godziny 9.00 spowiadaæ bêdziemy dzieci klas czwartych, które obchodziæ bêd¹ rocznicê
Pierwszej Komunii œwiêtej, zaœ w naj-

bli¿sz¹ niedzielê, o godzinie 9.30 zostanie odprawiona Msza œwiêta w ich
intencji.
6. Otrzymaliœmy zaproszenie na Drogê Krzy¿ow¹ z modlitw¹ o wyzwolenie z na³ogów i zniewoleñ, która odbêdzie siê 19 maja, te¿ w najbli¿sz¹
sobotê. Pocz¹tek o godzinie 11.00 w
Sanktuarium œw. Biskupa Józefa S.
Pelczara w Korczynie. Drogê Krzy¿ow¹
do ruin zamku w Odrzykoniu w obecnoœci relikwii œw. Jana Paw³a II poprowadzi ks. Janusz Zajdel. Rozwa¿ania
ka¿dej stacji poprzedzone bêd¹ œwiadectwami osób wyzwolonych. Mszy
œwiêtej na zakoñczenie przewodniczyæ
bêdzie ks. Jan Seremak. Homilie wyg³osi ks. Stanis³aw Czenczek. Po Mszy
œwiêtej dla wszystkich gor¹cy posi³ek
i AGAPE.

Intencje mszalne
Od 14.05 do 20.05.2018r
14.05.2018
PONIEDZIA£EK
6.30 + Stanis³aw D³ugosz
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz – int.
od Andrzeja Malcher z rodzin¹
7.30 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej dla Romana i
Danuty
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Zofia Kuzyszyn – od Marii Baran
3. + Zofia Raczkowska
4. + Ks. Tomasz – od Kasperka i Karolinki
15.05.2018
WTOREK
6.30 + Zofia
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz - int.
od Andrzeja Malcher z rodzin¹
7.30 1. + Lucyna Krystyñska – int.
od Zarz¹du i Pracowników z Zak³adu
Pracy mê¿a – Jadczyszyn sp. z o.o.
2. O szybki powrót do zdrowia dla siostry Teresy
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Zofia Pokorska
3. + Maria i + Mieczys³aw
16.05.2018
ŒRODA
6.30 + Lucyna Krystyñska
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz - int.

od Andrzeja Malcher z rodzin¹
7.30 + Maria i + W³adys³aw Piróg
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Anna w 1 rocz. œmierci
3. W intencji ksiêdza Proboszcza
4. + Stanis³aw i ++ z rodziny
17.05.2018
CZWARTEK
6.30 + Lucyna Krystyñska
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz – int.
od rodziny Kulonów
7.30 + Patrycja i + Helena
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Helena i + Stanis³aw Bogaczowie
3. + Henryk i + Bogdan G³ód
18.05.2018
PI¥TEK
6.30 + Micha³ Polañski w 3 rocz. œmierci
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz – od
wspó³pracowniki mê¿a zmar³ej z Politechniki Rzeszowskiej
7.30 + Lucyna Krystyñska
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Marianna (f) Lemko w 3 rocz. œmierci
3. + Stefan i + Maria i ++ z rodziny
19.05.2018
SOBOTA
6.30 1. + Lucyna Krystyñska
2. + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od grona

pedagogicznego i pacowników SP 6 w
Sanoku
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz – od
Marii i Stanis³awa z Woli Wotorskiej
7.30 + Marianna, + Józef, + Szymon,
+ Jerzy Adamczakowie
+ Krzysztof, + Zbigniew, + Konstanty
Politowie
18.00 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. W intencji ks. Szymona prymicjanta
20.05.2018
NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + W³adys³aw Witkoœ w 28 rocz.
œmierci
9.30 Rocznica Pierwszej Komunii
Œwiêtej
11.00 + Aniela Zaj¹c (greg.)
12.30 1. Msza Prymicyjna ks. Szymona Kota
2. O b³ogos³awieñstwo Bo¿e, opiekê Matki Najœwiêtszej dla Sióstr z Ró¿y nr 17
im. œw. Bernadetty
16.00 + Edward i + Helena Pocz¹tko, +
Jan, + Irena, + Andrzej Fornal
18.00 W intencji ks. Szymona prymicjanta
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