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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego

W NUMERZE

Prze¿ywamy Uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego czyli Zielone Œwiêta,
jak mówimy popularnie, bowiem nasze domy, koœcio³y przyozdabiamy
ga³¹zkami rozwiniêtych drzew. Pisa³em
dwa lata temu (15.05.2016):
„W Uroczystoœæ Zes³ania Ducha
Œwiêtego œpiewana jest „Sekwencja”.
Pieœñ zwana „sekwencj¹” oznacza
tyle co „ci¹g dalszy”, a co wed³ug
obecnego msza³u œpiewana jest tylko
na Wielkanoc i Uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego, a wiêc tylko w sytuacjach wyj¹tkowych. Sekwencja wielkanocna zaczyna siê od s³ów: „Niech
w œwiêto radosne Paschalnej Ofiary”,
zaœ sekwencja dzisiejsza zaczyna siê
od s³ów: „Przyb¹dŸ, Duchu Œwiêty”.
Sekwencja dnia dzisiejszego jest
bardzo g³êboka, bo ukazuj¹ca tajemnicê Ducha Œwiêtego i Jego dzia³ania.
Zaczyna siê s³owem: „Przyb¹dŸ”. Jest
to jakby rodzaj natarczywego wo³ania,
bo w drugiej zwrotce, a¿ trzykrotnie
wo³amy: „PrzyjdŸ”. – „Przyb¹dŸ”
i „przyjdŸ”. To wo³anie ukazuje kondycjê cz³owieka, która nie wygl¹da najlepiej, a Duch Œwiêty wszystko mo¿e.
On mo¿e zes³aæ strumieñ swego
œwiat³a, bo cz³owiek niekiedy chodzi
w ciemnoœci. Czasem mrok duchowy
spowija nasze serca i umys³y i trzeba
wewnêtrznego oœwiecenia, rozœwietlenia, rozjaœnienia tych mroków. St¹d
modlimy siê do Ducha Œwiêtego: „Duchu Œwiêty, który oœwiecasz serca
i umys³y nasze,…”.
W tej¿e sekwencji znajduje siê szereg przymiotów jakie mo¿emy przypisaæ Duchowi Œwiêtemu. Jest On:
- Ojcem ubogich;
- Dawc¹ ³ask drogich;
- Œwiat³oœci¹ sumieñ;
- Najmilszym z goœci;
- S³odk¹ serc radoœci;
- S³odkim orzeŸwieniem;
- Och³od¹ w pracy;
- w skwarze ¿yw¹ wod¹;
- w p³aczu utuleniem;
- Œwiat³oœci¹ najœwiêtsz¹.

W tej¿e „sekwencji” ukryta jest
ogromna wiara i nadzieja, ¿e dziêki
Mocy Ducha Œwiêtego, mo¿e siê zmieniæ ¿ycie cz³owieka, mo¿e siê zmieniæ
„oblicze ziemi”:
Bez Twojego tchnienia,
Có¿ jest wœród stworzenia?
Jeno cierñ i nêdze.
Pamiêtamy to wielkie wo³anie Jana
Paw³a II w Warszawie, na Placu Zwyciêstwa, 2 czerwca 1979 roku:
„Niech zst¹pi Duch Twój!
Niech zst¹pi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!”
A dziœ?
Wtedy, po latach, nadszed³ czas
zmian, który powoli kruszy³ zastyg³e
jak lawa struktury komunizmu,
a otwiera³ wrota wolnoœci, otwarcia siê
na œwiat. Ten proces trwa po dziœ
dzieñ, choæ stale piêtrz¹ siê nowe problemy i nowe trudnoœci. Powia³o wolnoœci¹, która jest wielkim darem, szczególnie teraz, w roku 2018, kiedy to
prze¿ywamy setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci, mo¿emy ten czas
okreœliæ wielkim powiewem Ducha
Œwiêtego, czasem wolnoœci. Œw. Jan
Pawe³ II przestrzega³ nas jednak, aby
nie traktowaæ wolnoœci jako czegoœ,
co zosta³o nam dane raz na zawsze.
O wolnoœæ stale trzeba zabiegaæ, budowaæ j¹ na arenie miêdzynarodowej,
krajowej, spo³ecznej.
S¹ to wielkie s³owa, a przechodz¹c do nas samych, to trzeba powiedzieæ, ¿e jesteœmy wielorako zniewoleni. Tym zniewoleniem s¹ nasze
wady narodowe i osobiste. Odniosê
siê do przykazañ Bo¿ych i postawiê
pytanie: czy liczymy siê z nimi?
Bywa, ¿e ³amanie przykazañ Bo¿ych
wiedzie do zniewolenia cz³owieka.
Popatrzmy na nasze sumienia. Katechizm Koœcio³a Katolickiego daje
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nam jasne zasady: „W g³êbi sumienia cz³owiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nak³ada, lecz któremu winien byæ pos³uszny i którego
g³os wzywaj¹cy go zawsze tam, gdzie
potrzeba, do mi³owania i czynienia
dobra a unikania z³a, rozbrzmiewa
w sercu nakazem… Cz³owiek bowiem ma w swym sercu wypisane
przez Boga prawo… Sumienie jest
najtajniejszym oœrodkiem i sanktuarium cz³owieka, gdzie przebywa on
sam z Bogiem, którego g³os w jego
wnêtrzu rozbrzmiewa” (n. 1776).
Nieraz s³yszê, jak ktoœ mówi: „postêpujê zgodnie ze swoim sumieniem”,
kiedy grzeszy, kiedy ¿yje w grzechu,
co znaczy ¿e jego sumienie jest fa³szywe, Ÿle ustawione, ¿e nie liczy siê
ani z prawem natury, ani z Bo¿ymi przykazaniami, ale stworzy³ swój œwiat
wartoœci, które s¹ antywartoœciami.
Œw. Augustyn zachêca: „Wróæ do
swego sumienia, jego pytaj!... ZejdŸcie wiêc – bracia – do waszego wnêtrza i we wszystkim, co czynicie, patrzcie na Œwiadka – Boga!” (n. 1779).
Zachêcam, aby siêgaæ po Katechizm, choæby te rozdzia³y poœwiêcone sumieniu (1776-1794), aby dog³êbnie przygl¹dn¹æ siê swojemu
sumieniu. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e
sumienie mo¿e przyzwyczaiæ siê do
grzechu i powoli ulega zaœlepieniu, co
jest bardzo niebezpieczne dla dalszego postêpowania. Niech Duch Œwiêty stale nas oœwieca, pobudza do refleksji, wskazuje drogi prawoœci.

,
Ks. Andrzej Skiba

XVI DZIECIÊCY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I
PATRIOTYCZNEJ ........................................................ 12
Pierwsza Komunia Œwiêta 13 maja 2018 ........................ 15
Og³oszenia i intencje .................................................... 16

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 20 (766) 20 maja 2018 r.

3

„Nagle spad³ z nieba szum,
jakby uderzenie gwa³townego wiatru…”
Kazanie podczas Mszy œw. prymicyjnej ks. Szymona Kota, 20.05.2018.
W dzisiejszym fragmencie z Dziejów Apostolskich (2,1-11), jest mowa
okreœlaj¹ca czas: „dzieñ Piêædziesi¹tnicy” i miejsce: „znajdowali siê wszyscy razem na tym samym miejscu”.
Nastêpnie dowiadujemy siê o wydarzeniu, co siê tam sta³o: „Nagle spad³
z nieba szum, jakby uderzenie gwa³townego wiatru, i nape³ni³ ca³y dom,
w którym przebywali”. Zaciekawieni
s³uchamy co dzia³o siê dalej: „Ukaza³y
siê im te¿ jêzyki jakby z ognia, które
siê rozdzieli³y, i na ka¿dym z nich
spocz¹³ jeden. I wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym i zaczêli
mówiæ obcymi jêzykami, tak jak im
Ducha pozwala³ mówiæ”. Dzia³o to siê
we wspólnocie. Byæ we wspólnocie,
stanowi¹c jedno, w ¿yciu cz³owieka
odgrywa powa¿n¹ rolê. Tak jest na
wielu odcinkach ¿ycia osobistego
i spo³ecznego.
W tym fragmencie us³yszeliœmy
tak¿e o takich ¿ywio³ach, jak: „szum,
jakby uderzenie gwa³townego wichru”,
„jêzyki jakby z ognia, które siê rozdzieli³y, i na ka¿dym z nich spocz¹³ jeden.
I wszyscy zostali nape³nieni Duchem
Œwiêtym” (Dz 2,2-4). Wiatr – nawet wicher i ogieñ! Niebezpieczne ¿ywio³y, ale
konieczne dla ¿ycia cz³owieka.
Pos³u¿ê siê myœlami zawartymi
w ksi¹¿ce autorstwa Pierre Taleca, pt.
„Wiara jest wyborem” 1, w której
w przepiêkny, wrêcz artystyczny sposób przedstawia Osoby Trójcy Przenajœwiêtszej, a szczególnie Osobê
Ducha Œwiêtego.
Zaczyna od stworzenia œwiata,
które porównuje do teatru na wolnym
powietrzu. Widownia œwiata jest pusta, wokó³ ciemna przestrzeñ. Zanim
padn¹ pierwsze s³owa, które obecnie
czytamy w Ksiêdze Rodzaju, Bo¿y reflektor pada na g³ównego Re¿ysera:
„Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê. Ziemia zaœ by³a bez³adem i pustkowiem: ciemnoœæ by³a nad powierzchni¹ bezmiaru wód, a Duch Bo¿y
unosi³ siê nad wodami” (Rdz 1,1-2).
Potem z ciemnoœci wy³aniaj¹ siê dekoracje: dzie³a jakie Pan Bóg stworzy³.
Duch Œwiêty jest Re¿yserem tych
wydarzeñ, On porz¹dkuje wszystko,

wprowadza ³ad, porz¹dek. On oœwieca. Panuje nad chaosem. Jest obecny
nad wodami, unosi siê. Bywa porównywany do or³a, który kr¹¿y nad swoim gniazdem, nad swoimi pisklêtami,
nad którymi rozwija swoje skrzyd³a
(por. Pwt 32,11). Jego Ÿrenice stale s¹
otwarte, on czuwa bez wzglêdu na zagro¿enie. Jego skrzyd³a ogarniaj¹ ca³y
œwiat, jakby macierzyñsk¹ czu³oœci¹.
Duch jest podobny do wiatru, do
powiewu, st¹d stale jesteœmy w Jego
zasiêgu, On stale nas ogarnia. Bez powietrza, bez wiatru, powiewu, nie moglibyœmy ¿yæ.
Jest to jakby powietrze
Boga, Jego atmosfera nas
ogarniaj¹ca. On stwarza
odpowiedni klimat miêdzy
stworzeniami, a g³ównie
miêdzy ludŸmi. Pan Jezus
mówi do Nikodema: „Wiatr
wieje tam, gdzie chce,
i szum jego s³yszysz, lecz
nie wiesz, sk¹d przychodzi i dok¹d pod¹¿a”. Wiatru nikt nie powstrzyma,
choæ mo¿e przewidzieæ si³ê jego uderzenia. Wiatr mo¿na jednak wykorzystaæ dla dobrych celów. Wiatr pomóg³
œw. Piotrowi przyp³yn¹æ do Rzymu,
a Krzysztofowi Kolumbowi odkryæ
Amerykê. Odkrycia dokonuj¹ siê za
spraw¹ Ducha.
Duch Œwiêty to Ogieñ: „Przyszed³em ogieñ rzuciæ na ziemiê i jak¿e bardzo pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³!”.
Mo¿na dotkn¹æ wody, mo¿na odczuæ
powiew wiatru, ale ognia nikt dotkn¹æ
nie mo¿e, bo on pali. Ogieñ mo¿na
ogl¹daæ z bezpiecznej odleg³oœci. On
jednak daje ciep³o, rozœwietla mroki.
Trzeba tylko stan¹æ w jego obecnoœci, blisko ogniska. Ogieñ oczyszcza;
ogieñ przekszta³ca materiê. Duch nawraca, przekszta³ca duchowo. Trzeba
tylko wznieciæ jego iskrê, aby ognisko zap³onê³o. Ogieñ stwarza odpowiedni nastrój, jednoczy ludzi na dobre i na z³e.
Duch Œwiêty to woda i go³êbica.
Nie mo¿na ¿yæ bez wody. Ona daje
¿ycie, choæ, podobnie jak ogieñ, jest
wielkim ¿ywio³em, który trzeba opano-

waæ. Woda jest p³odnoœci¹, wp³ywa
na rozwój i wzrost roœlin. Mo¿e byæ
tak¿e przyczyn¹ œmierci, jak wody potopu, czy niespodziewane powodzie,
jakieœ tsunami. Bóg mówi jednak o darze „czystej wody”, o wodzie ¿ywej,
któr¹ jest Duch Œwiêty. Nad wod¹
unosi siê ptak, go³êbica, jak nad Jordanem w czasie chrztu Pana Jezusa.
„Czy œwieci s³oñce, czy pada deszcz,
czy wieje wiatr, ptak jest w swoim
¿ywiole, ¿yje ko³ysany wiatrem.
A w górze pod niebem lata. Ptak wszê-

dzie jest u siebie, a jednak ma swoje
wybrane ogrody. W wybranym ogrodzie œpiewa, gdy mu przyjdzie ochota.
A cz³owiek jest szczêœliwy, ¿e w jego
ogrodzie o poranku œpiewa niewidzialny ptak tylko dlatego, ¿e ma tak¹ chêæ.
Duch, chêæ Boga w sercach ludzi, jest
tu, zawsze tu jak ów ptak niewidzialny, nieuchwytny w swej wolnoœci. Ta
wolnoœæ tak urzek³a œw. Jana, ¿e zachowa j¹ w pamiêci jako jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech
wizerunku Ducha. Nazywa on Ducha
Œwiêtego „Duchem prawdy”. Prawdy,
która wyzwala”.
Czytamy w proroctwie Ezechiela:
„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnê do waszego wnêtrza, odbiorê wam serce kamienne, a dam
wam serce z cia³a” (36,26). Oby nasze
serca by³y zdolne przyj¹æ powiew
Ducha Œwiêtego, aby nas przemienia³,
czyni³ wolnymi od uzale¿nieñ, pozwoli³ us³yszeæ g³os Jego, aby odmieniæ
nasze serca.
Jak wielk¹ rolê w naszym ¿yciu
spe³nia Duch Œwiêty, niech powie nam
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œw. Pawe³ w Pierwszym Liœcie do Koryntian (12,3b-7.12-13): „Ró¿ne s¹ dary
³aski, lecz ten sam Duch; ró¿ne te¿ s¹
rodzaje pos³ugiwania, ale jeden Pan;
ró¿ne s¹ wreszcie dzia³ania, lecz ten
sam Bóg, sprawca wszystkiego we
wszystkich. Wszystkim zaœ objawia
siê Duch dla wspólnego dobra”.
Œwiêcenia kap³añskie naszego
parafianina, Szymona Kota
Dziœ uroczystoœæ Zes³ania Ducha
Œwiêtego. W dniu wczorajszym w przemyskim, katedralnym Wieczerniku,
przyj¹³eœ sakrament kap³añstwa. Wiele razy oprócz liturgii s³owa z wigilii
Zes³ania Ducha Œwiêtego i dnia dzisiejszego, uwidoczniona jest rola Ducha Œwiêtego. WyobraŸmy sobie, ¿e
jesteœmy w katedrze przemyskiej na
œwiêceniach kap³añskich naszych
dziewiêtnastu diakonów, wœród których jest nasz parafianin, Szymon Kot.
Ksiê¿e Szymku!
W dniu wczorajszym pyta³ ciê ks.
arcybiskup, metropolita, Adam Szal:
„Czy chcesz wiernie pe³niæ urz¹d pos³ugiwania kap³añskiego w stopniu
prezbitera, jako gorliwy wspó³pracownik biskupów w kierowaniu ludem
Bo¿ym pod przewodnictwem Ducha
Œwiêtego?” – Odpowiedzia³eœ:
„Chcê”. Po zakoñczeniu litanii do
Wszystkich Œwiêtych, Arcybiskup
modli³ siê: „Wys³uchaj nas, Panie, nasz
Bo¿e, i obdarz swojego s³ugê b³ogos³awieñstwem Ducha Œwiêtego oraz
moc¹ ³aski kap³añstwa. Niech ten, który ma zostaæ przez Ciebie uœwiêcony,
cieszy siê zawsze obfitoœci¹ Twoich
darów”. Równie¿ odniesienie do Ducha Œwiêtego by³o w chwili, kiedy ks.
abp trzyma³ nad tob¹, i twoimi kolegami, wyci¹gniête rêce i modli³ siê: „Ty
dla kszta³towania kap³añskiego ludu
ustanawiasz w nim ró¿ne stopnie s³ug
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, nape³nionych moc¹ Ducha Œwiêtego”.
– „Niech bêdzie godnym wspó³pracownikiem biskupów, aby przez jego
przepowiadanie i dziêki ³asce Ducha
Œwiêtego s³owa Ewangelii przynios³y
obfity owoc w ludzkich sercach i dotar³y a¿ na krañce ziemi”.
Odwo³anie do Ducha Œwiêtego
mia³o tak¿e miejsce przy namaszczeniu twoich r¹k Olejem Œwiêtym: „Nasz
Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec

namaœci³ Duchem Œwiêtym i moc¹,
niech ciê strze¿e, abyœ uœwiêca³ lud
chrzeœcijañski i sk³ada³ Bogu Ofiarê”.
Duch Œwiêty przeobficie zrosi³
twoj¹ duszê, usprawni³ ciê do sprawowania sakramentów œwiêtych, do
g³oszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, a nade wszystko do sk³adania
Najœwiêtszej Ofiary. To wielkie wyró¿nienie, ale jeszcze wiêksze zobowi¹zanie. Dziœ bowiem nasta³ dla Ciebie
dzieñ dziêkczynienia za ³askê powo³ania i dar kap³añstwa. Ciesz¹ siê Twoi
Rodzice i Bracia, Twoi najbli¿si, którzy towarzyszyli Ci na Twojej drodze
do kap³añstwa.
Dziœ zapewne pytasz i nieraz zapewne bêdziesz pyta³: Bo¿e, „jak Ci
dziêkowaæ, ¿eœ mi da³ tak wiele…” –
czy bêdziesz wyznawa³: „Tyle dobrego zawdziêczam Tobie, Panie,.
Wszystko co mam, od Ciebie przecie¿
jest”. Pytaj¹ tak¿e Twoi Rodzice, którzy ciesz¹ siê i raduj¹, pyta nasza Parafia: „Czego chcesz od nas, Panie, za
Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?” – Odpowiadamy: „Wdziêcznym Ciê tedy
sercem, Panie, wyznawamy, bo nad nie
przystojniejszej ofiary nie mamy”.
A wiêc wdziêcznoœæ, dziêkczynienie, a zarazem i radoœæ, ¿e z naszej Parafii Pan „spojrza³” na Ciebie, ksiê¿e
Szymku, „spojrza³ z mi³oœci¹”. Kap³añstwo nie jest zawodem, ale stanem
¿ycia. Tego nie mo¿na narzuciæ, wykalkulowaæ, bo do kap³añstwa idzie siê
z powo³ania. To Pan wybiera, On powo³uje, a cz³owiek rozeznaje. Tê prawdê zawieraj¹ s³owa Pana Jezusa wypisane po ³acinie w naszej seminaryjnej
kaplicy: „Nie wyœcie Mnie wybrali, ale
Ja was wybra³em i przeznaczy³em was
na to, abyœcie szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwa³” (J 15,16).
Powo³anie to tajemnica serca,
a serce to „najwiêksza nieznana cz³owieka… Tak wspania³e, ¿e Bóg o nie
zabiega. Tak potê¿ne, ¿e mo¿e oprzeæ
siê na mi³oœci Wszechmocnego. Tak
md³e, ¿e chwyta je w sieci niejedna s³aboœæ. Tak szalone, ¿e mo¿e zburzyæ
wszystko szczêœcie i wszelki ³ad. Tak
wierne, ¿e nie zdo³a go zraniæ nawet
przewrotna niewiernoœæ. Tak naiwne,
¿e idzie na lep ka¿dej s³odyczy. Tak
pojemne, ¿e pomieœci w sobie wszystkie sprzecznoœci. I to – niemal – w ka¿dym cz³owieku (…). Ale cz³owiek stokroæ wspanialszy, bo zdo³a nim rz¹dziæ.

A Bóg? On jeden zna drogi do najbardziej tajemniczego Seca”2.
Kim jest kap³an?
Kap³an, to cz³owiek powo³any, z ludu wybrany: „Ka¿dy bowiem arcykap³an spomiêdzy ludzi brany, dla ludzi
jest ustanawiany w sprawach odnosz¹cych siê do Boga, aby sk³ada³ dary
i ofiary za grzechy” (Hbr 5,1).
Byæ powo³anym, to doœwiadczaæ
na sobie spojrzenia Boga, którego
oczy „s¹ wielkie i ufne” (T. de Chardin). Bóg wybieraj¹c ufa cz³owiekowi,
poniek¹d wpatruje siê w cz³owieka, bo
chce go mieæ do swojej dyspozycji.
Powiedzenie Bogu TAK, wymaga
pewnej odwagi i ryzyka. Do proroka
Jeremiasza Bóg mówi: „… pójdziesz,
do kogokolwiek ciê poœlê, i bêdziesz
mówi³, cokolwiek tobie polecê. Nie lêkaj siê ich, bo jestem z tob¹, by ciê
chroniæ” (1,7-8). Prorok ca³ym sercem
odda³ siê na s³u¿bê Bogu i ludziom.
Nie znajdowa³ jednak zrozumienia.
Nazywany by³ zdrajc¹ narodu, który
zbyt czarno patrzy na jego dzieje. G³osi³ nadchodz¹ce kary, nikt jednak nie
wierzy³ jego s³owom. Czu³ siê ju¿ zniechêcony, wewnêtrznie rozdarty, dlatego wo³a do Pana Boga: „Uwiod³eœ
mnie, Panie, a ja pozwoli³em siê uwieœæ;
ujarzmi³eœ mnie i przemog³eœ. Sta³em
siê codziennym poœmiewiskiem, wszyscy mi ur¹gaj¹” (20,7). Prorok buntuje
siê do tego stopnia, ¿e postanawia:
„Nie bêd¹ Go ju¿ wiêcej wspomina³ ani
mówi³ w Jego imiê. Ale wtedy zacz¹³
trawiæ moje serce jakby ogieñ nurtuj¹cy w moim ciele. Czyni³em wysi³ki,
aby go st³umiæ, lecz nie potrafi³em”
(w. 9)– „Ale Pan jest przy mnie jako
potê¿ny mocarz…” (w. 11).
By³o to spotkanie z Bogiem pe³ne
dramaturgii, wewnêtrznego zmagania
siê z sob¹. Niejeden z nas, kap³anów,
prze¿ywa podobne rozterki, stacza
wewnêtrzn¹ walkê, aby pozostaæ wiernym Panu Bogu i Koœcio³owi. Na taki
bój te¿ trzeba byæ przygotowanym.
Kim jest kap³an?
Kap³an jest cz³owiekiem Eucharystii.
Jest œwiêcony przede wszystkim po to,
„aby sk³ada³ dary i ofiary za grzechy”,
aby sk³ada³ Najœwiêtsz¹ Ofiarê. Œw. ks.
Jan Vianney by³ najszczêœliwszym wtedy, gdy odprawia³ Mszê œwiêt¹. Mówi³,
¿e wszystko dobro, które istnieje na œwiecie, nie dorównuje Ofierze Mszy œwiêtej,
gdy¿ s¹ to dzie³a ludzkie, „podczas gdy
Msza œwiêta jest dzie³em Boga”.
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Wiemy, co to jest Msza œwiêta! To
powtórzenie Wieczernika i Golgoty, to
odtworzenie i uobecnienie krwawej
Ofiary krzy¿owej w sposób bezkrwawy. Ona ma moc przemiany naszych
serc, jest „Ÿród³em i szczytem ca³ego
¿ycia chrzeœcijañskiego”.
Kap³an, to cz³owiek, który ukazuje
nam Chrystusa, zachêcaj¹c wiernych:
„Bierzecie i jedzcie z tego wszyscy: To
jest bowiem Cia³o moje…”. To cz³owiek, który ustawicznie zachêca do
posilania siê Cia³em Pañskim, Chlebem
daj¹cym ¿ycie wieczne: „Jeœli ktoœ
spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki” (J 6,51).
Kap³an, to cz³owiek, który ukazuje
nam Chrystusa jako najdoskonalszy
wzór do naœladowania, a który umi³owa³ nas „do koñca” (J 13,1), a¿ do
œmierci na krzy¿u, oddaj¹c za nas swoje ¿ycie.
Kap³an, to cz³owiek, który stale
uœwiadamia sobie i wiernym, ¿e „nie
samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych” (Mt 4,4).
Kap³an, to cz³owiek, który w ca³ej
pe³ni ukazuje dobr¹ Nowinê o zbawieniu, ca³¹, nieokrojon¹ Bibliê – Pismo
Œwiête, które id¹c za R. Brandstaetterem – mówi:
„g³osem napomnienia
I g³osem nagany,
I g³osem gniewu
I g³osem kary,
I g³osem potêpienia,
I g³osem przestrogi
I g³osem sumienia”.
W oparciu o Pismo Œwiête, jak
mówi ten poeta, mo¿na nauczyæ siê
¿yæ, czytaæ, pisaæ, myœleæ, kochaæ,
prosiæ o odpuszczenie grzechów, mo¿na nauczyæ siê m¹droœci, przebaczenia, pokory, modlitwy.
Kap³an, to cz³owiek, który musi wo³aæ jak prorocy, ze œw. Janem Chrzcicielem na czele: „Nawracajcie siê, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2).
Kap³an, to cz³owiek, który musi
nawo³ywaæ: „Mi³ujcie siê wzajemnie”,
choæ wokó³ siebie widzi tyle z³a i nienawiœci. Stale jednak musi wo³aæ: „Z³o,
dobrem zwyciê¿aj!”
Kap³an, to cz³owiek, który zawsze
musi uœwiadomiæ sobie i powierzonym
jego pieczy wiernym, ¿e Dekalog nadal obowi¹zuje. Musi to czyniæ choæby narazi³ siê na kpiny, uœmieszki, drwiny, a nawet obelgi. Musi wtedy

powtarzaæ za Jeremiaszem: „Pan jest
przy mnie, jako potê¿ny mocarz”.
Kap³an, to cz³owiek, który jest nazywany lekarzem dusz. Dziœ cz³owiek
jest wielorako zagro¿ony. Dzisiejszy
cz³owiek czêsto bywa chory. Kap³an
ma wskazaæ na Chrystusa, jako Tego,
który potrafi postawiæ w³aœciw¹ diagnozê, potrafi zaradziæ, uleczyæ, pocieszyæ, bo i do Jezusa garnêli siê ludzie dotkniêci s³aboœciami, chorzy,
którzy wo³ali: „Jezusie, ulituj siê nad
nami!” – „PrzyjdŸ i po³ó¿ na ni¹ rêce”
– prosi³ prze³o¿ony synagogi.
Kap³an, to szafarz mi³osierdzia, bo
dzisiejszy cz³owiek potrzebuje mi³osierdzia, wo³a o mi³osierdzie. Ile¿ godzin
nieraz trzeba spêdziæ w konfesjonale,
gdzie kap³an w imieniu Chrystusa odpuszcza grzechy. S³yszeliœmy w dzisiejszej Ewangelii: „WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego. Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane” (J 20,23).
Kap³an, to cz³owiek, który pomaga zagubionym duszom wróciæ na drogi prawoœci, który mówi: „I ja ciebie
nie potêpiam”, jak czyni to Chrystus.
Kap³an pomaga niejednemu wróciæ do
wiary, do Pana Boga, do Koœcio³a.
Kap³an, to cz³owiek, który z uœpienia budzi sumienia, który zachêca do
wewnêtrznej przemiany, który wskazuje drogê do zbawienia, a czyni to
tak¿e przez kratki konfesjona³u.
Kap³an, to cz³owiek, który broni przed zniechêceniem, apati¹,
ukazuje sens ¿ycia i tego, co najtrudniejsze, choæby cierpienia,
a jest to bardzo trudne.
Kap³an, to cz³owiek, który towarzyszy ka¿demu z nas, pocz¹wszy od
chrztu, a skoñczywszy na odprowadzeniu na cmentarz. Nie g³osi swojej
m¹droœci, ale m¹droœæ Najwy¿szego.
Z naciskiem przypomina, ¿e „cz³owieka nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez
Chrystusa” – jak naucza³ œw. Jan Pawe³
II. Có¿ wart jest cz³owiek, jeœli pozbawia siê kontaktu z Bogiem? Kiedyœ
pisa³ Sergiusz Riabinin:
„Cz³owiek bez Boga
ziemia bez wody
pióro bez ptaka
ogromne nic niesione wiatrem”.
Kap³an zaœ ma ukazywaæ, ¿e cz³owiek, to ktoœ wiêcej, czy coœ wiêcej, ni¿
nic! Ma ukazywaæ wielkoœæ cz³owieka,
tak jak czyni to m¹droœæ Bo¿a: „Kim
jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz…?”

Na koniec pragnê podziêkowaæ Ci
za Twoj¹ pos³ugê kleryck¹ w czasie
formacji seminaryjnej w naszej parafii.
By³eœ ministrantem, lektorem, kantorem, psa³terzyst¹, diakonem, a jak trzeba by³o, to tak¿e koœcielnym, a dziœ
stajesz przy o³tarzu Pañskim jako kap³an Chrystusowy. To jest w³aœciwe
miejsce dla kap³ana. Ciesz siê i raduj
jako ¿niwiarz Bo¿y, rybak Pañski, pasterz, lekarz dusz ludzkich, ¿e bêdziesz
móg³ spe³niaæ wielorakie pos³ugi pasterskie dla dobra wiernych, do których zostaniesz pos³any. Niech to, co
bêdziesz spe³nia³ bêdzie Twoj¹ radoœci¹ i uœwiêceniem. Niech troska o zbawienie dusz, bêdzie dla Ciebie najszczytniejszym zadaniem. Niech
dope³nieniem tych ¿yczeñ bêd¹ s³owa œw. Paw³a jakie wypowiedzia³ do
swojego ucznia, œw. Tymoteusza:
„Ty natomiast cz³owiecze Bo¿y
(…) pod¹¿aj za sprawiedliwoœci¹, pobo¿noœci¹, wiar¹, mi³oœci¹, wytrwa³oœci¹, ³agodnoœci¹! (1 Tm 6,11). WeŸ
udzia³ w trudach i przeciwnoœciach
jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa
(…), g³oœ naukê, nastawaj w porê, nie
w porê, (w razie potrzeby) wyka¿ b³¹d,
poucz, podnieœ na duchu z ca³¹ cierpliwoœci¹, ilekroæ nauczasz. Przyjdzie
bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki
nie bêd¹ znosili, ale wed³ug w³asnych
po¿¹dañ (…) bêd¹ sobie mno¿yli nauczycieli. Bêd¹ siê odwracali od s³uchania prawdy, a obróc¹ siê ku zmyœlonym opowiadaniom. Ty zaœ czuwaj
we wszystkim, znoœ trudy, wykonaj
dzie³o ewangelisty, spe³nij swe pos³ugiwanie” (2 Tm 4,1-5).
Maryja, Matka kap³anów, niech
ma Ciê w swojej opiece i zawsze prowadzi do swojego Syna, Jedynego
i Najwy¿szego kap³ana.

Ks. Andrzej Skiba

1

P. Talec, Wiara jest wyborem, t³um.
Aleksandra Komornicka, Instytut
Wydawniczy Pax, Warszawa 1984,
s. 99-116.
2
Stefan Kardyna³ Wyszyñski Prymas
Polski, Zapiski wiêzienne, Editions du
Dialoque, Societe D’Editions Internationales, Paris 1982, s. 75.
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Neoprezbiterom…i nie tylko
„Kap³anów swoich da³ nam Pan…”
Milczenie!
Spokój w przyrodzie: „Milczenie
œwiata – to rzeczywistoœæ” W milczeniu rosn¹ i owocuj¹ drzewa. Trzeba
przemyœleæ: Milczenie mi³oœci – albo
milczenie z mi³oœci. Milczenie jest
matk¹ mowy” – powiedzia³ Merton.
Czy nie warto by³oby zastanowiæ siê
nad takim powiedzeniem? „Przy³o¿yæ
g³owê i przytkn¹æ ucho do ziemi, by
móc wy³apaæ szmer ukrytych Ÿróde³
i niewidocznego kie³kowania” (Jacques Maritain). Znamy powiedzenia
C. K. Norwida: „Cisza jest g³osów –
zbieraniem” Jan Chrzciciel do swojej
misji dojrzewa³ na pustyni, tam, w ciszy, przygotowywa³ siê do tak odpowiedzialnej pos³ugi. CISZA! Tylko
w ciszy mo¿na odkrywaæ i pog³êbiaæ
swój kontaktem z Jezusem, który powo³uje, a m³ody cz³owiek odpowiada. To czas odkrywania Bo¿ych planów, wybierania,
przewidywania i podejmowania
swoich decyzji.
Seminarium, to czas intensywnego ws³uchiwania siê
w g³os Bo¿y. To medytacja nad
s³owem Bo¿ym, to pog³êbione
studium biblijne. Bóg stale przemawia, trzeba tylko s³uchaæ i wyci¹gaæ wnioski. To czas upodabniania siê do Chrystusa. Œw.
Augustyn przestrzega: „Bojê siê,
¿e Chrystus przejdzie obok mnie
i nigdy nie powróci”. Nie mo¿na siê
rozmin¹æ z Przechodz¹cym.
Drodzy Ksiê¿a Neoprezbiterzy!
Skoñczy³ siê Wasz pobyt w seminarium i trzeba przyst¹piæ do pracy.
Kap³añskie pola ¿niwne s¹ bardzo rozleg³e. Od chwili œwiêceñ macie rozpocz¹æ kap³añsk¹ pos³ugê. Popatrzcie:
czym jest kap³añskie pos³ugiwanie od
strony biblijnej, nauki Ojców Koœcio³a
czy odniesienia do dnia dzisiejszego.
Biblijne i patrystyczne spojrzenie
na kap³añstwo
Pozostaniemy przy tych symbolach, które najmocniej osadzone s¹ w
Piœmie Œwiêtym, a które mo¿na odnieœæ do kap³anów.
Na temat kap³añstwa wydano ju¿
dziesi¹tki tysiêcy ksi¹¿ek, artyku³ów,
ró¿nego rodzaju dokumentów. Jest
nam znana adhortacja apostolska

Jana Paw³a II „Pastores dabo vobis”
– „O formacji kap³anów we wspó³czesnym œwiecie”. Samo powo³anie do
kap³añstwa „jest histori¹ niewymownego dialogu miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, miêdzy mi³oœci¹ Boga, który
wzywa, a wolnoœci¹ cz³owieka, który
z mi³oœci¹ Mu odpowiada” (PDV 36).
J. Guitton napisa³ kiedyœ, ¿e wnêtrze
kap³ana „jest niezbadane nawet dla
niego samego... Ile¿ zagrzebano w nim
tajemnic...!” Kap³an przez œwiêcenia
staje siê uczestnikiem kap³añstwa Jezusa Chrystusa: staje siê Jego s³ug¹.
Trafnie istotê kap³añstwa oddaj¹ s³owa Listu do Hebrajczyków:
„Ka¿dy bowiem arcykap³an z ludzi
brany, dla ludzi bywa ustanawiany
w sprawach odnosz¹cych siê do
Boga, aby sk³ada³ dary i ofiary za

grzechy” (5,1). Wywodzi siê z ludzi
i idzie do ludzi, aby s³u¿yæ, idzie na
Bo¿e ¿niwo, idzie do Winnicy Pañskiej, któr¹ jest Koœció³.
Pod adresem kap³ana wierni wypowiadaj¹ szereg ¿yczeñ. Chc¹, aby
by³ otwarty na ich problemy, rozumia³
ich po³o¿enie i umia³ wspó³czuæ, by³
oparciem w przeciwnoœciach, krzewi³
nadziejê w trudnym po³o¿eniu, zawsze
œwieci³ dobrym przyk³adem, by³ delikatnym i wra¿liwym cz³owiekiem, dobrym kaznodziej¹, troskliwym duszpasterzem, s³ug¹ dla wszystkich,
pochylaj¹cym siê nad biednym, cz³owiekiem Bo¿ym, szafarzem Jego tajemnic, œwiadkiem Ewangelii...
Tych ¿yczeñ jest tak wiele, ¿e a¿
mog¹ przera¿aæ. Czasem przerastaj¹
mo¿liwoœci kap³añskiego intelektu
i serca. Wydaje siê, ¿e ksi¹dz-poeta
Andrzej Madej OMI, dobrze oddaje
stan kap³añskiego ducha:

„myœlisz ¿e ja mam dojœcia
w niebie
¿e Bóg wczeœniej wys³ucha mojej
modlitwy
ni¿ twoich ³ez
myœlisz ¿e u mnie w pokoju
anio³ki tylko lataj¹
¿e ja wiem wszystko
¿e ja zawsze w bia³ym
a ja jestem powszedni
czarny razowy ksi¹dz”.
M. Winowska powiedzia³a kiedyœ,
¿e „nie wolno szukaæ w ksiêdzu nadcz³owieka”. A Ojciec œwiêty, dziœ œw. Jan
Pawe³ II, mówi³ do polskich kap³anów
w czasie œwiêceñ: „Musicie od tej pory
myœleæ i mówiæ o sobie tak jak Aposto³
„Niech œwiat tak na nas patrzy, jak na
s³ugi Chrystusa” (por. 1 Kor 4,1). Wo³a³:
„Kap³añstwo jest wymagaj¹ce!”
Kiedyœ, po powrocie z niewoli babiloñskiej, prorok Malachiasz przestrzega³ kap³anów
przed zejœciem na z³e drogi. Kap³ani ci sprzeniewierzyli siê
swojemu pos³annictwu. W tej
sytuacji grozi³a im kl¹twa, jeœli
nie zmieni¹ swojego postêpowania: „jesteœcie lekcewa¿eni
i macie ma³e znaczenie wœród
ca³ego ludu” (Ml 2,9). Szli
swoj¹ drog¹ i byli stronniczy.
Dziœ te wymogi, co czuje
zapewne na sobie ka¿dy kap³an, s¹ bardzo wysokie, bo i „ugorów” przybywa i pojawiaj¹ siê coraz
to nowe chwasty, dot¹d nieznane.
W tej sytuacji trzeba prawdziwych
„s³u¿ebników”, ludzi oddanych Bo¿ej
sprawie. O tym dziœ mówimy, prosz¹c
jednoczeœnie o wsparcie modlitewne
naszych wiernych.
Spójrzmy na kap³añstwo okiem
symboliki biblijnej i tradycji chrzeœcijañskiej. Kap³an jest ukazywany
pod ró¿nymi obrazami, które maj¹
swoje biblijne korzenie i uzasadnienie.
Kap³an, to: anio³, pasterz, rybak, starzec, sêdzia, król i wódz, s³uga, ¿niwiarz, dzier¿awca winnicy, kucharz,
kowal, stra¿nik miasta, mê¿ny wojownik, ojciec i matka1. Przyznaæ trzeba,
¿e niektóre z tych symboli s¹ wielce
zaskakuj¹ce. Przygl¹dnijmy siê, choæby pobie¿nie, tym symbolicznym ujêciom kap³añstwa.
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a) Anio³
Kap³an to anio³. Jakie zadania ma
anio³ do spe³nienia? Spe³nia rolê pos³añca, wys³annika, który ma coœ zakomunikowaæ. Znamy dobrze pos³annictwo archanio³a Gabriela,
niebieskiego Pos³añca, który przyby³
do Maryi z nieoczekiwan¹, zaskakuj¹c¹ propozycj¹.
Roman Brandstaetter w wierszu „Ave
Maria”2 opisuj¹c scenê zwiastowania,
ods³ania istotê pos³annictwa anio³a:
(…)
„Gabriel lecia³ powoli
i z trudem,
Bo mia³ zwiastowaæ nowinê
Tak nieoczekiwan¹,
¯e ugina³ siê pod jej ciê¿arem.
Dr¿a³, nie wiedz¹c,
Czy j¹ zrozumie kobieta z krwi
i cia³a.
Pos³añcy, którzy przynosz¹
nieoczekiwan¹ wieœæ,
S¹ równie zaskoczeni,
Jak ci, którzy j¹ otrzymuj¹”
(…)
Poeta pyta: „Czy j¹ zrozumie kobieta z krwi i cia³a”. Takie w¹tpliwoœci
mia³ Pos³aniec niebieski, który mia³
„zwiastowaæ nowinê tak nieoczekiwan¹, ¿e ugina³ siê pod jej ciê¿arem.
Dr¿a³,..”. Kap³an niejednokrotnie ugina siê pod ciê¿arem zadañ jakie przychodzi mu wype³niæ. Du¿o zale¿y od
naszej wiedzy, od naszej wiary, a tak¿e
od temperatury serca.
Wspomniany poeta pisze:
„Mówili ze sob¹ zwyczajn¹
mow¹”. Co znacz¹ te s³owa? Jaka to
by³a ta mowa? Mówi nam o tym £ukaszowa Ewangelia (£k 1,26-38): „Nie
bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem
³askê u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê
Jezus”. Có¿ w tych s³owach jest zaskakuj¹cego? Samo pos³annictwo,
nadzwyczajne okolicznoœci, sam Bóg
jest zainteresowany postaw¹ Maryi,
jej decyzj¹, a w dalszej konsekwencji
losem ka¿dego z nas. Roœnie napiêcie, stan oczekiwania na odpowiedŸ
Maryi, która „zmiesza³a siê na te s³owa”. Nie dziwimy siê zmieszaniu siê
Maryi wobec tak niespodziewanej,
tajemniczej obietnicy! Œw. Justyn
komentuj¹c scen¹ zwiastowania powie: „moc Bo¿a zst¹pi³a na Pannê,
zacieni³a J¹ i sprawi³a, ¿e poczê³a bez
naruszenia dziewictwa”.
Podobn¹ misjê do spe³nienia maj¹
kap³ani: s¹ bowiem pos³añcami same-

go Boga. Zawsze pos³añcami, czasem
u³omnymi, grzesznymi, czasem uginaj¹cymi siê pod ciê¿arem nowiny, któr¹
maj¹ przekazaæ, ale z Bo¿¹ pomoc¹ to
czyni¹. Kap³ani maj¹ sprawowaæ Najœwiêtsz¹ Ofiarê, bo dostali takie upowa¿nienie w czasie Ostatniej Wieczerzy. Maj¹ uwielbiaæ Boga za to, ¿e
w Osobie Jezusa Chrystusa, „do koñca nas umi³owa³”. W Ksiêdze proroka
Malachiasza kap³ani Starego Testamentu zostali nazwani anio³ami: „Wargi kap³ana bowiem powinny strzec
wiedzy, a wtedy pouczenia bêd¹ szukali u niego, bo jest on pos³añcem Pana
Zastêpów” (Ml 2,7). Pos³aniec = anio³.
Ojcowie Koœcio³a odnosz¹ ten fragment równie¿ do kap³añstwa Nowego
Testamentu.
W Liœcie do Galatów œw. Pawe³
mówi m. in. o swojej chorobie, która uniemo¿liwi³a mu przez pewien czas g³oszenie Ewangelii. Galaci okazali siê jednak
bardzo wyrozumiali: „Wiecie przecie¿,
jak pierwszy raz g³osi³em wam Ewangeliê zatrzymany chorob¹ i jak mimo próby, na jak¹ moje niedomaganie cielesne
was wystawi³o, nie wzgardziliœcie mn¹
ani nie odtr¹ciliœcie, ale mnie przyjêliœcie jak anio³a Bo¿ego, jak samego Chrystusa Jezusa” (Ga 4,13-14). Z tego tekstu wynika, ¿e Aposto³ Narodów, by³
Bo¿ym pos³añcem, który z wielk¹ gorliwoœci¹ g³osi³ Ewangeliê. On pozna³ Jezusa i bezgranicznie odda³ siê g³oszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu. By³ do
tego przygotowany.
W jaki sposób dzisiejszy kap³an
winien byæ przygotowany do g³oszenia Ewangelii?
„Wargi kap³ana bowiem powinny
strzec wiedzy…”. Siêgnijmy do znakomitego dzie³ka œw. Jana Z³otoustego „Dialog O kap³añstwie” i zapytajmy: co on ma nam do powiedzenia
w tym zakresie?
Œw. Jan Z³otousty przemawia do
kap³anów jako cz³owiek m¹dry, g³êboko wierz¹cy, jako pasterz Koœcio³a,
który w swoim przenikliwym spojrzeniu dostrzega teraŸniejszoœæ, kiedy
wymaga od kap³ana odpowiedniej wiedzy, aby móg³ skutecznie duszpasterzowaæ. S³owo ma wielk¹ si³ê oddzia³ywania. Nasz œwiêty porównuje jego
dzia³anie do lekarstwa, ognia i no¿a.
Pos³uga s³owa wymaga od kap³ana
gruntownego przygotowania, aby
móg³ skutecznie oddzia³ywaæ. Musi
posi¹œæ sztukê rozeznania sytuacji
w jakiej znajduje siê cz³owiek, aby za-

radziæ ró¿norodnym problemom. Tak
jak wódz musi posi¹œæ wszystkie tajniki walki jak¹ ma stoczyæ z nieprzyjacielem, tak i kap³an wobec ró¿norodnych sytuacji musi dobieraæ
odpowiednie s³owo, aby odkrywaæ
wszystkie zasadzki na jakie w swej
pracy mo¿e byæ nara¿ony. Wa¿ne jest
doœwiadczenie, które pomaga w zmaganiu siê z problemami. Janowi przysz³o ¿yæ w czasie, kiedy szerzy³a siê
herezja gnozy, kiedy mno¿y³y siê b³êdy chrystologiczne i trynitarne, wiêc
wskazuje jak prowadziæ dysputy (4,4).
Brak dobrego przygotowania swego
wyst¹pienia sprawia, ¿e wielu ludzi
obojêtnieje, a „wszystek czas obrócili
na drzemanie i ziewanie” (4,6). Si³a argumentacji polega³a na tym, ¿e Pawe³
Aposto³ by³ tak¿e mê¿em modlitwy,
a porównuj¹c dzisiejszych g³osicieli –
pisze Z³otousty – „jak¿e siê rozczaruj¹,
gdy siê porównaj¹ z tym cz³owiekiem”
(4,6). Jeden zasadniczy wniosek nasuwa siê z tych rozwa¿añ: ka¿de wyst¹pienie trzeba dobrze przygotowaæ
dostosowuj¹c do realiów dnia codziennego oraz poleciæ Panu Bogu na
modlitwie. Przygotowanie plus modlitwa, mog¹ przynieœæ zamierzone skutki. Apatia, ociê¿a³oœæ myœli, nie przynosz¹ oczekiwanych owoców.
Przyk³adem gorliwoœci oraz prowadzenia dyskusji mo¿e byæ œw. Pawe³, tak
¿arliwie oddany sprawie Bo¿ej. Wystarczy czytaæ Listy Paw³owe, a szczególnie Listy do Tymoteusza, swego
umi³owanego ucznia, aby przekonaæ
siê o jego gorliwoœci, jego przenikliwoœci, jego wiedzy i wielkiej trosce
o poziom ¿ycia moralnego (por. 4,8).
Celem tak pojêtej ewangelizacji przez
przepowiadanie jest wprowadzanie
„uczniów w œwiête ¿ycie, jakie nakaza³ Chrystus” (4,8). Kap³an – podkreœla ten wybitny ojciec Koœcio³a – winien byæ bieg³y w dyskusjach.
Szczególnie niebezpieczny jest ra¿¹cy brak wiedzy w jakiejœ dziedzinie
duszpasterskiej, bo mo¿e doprowadziæ
do herezji. Wiedza w tym przypadku
jest wa¿niejsza od ascezy, której nikt
przecie¿ kwestionowaæ nie mo¿e. Jakkolwiek wa¿ne w ¿yciu jest tak¿e doœwiadczenia, to jednak „wskutek nieuctwa jednego ca³oœæ poniesie bardzo
wielk¹ szkodê” (4,9). Wiedzê mo¿na zdobywaæ i pog³êbiaæ w dysputach, czytaniu, zg³êbianiu nauki. Brak wiedzy Z³otousty porównuje do rozbicia okrêtu,
kiedy tak wielu ponosi niepowetowane
straty. Za ten stan rzeczy g³osiciel nauki
musi ponieœæ odpowiedzialnoœæ.
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O zwiastunach Ewangelii bardzo
piêknie mówi œw. Ambro¿y, biskup,
w dziele „O misteriach”. Pisze on:
„Zobaczy³eœ tam diakona, zobaczy³eœ kap³ana, zobaczy³eœ biskupa.
Nie zwa¿aj na ich wygl¹d, ale na charyzmat ich pos³ugiwania. Przemówi³eœ
w obecnoœci anio³ów, jak to jest napisane: „Wargi kap³ana strzeg¹ wiedzy
i u niego szuka siê pouczeñ, bo jest
anio³em Pana wszechmocnego”. Nie
mo¿na siê tu pomyliæ ani zaprzeczyæ:
anio³em jest ten, kto zwiastuje królestwo Chrystusa, kto zwiastuje ¿ycie
wieczne. Nie oceniaj go wed³ug wygl¹du, ale wed³ug zadania. Rozmyœlaj
nad tym, co ci przekaza³, uszanuj jego
pos³ugiwanie, uznaj godnoœæ”3. Owo
„zobaczy³eœ tam” oznacza miejsce
przepowiadania, œwi¹tyniê.
Kap³an jest kaznodziej¹, musi
wiêc posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê.
Jan Chryzostom to wielki mówca Koœcio³a, wielki kaznodzieja. Wzorem
przemawiania by³ dla niego œw. Pawe³
Aposto³. G³oszenie s³owa Bo¿ego,
przemawianie do ludu, uwa¿a za wielki trud (5,1). Jest to jednak obowi¹zek.
W du¿ej mierze, choæ nie zawsze, od
przygotowania zale¿y czy s³uchacze
przyjm¹ jego s³owa z ¿yczliwoœci¹,
albo z niechêci¹. Jest przeciwny z korzystania z opracowañ innych (pewnie dlatego, ¿e to nie rozwija). Zaleca
si³ê wymowy i hart ducha, aby argumenty celniej trafia³y do s³uchacza.
Wyst¹pienie kap³añskie nie mo¿e mieæ
na celu przypodobanie siê s³uchaczom, ale duchowy po¿ytek (5,2).
Temu zagadnieniu poœwiêca wiele
miejsca. S³uchacze obok porywaj¹cych s³ów kaznodziei patrz¹ na jego
¿ycie i gdyby zauwa¿yli jakieœ potkniêcie, „zmarnowa³by owoc przemówienia” (5,3). Przestrzega przed nieuctwem, gdy¿ s³uchacze bêd¹ drwiæ
z takiego mówcy. Warto te¿ wspomnieæ o zawiœci i zazdroœci czy te¿ bezpodstawnych zarzutach stawianych
kaznodziei (5,4). Wobec nich nale¿y
siê zachowaæ jak ojciec wobec nieletnich dzieci, ani cieszyæ siê pochwa³ami, ani przejmowaæ zbyt krytycznymi
uwagami. Pochwa³y sprawiaj¹ wiele
radoœci, satysfakcji, ale nie mo¿na ich
stale oczekiwaæ, bo gdy mowa nie
znajdzie uznania, to wtedy „przyjdzie
przygnêbienie i smutek” (5,4).
Kap³an – kaznodzieja, to cz³owiek
sta³ej, permanentnej nauki. Nasz autor mówi, ¿e niewielu odznacza siê
„wielk¹ si³¹ wymowy” (5,5), to „choæby kto doszed³ do jej szczytu, straci

j¹, jeœli tej zdolnoœci nie bêdzie rozwija³ ustawiczn¹ prac¹ i æwiczeniem. Bardziej uczeni musz¹ wiêcej do³o¿yæ
wysi³ku, ni¿ mniej uczeni (..). Nieuczonym nikt nie zarzuci, ¿e nic nadzwyczajnego nie dali w przemówieniu, jeœli jednak ci pierwsi nie bêd¹
ustawicznie dawali wiêcej, ni¿ siê po
nich mo¿na spodziewaæ, spotkaj¹ siê
z wielu zarzutami” (5,5). Puent¹ tej czêœci rozwa¿ania mo¿e byæ jedno zdanie: „Kto wiêc góruje nad wszystkimi
wymow¹, ten najwiêcej musi siê trudziæ” (5,5). Z rozwa¿añ poœwiêconych
temu zagadnieniu stale przewija siê
myœl, któr¹ mo¿na zawrzeæ w jednym
s³ówku: magis – wiêcej. To odnosi siê
do pracy nad sob¹, nad doskonaleniem swego warsztatu kaznodziejskiego. Autor mówi wprost o pracowitoœci (5,6). Ci, którzy ciesz¹ siê
powszechnym uznaniem za swój trud,
niejednokrotnie traktowani s¹ z niechêci¹, z dystansem. Kaznodzieja
„musi wiêc mê¿nie znosiæ ich zawiœæ”,
a „dzielny mówca winien umieæ obywaæ siê bez poklasków” (5,6). Nie
wszyscy znaj¹ siê na sztuce wymowy,
tak jak nie wszyscy potrafi¹ oceniæ
dzie³o sztuki. Jedni siê nim zachwycaj¹, inni przechodz¹ obok nie zwracaj¹c nañ uwagi. To jeszcze nie przes¹dza o wartoœci dzie³a.
Œw. Jan Z³otousty uczy nas krytycznego spojrzenia na wyg³aszane
przez nas kazania. Mówi bardzo trafnie: „Najlepszy mistrz niech bêdzie
równie¿ krytykiem swych dzie³” (5,7).
Intencj¹ dla której przygotowuje siê
do wyg³oszenia kazania niech bêdzie
chêæ „przypodobania siê Bogu” (5,7).
Dobry kaznodzieja nie oczekuje pochwa³. Mówi dobitnie: „Komu zbyt
zale¿y na pochwa³ach g³upców, temu
nic nie da ani praca, ani zdolnoœci w
wymowie. Kto nie potrafi spokojnie
znieœæ nie przemyœlanych krytyk t³umu, straci wewnêtrzn¹ moc i zapa³ w
przemawianiu” (5,8). To wa¿ne zdanie,
gdy¿ dziœ tak czêsto kap³an nara¿a siê
na ostr¹ krytykê wszelkiego rodzaju
mêdrców, którzy nie cierpi¹ tego, co
naucza Koœció³, którzy z wielk¹ niechêci¹, arogancj¹, a nawet nienawiœci¹
odnosz¹ siê do g³osicieli „zdrowej nauki”. Spe³niaj¹ siê s³owa œw. Paw³a
wypowiedziane do swego ucznia, m³odego biskupa, Tymoteusza: „Przyjdzie
bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki
nie bêd¹ znosili, ale wed³ug w³asnych
po¿¹dañ (...) bêd¹ sobie mno¿yli nauczycieli. Bêd¹ siê odwracali od s³uchania prawdy, a obróc¹ siê ku zmy-

œlonym opowiadaniom. Ty zaœ czuwaj
we wszystkim, znoœ trudy, wykonaj
dzie³o ewangelisty, spe³nij swe pos³ugiwanie!” (2 Tm 4,3-5). W tym miejscu
„dorzucê” myœl przed³o¿on¹ przez
Romana Brandstaettera, która mo¿e
nam pomóc, nawet wytrawnym ju¿
kaznodziejom, do jeszcze lepszego
przygotowania swoich wyst¹pieñ,
doboru odpowiednich myœli i s³ów:
Matko S³owa,
Matko Dobroci,
Módl siê o dobroæ
Wszystkich polskich s³ów. (...).
Niech ani jedno s³owo
Nie bêdzie z³e.
Niech ani jedno s³owo
Nie czai siê do skoku.
Niech ani jedno s³owo
Nie nienawidzi.
Niech nie krzywdzi.
Niech nie zabija.
Niech wybacza.
Niech leczy.
Niech ³agodzi.
Niech zamyka
Cz³owiecze rany
Jak skrzyd³a o³tarza” (fragment
wiersza „Hymn do Czarnej Madonny”).
Zakoñczê omawianie tego punktu
idea³u kap³añskiego pos³ugiwania
zdaniem Z³otoustego: „Czy nie wiesz,
jak pragnienie kazañ ow³adnê³o sercami chrzeœcijan i dobrzy mówcy s¹
we czci nie tylko u pogan ale i u wiernych?” (5,8).
b) Pasterz
Kap³an to pasterz. To czêsta metafora. Nieraz mówimy: duszpasterz,
pasterz parafii, pasterz Koœcio³a, teologia pastoralna, a nawet pastor, na
oznaczenie niektórych duchownych
innych wyznañ. W pierwszej kolejnoœci ten tytu³ odnosi siê do samego
Pana Boga. Znamy dobrze te s³owa:
„Pan jest moim pasterzem, niczego mi
nie braknie” (Ps 23,1). Pan Jezus nazywa³ siebie Dobrym Pasterzem, który jest otoczony trzod¹ owieczek, które Go s³uchaj¹ (J 10,11-16). On szuka
te¿ zagubionej owcy (£k 15,4). Pan
Jezus mówi do Piotra, a ka¿dy kap³an
mo¿e te s³owa odnieœæ do siebie: „Paœ
owce moje, pas baranki moje” (por.
J 21,15-18). Pan Bóg obieca³ daæ pasterzy wed³ug swojego Serca: „Dam
wam pasterzy wed³ug mego serca, by
paœli was rozs¹dnie i roztropnie”
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(Jr 3,15). Jednoczeœnie przestrzega³
przed z³ymi pasterzami, którzy zaprowadzili owce „na górskie manowce, (...)
zapomnieli o swojej owczarni” (Jr 50,6).
Koœció³ œwiêty zabiega o to, aby z seminariów wychodzili jak najlepsi pasterze, aby sprawowali siê nienagannie, ale nie zawsze tak jest, nad czym
nieraz szczerze bolejemy sami i przepraszamy Pana Boga za zawiedzione
nadzieje, za zgorszenia, jakie niekiedy
siê zdarzaj¹. Nie mo¿na jednak problemu generalizowaæ, jak nieraz czyni¹ to
media, aby zdyskredytowaæ kap³añstwo, oœmieszyæ, aby wzbudziæ pogardê. Taki jest plan. Niektóre media maj¹
tak¹ metodê.
Dzisiejszy pasterz winien mieæ
dobry s³uch na g³os swoich owiec.
Pos³u¿ê siê „Opowieœci¹ o zagubionej owcy”4.
Po wznios³ych Pirenejach wêdruj¹
wêdrowcy, turyœci czy te¿ pielgrzymi.
„W górnych partiach doliny spotykamy pasterza. Zostawi³ na zboczu góry
trzodê i szuka zagubionej owcy.
- By³a najmniejsza w stadzie, s³aba, bo zwichnê³a sobie nogê. Ale mo¿e
dlatego tak j¹ lubi³em. I mija ju¿ drugi
dzieñ, i nie mogê jej odnaleŸæ… Wydaje mi siê, ¿e od czasu do czasu s³yszê jej beczenie… O, pos³uchajcie!...
Tu przerwa³ i d³ugo nads³uchiwa³.
Wytê¿y³em s³uch, ale oprócz szumu
potoku nic nie s³ysza³em. Za to us³ysza³em coœ innego. Echa Chrystusowej opowieœci o Dobrym Pasterzu i zagubionej owcy. On w³aœnie jest
wiecznie Poszukuj¹cym, cz³owiek –
nieustannie zagubionym i gubi¹cym
siê. Istota rzeczy polega na tym, ¿eby
dawaæ siê odnajdywaæ. Piotr da³ siê
odnaleŸæ, Judasz nie. Warunkiem jest
tu przede wszystkim pokora, czyli
prawda o sobie wobec Boga i ludzi.

Jej przeciwniczkami s¹ pycha i rozpacz,
dwie rodzone siostry. Je¿eli pycha
mówi: „Nie mam z czego siê nawracaæ”,
to rozpacz szepcze: „Mam tyle, ¿e nawrócenie jest niemo¿liwe”. Ewangeliczna prawda jest poœrodku: uznaæ
swoje zagubienie i daæ siê odnaleŸæ.
Oto jeden z elementów dynamizmu
œwiêtoœci. Œwiêtoœæ bowiem chrzeœcijañska nie polega na stanie bezgrzesznoœci: „Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu – ostrzega nas œw. Jan
Ewangelista i Aposto³ – to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8). Œwiêtoœæ polega na ufnym, pokornym i nieustannym powstawaniu, odradzaniu siê, czyli na
pozwalaniu ci¹gle siê odnajdywaæ Pasterzowi. (…) Walczyæ nieustannie ze
z³em w sobie, walczyæ o dobro, bêd¹c
przekonanym, ¿e ponosiæ siê bêdzie
wiele klêsk, ale jeszcze wiêcej bêdzie
zwyciêstw. Broniæ siê przed najwiêksz¹ klêsk¹: zrezygnowaniem
z walki. (…) Klêska nie polega na tym,
¿e przegrywamy; klêska polega na
tym, ¿e nie walczymy.
Wróæmy do zagubionej owieczki
i ca³ej traumy pasterza. Zmêczony wêdrowiec niepewnie, wœród zapadaj¹cej nocy, z lêkiem posuwa siê naprzód.
Z daleka widzi migaj¹ce œwiate³ko, jest
nadzieja, ale i niepewnoœæ, bo to mo¿e
jacyœ rozbójnicy, grabie¿cy. P³onê³o
ognisko. „Nie wiadomo dlaczego, poczu³ nagle jakiœ lêk zmieszany z ciekawoœci¹. (…) Zauwa¿y³, ¿e przy ognisku siedzi tylko jeden cz³owiek.
- Mo¿e inni siê poukrywali – zastanawia³ siê.
Nagle dobieg³o do jego uszu ciche beczenie i jakiœ przyt³umiony
zgie³k. Wytê¿y³ wzrok i spostrzeg³, ¿e
w odleg³oœci kilkudziesiêciu metrów
stoj¹ w koszarze owce.

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

wrotnie, gdyby nie by³o cz³owieka, to
i Bóg by nie chcia³ istnieæ. Mo¿na zrozumieæ s³oñce bez œwiat³a i ogieñ bez
ciep³a, ale nie mo¿na poj¹æ Boga bez
cz³owieka i cz³owieka bez Boga. Ale
czy wy to rozumiecie…
Przybysz schowa³ chleb i ser do
plecaka i siedzia³ w milczeniu. Przygniot³y go s³owa pasterza. W duchu
przyznawa³ mu racjê. Nagle us³ysza³
czyjeœ kroki w ciemnoœciach. Po chwili
w kr¹g œwiat³a, padaj¹cego z ogniska,
weszli dwaj ch³opcy. Poj¹³, ¿e s¹ to
juhasi, o których wspomina³ stary.
Spojrzeli podejrzliwie na obcego.
- Nie ma! – powiedzia³ starszy. –
Przeszukaliœmy nawet Zamar³e Uhrocie, potem Kosowe Pole i ani œladu. Nic.
Pasterz podniós³ g³owê i spojrza³
ostro na ch³opców.
- Nikt siê wami nie wyrêczy – powiedzia³ z przygan¹. – Muszê ja, stary,
iœæ szukaæ i znaleŸæ. Tacy s¹ m³odzi!
Ch³opcy stali w milczeniu. Byli
smutni, prawie przygnêbieni. Znali
bacê i wiedzieli, ¿e go nikt nie powstrzyma przed poszukiwaniem. Wiedzieli, ¿e gotów jest opuœciæ ca³e stado i iœæ szukaæ jednej zagubionej owcy.
- ¯eby to jeszcze jakaœ ³adna owca,
ale takie byle co! – mówili miêdzy sob¹
wracaj¹c do zagrody. Teraz stali zmêczeni, jak winowajcy.
Pasterz wsta³, wzi¹³ od jednego z juhasów torbê i star¹, po³atan¹ kurtkê.
- Uwa¿ajcie na tego starego – instruowa³ m³odych. – Dwa razy podkrada³ siê do stada. Bestia ma znowu apetyt. Niech was Bóg strze¿e. Na mnie czas.

Ju¿ mia³ odejœæ, ale przystan¹³
i zwracaj¹c siê do przybysza rzek³:
- Niech was góry czegoœ naucz¹!
Bo to tak, jakby by³y kazaniem Boga
do cz³owieka. Mo¿e coœ z niego jeszcze zrozumiecie. A to nie jest Zielona
Polana, tylko Wilcze Berdo.
Odszed³ od ogniska i poch³onê³a
go noc”5.
To wielce pouczaj¹ce opowiadanie. Wa¿ne doœwiadczenie ¿yciowe. Jak
wa¿na i jak odpowiedzialna jest pos³uga pasterza Owczarni. Doœwiadczony pasterz; zatroskany.

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
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Teledysk do pieœni Zespo³u SOUL „Egzekucja w Markowej”
nominowany do nagród Miêdzynarodowego Katolickiego Festiwalu
Filmów i Multimediów
Teledysk do pieœni „Egzekucja w
Markowej” w wykonaniu Zespo³u
Wokalnego SOUL dzia³aj¹cego przy
naszej parafii zosta³ nominowany do
nagród festiwalowych XXXIII Miêdzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów “KSF Niepokalana 2018”.
Zosta³ on nagrany przez Podkarpack¹ Grupê Filmow¹ wed³ug re¿yserii i scenariusza P. Rafa³a Gu¿kowskiego, w ramach projektu “Patriotyzm w
muzyce zaklêty”, zrealizowanego przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Sanoku. Zadanie zosta³o sfinansowane ze
œrodków Muzeum Historii Polski w

ramach programu Patriotyzm Jutra.
Projekt obejmowa³ tak¿e wydanie p³yty CD „Uwierz Polsko”. Jego pomys³odawc¹ i koordynatorem by³ P. Damian Biskup. Wk³ad w³asny pokry³
Burmistrz Miasta Sanoka i Starosta
Sanocki.
Autork¹ muzyki jest P. Monika Brewczak, bêd¹ca równoczeœnie dyrygentk¹
Zespo³u SOUL, natomiast tekstu P.
Maria Szulikowska. Jest to muzyczna
opowieœæ o tragicznej œmierci S³ug Bo¿ych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich
siedmiorga dzieci, którzy zostali zamordowani przez ¿andarmeriê niemieck¹ rankiem 24 marca 1944 r. za ukrywanie

oœmiorga osób z dwóch ¿ydowskich
rodzin Szallów i Goldmanów.
Do Festiwalu nades³ano 110 prac
z 16 krajów: Chorwacji, Czech, Cypru,
Dominikany, Egiptu, Indii, Indonezji,
Libanu, Sudanu, Ukrainy, USA, Wenezueli, W³och, Wêgier, Turcji i Polski. Festiwal organizowany jest przez
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im.
œw. Maksymiliana Marii Kolbego. Festiwal rozpocznie siê w niedzielê 20
maja 2018r, a zakoñczy 27 maja 2018r.
uroczyst¹ Gal¹ wrêczenia nagród
i koncertem.
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Pielgrzymka na Jubileusz 50-lecia
Drogi Neokatechumenalnej
Z radoœci¹ dzielimy siê naszym doœwiadczeniem z pielgrzymowania do
Rzymu na spotkanie z Ojcem Œwiêtym
Franciszkiem. Nasza podró¿ rozpoczê³a siê 2 maja, gdzie wraz z grup¹ Braci
i Sióstr z Rzeszowa, Krosna i Jas³a wyruszyliœmy autokarem do Rzymu. Pod-

Spotkanie z papie¿em. Sanocka
grupa z Siostrami z Indii
ró¿ by³a czasem prze¿ycia rekolekcji
w drodze, gdzie otrzymywaliœmy S³owo Bo¿e, które by³o dla nas ¿yw¹ odpowiedzi¹ Boga na nasze ¿ycie.
Pierwszym miejscem które odwiedziliœmy po drodze by³ Asy¿, stara
czêœæ miasta zosta³a wzniesiona na
wzgórzu sk¹d roztacza siê piêkny widok na okolicê. Odwiedziliœmy Bazyliki
œw. Franciszka i Klary gdzie znajduj¹
siê ich grobowce. Spacer uliczkami by³
mi³a odmian¹ po kilkunastogodzinnej
podró¿y. Kolejne dwa dni spêdziliœmy
w Rzymie. W pierwszy dzieñ pobytu,
pomimo deszczowej pogody uda³o siê
nam zobaczyæ plac œw. Piotra, Koloseum i Bazylikê œw. Jana na Lateranie.
W której z³o¿one s¹ szcz¹tki prawie
wszystkich Aposto³ów, a ich pomniki
zdobi¹ wejœcie w nawie g³ównej a¿ do
o³tarza. Drugiego dnia wczeœnie rano
wyjechaliœmy na spotkanie, które by³o
celem naszego przyjazdu. To by³ dla
nas piêkny czas, gdzie za s³owami psal-

mu „Wezwê was spoœród ludów, zgromadzê was ze wszystkich krajów...”
by³o nam dane uwielbiaæ i chwaliæ Boga
za 50 lat istnienia Drogi Neokatechumenalnej w Koœciele. Na spotkanie
przyjecha³o ok. 150 tys. cz³onków
wspólnot ze 134 krajów œwiata, w tym
8 tys. Polaków.
Wzruszaj¹cym momentem by³a homilia papie¿a w której zachêca³ ka¿dego z nas do niesienia Dobrej Nowiny
o Zbawieniu i wiernej mi³oœci Boga, poprzez przekazanie osobistego doœwiadczenia wiary. Papie¿ powiedzia³, aby
dzieliæ „z innymi dar jaki otrzymaliœmy,
spotkanie mi³osne, które nam odmieni³o ¿ycie. To jest serce misji, œwiadczyæ,
¿e Bóg nas kocha, ¿e z Nim mo¿liwa
jest mi³oœæ prawdziwa”. Podczas uroczystoœci nasz brat ks. Ireneusz Drewniak który by³ wikarym w naszej parafii
otrzyma³ z r¹k papie¿a krzy¿ misyjny.
Obecnie pos³uguje on na „Missio ad
gentes„ na po³udniu Irlandii. Ten uroczysty dzieñ zakoñczyliœmy Eucharysti¹ w naszej pielgrzymkowej wspólnocie i agap¹. Nasz wyjazd osi¹gn¹³ swój
cel, ale nie by³ to koniec, tego co by³o
dla nas przygotowane.
O poranku udaliœmy siê w drogê
powrotn¹. Po drodze by³o nam dane
przez Boga odwiedziæ dwa wyj¹tkowe dla naszej wiary miejsca Manoppello i Lanciano. Do pierwszego Sanktuarium po³o¿onego wysoko
w górach prowadzi³a krêta droga. Dlaczego to miejsce jest takie wyj¹tkowe? Bowiem w 1638 roku doktor Donat Antoniego De Fabritiis podarowa³
ojcom kapucynom welon z odbiciem
Boskiego Oblicza, który otrzyma³ 1506
roku od tajemniczego pielgrzyma
z przykazaniem „Miejcie go w wielkiej
czci, a Bóg was obdarzy wieloma
³askami i bêdzie siê wam dobrze ¿y³otak cieleœnie, jak i duchowo”. Od tego
czasu Manoppello jest miejscem
otrzymywania licznych ³ask i wielu
nawróceñ. Jest to obraz uznany jako
nie rêk¹ ludzk¹ uczyniony podobnie
jak bardziej znany wizerunek z Ca³unu Turyñskiego który przedstawia
Chrystusa umar³ego, wizerunek z Manoppello to Oblicze Zmartwychwsta³ego Pana. Jego spokojne pe³ne mi³oœci oblicze, nosz¹ce œlady mêki,
zapisa³o siê w naszej pamiêci. Po schodach umieszczonych za o³tarzem, ka¿dy mo¿e podejœæ i spojrzeæ w oczy

Chrystusowi, który pragnie mieæ osobist¹ relacjê z cz³owiekiem którego
umi³owa³. Po Sanktuarium oprowadza³a nas s. Katarzyna ( pochodz¹ca
z Gdañska) która z wielk¹ pasj¹ opowiada³a nam o Boskim Obliczu.
Lanciano to miejsce pierwszego
Cudu Eucharystycznego który wydarzy³ siê w VIII w n.e. w ma³ym koœció³ku œw. Longina- Mszê Œwiêt¹
odprawia³ pewien mnich z zakonu bazylianów, który w g³êbi serca w¹tpi³
w prawdziw¹ obecnoœæ Pana Jezusa
w Eucharystii. Gdy wypowiada³ s³owa konsekracji-Hostia przemieni³a siê
w krwawy strzêp Cia³a, a wino w kielichu zamieni³o siê w Krew. Od 1713 roku
Cia³o jest przechowywane w artystycznie wykonanej monstrancji, a Krew
która zakrzep³a w postaci piêciu grudek w kielichu z kryszta³u górskiego.
Ojciec franciszkanin który oprowadza³
nas po tym miejscu, zachêca³ nas do
podjêcia krótkich adoracji przed lub
po Mszy Œwiêtej w której uczestniczymy, aby uwielbiaæ Boga.
Ca³a pielgrzymka pomimo trudu
podró¿y, by³a dla nas czasem odpoczynku i umocnieniem naszej wiary
w obecnoœæ ¿ywego Jezusa Chrystusa w naszym ¿yciu.
Izabela

Watykan, przed Bazylik¹ œw.Piotra
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REGULAMIN
XVI DZIECIÊCEGO FESTIWALU
PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ
SANOK 2 - 3 czerwca 2018 r.
„Œpiewajmy Bogu i OjczyŸnie”
1. Festiwal jest form¹ konkursu
na wykonanie dwóch piosenek (jednej religijnej i jednej patriotycznej)
przez dzieci i m³odzie¿. Festiwal przebiega³ bêdzie w dwóch etapach:
a) Eliminacje:
· 25.05.2018 r. (pi¹tek) godz.
10.00 - Dom Kultury w Zagórzu dla
uczestników z gminy Zagórz i Komañcza
· 2.06.2018 r. (sobota), godz.
9.00 – Klub Górnika w Sanoku dla
uczestników z pozosta³ych miejscowoœci (cz. I – soliœci i duety);
· godz. 12.00 (cz. II – zespo³y)
b) Fina³:
· 3.06.2018 r. (niedziela), godz.
8.00 – Klub Górnika w Sanoku
Msza œwiêta dla uczestników festiwalu o godz. 12.30 w koœciele Przemienienia Pañskiego w Sanoku
Og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród laureatom nast¹pi podczas
Koncertu Galowego o godz. 14.00
w Klubie Górnika w Sanoku.
2. W festiwalu mog¹ wzi¹æ udzia³
soliœci, duety, zespo³y wokalne, wokalno – instrumentalne dzia³aj¹ce:
√ w ochronkach, przedszkolach
√ domach kultury
√ szko³ach
√ parafiach
3. Zg³oszeniem udzia³u w Festiwalu jest wype³niona „Karta Uczestnika” dostarczona organizatorom
· do dnia 23 maja 2018 r. dla
uczestników z gmin Zagórz i Komañcza na adres MGOKiS w Zagórzu, ul.
Pi³sudskiego 37 lub na adres mailowy: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl
· do dnia 25 maja 2018 r. poczt¹
lub osobiœcie do Kancelarii Parafii
Farnej w Sanoku lub na adres mailowy: monabre@wp.pl dla pozosta³ych

uczestników. Formularze bêd¹ dostêpne na stronie internetowej parafii
www.fara.sanok.pl
4. Festiwal adresowany jest do
dzieci w nastêpuj¹cych kategoriach:
Soliœci i duety*
A Dzieci przedszkolne
B I – III kl. Szk. Podstawowej
C IV – VII kl. Szk. Podstawowej
D Uczniowie Gimnazjum i Liceum
* Uwaga: Jeœli w duecie wystêpuje dziecko m³odsze i starsze to przyporz¹dkowanie do kategorii wiekowej
dotyczy dziecka m³odszego.
E Zespo³y dzieciêce
F Zespo³y m³odzie¿owe
* Zespó³ tworzy grupa od trzech
osób. Zespó³ dzieciêcy to grupa dzieci w
wieku przedszkolnym lub szko³y podstawowej, a m³odzie¿owy to grupa m³odzie¿y gimnazjalnej lub starszej. Jeœli w zespole s¹ osoby z obu przedzia³ów, zostaje
on przypisany do grupy m³odszej.
Przebieg Festiwalu
1. Uczestnicy Festiwalu zobowi¹zani s¹ do zaprezentowania dowolnie

wybranych dwóch piosenek: jednej
religijnej i jednej patriotycznej, wykonanych z pamiêci (wykonanie tylko
jednej piosenki nie podlega punktacji
konkursowej).
2. Jury dopuszcza mo¿liwoœæ
œpiewania z nagranym podk³adem
muzycznym.
3. M³odzi Artyœci wystêpuj¹
w porz¹dku ustalonym przez organizatorów Festiwalu.
4. Wystêp festiwalowy zespo³u
(solisty) nie mo¿e przekroczyæ 10 min.
5. Osoby, które bra³y udzia³
w Festiwalu w ubieg³ych latach
nie mog¹ powtórzyæ tego samego repertuaru.
Nagrody i wyró¿nienia
1. Dla uczestników Festiwalu przewiduje siê nagrodê
g³ówn¹ GRAND PRIX, trzy nagrody w poszczególnych kategoriach, wyró¿nienia oraz Nagrodê Publicznoœci.
2. Jury Festiwalu w oparciu
o ostateczn¹ punktacjê rezerwuje sobie mo¿liwoœæ zmiany uk³adu nagród
i wyró¿nieñ.
3. Decyzje Jury s¹ ostateczne
i niepodwa¿alne.
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XVI Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
„Śpiewajmy Bogu i Ojczyźnie”
SANOK 2 – 3 czerwca 2018 r.

KARTA UCZESTNICTWA
1.

Imię i nazwisko wykonawcy lub duetu, telefon kontaktowy oraz miejscowość.

……………………………………………………………………………………………………………
lub pełna nazwa zespołu (ilość osób) ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.

Kategoria (zaznacz X):
Dzieci przedszkolne
A
B

I – III kl. Sz. Podstawowej

C

IV – VII kl. Sz. Podstawowej

D

Gimnazjum lub Liceum

E

Zespoły dziecięce

F

Zespoły młodzieżowe

* Prosimy o podanie wieku członków zespołu poprzez zaznaczenie „X” w kategorii wiekowej, np. I-III Szk. Podst.

3.

Repertuar:
Autor (sł. i muz.)

Tytuł

Czas trwania

1.

2.

4.

Wykonanie repertuaru (podkreślić właściwe): z akompaniamentem, z podkładem z CD, a cappella.

5.

Dokładne określenie potrzeb natury technicznej (ilość mikrofonów, ilość krzeseł na scenie,
podłączenie instrumentu klawiszowego).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zapoznałem się z regulaminem festiwalu
i go przyjmuję:
…………………………………………………
podpis opiekuna
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Pierwsza Komunia Œwiêta 13 maja 2018
Bednarski Filip
Biega Nicole
Borowski Dawid
Bro¿yna Malwina
Bryndza Martyna
Chmura Wiktoria
Chybi³o Izabela
Czerwiñski Mi³osz
Czopor Weronika
Czytaj³o Sebastian
Dani³a Krzysztof
Delikat Aleksandra
Domañska Maja
Domañski Micha³
Dubis Antoni
Dziedzic Wiktor
Dziewiñski Oliwier
Dziuban Julia
Fedak Patryk
Fejkiel Hubert
Filipczak Alicja
Florko Gracjan
Fuksa Oliwia
Futyma Daria
Gajczak Piotr
Gierczak Kacper
Grzebiela Laura
Grzesiak Kalina
Grzyb Luiza
Hrywniak Zofia
Jakubowicz Piotr
Janik Gabriel
Januszczak Oskar
Jaracz Julia
Jêdrasik Gabriela
Joniak Bart³omiej
Kaczmar Karolina
Kafara Zuzanna
Kamiñska Aleksandra
Kaszubowicz Karol
Klojzy David
Kocaj Jan
Kociuba Jakub
Kogut Dawid
Kogut Dominika
Ko³odyñski Tomasz
Ko³odziejczyk Jakub
Kopczyk Aleksandra
Kopczyk Micha³
Kowalczyk Ksawery
Kowalik Dariusz
Latusek Oliwier
Lewandowski Maciej
Lewcio Marika
Lisowski Kacper
£abusiewicz Oliwia
£akoœ Karolina
£uczka Zuzanna

Marczak Karol
Miranowicz Miko³aj
Mo³czan Milena
Morawska Malwina
Mrozek Kacper
Nawój Milena
Nieznañska Oliwia
Oleniacz Anna
Owsiany Patryk
Pe³ech Paulina
Penar Mikael
Percak Lena
Pietryka Tymoteusz
Pilawski Damian
Pilszak Amelia
P³ocica Nikola
Podkalicka Nikola

Podkalicki Alan
Pokorska Julia
Pokrywka Liliana
Przepióra Wojciech
Przybylska Karolina
R¹pa³a Karolina
Roszniowska Zofia
Rudy Bart³omiej
Rudy Szymon
Sarama Bartosz
Sikora Aleksander
S³ysz Milena
Sobañska Wiktoria
Sobolak Oliver
Sobolak Zofia
Sokulska Magdalena
Staroœciak Aleksander
Stêpkowska Zuzanna
Szaniawski Stanis³aw
Szczudlik Oliwia
Szczudlik Szymon
Szmidt Amelia
Szmyd Gracjan
Tabisz Jakub
Tchórz Adam
Terefinko Alex
Wajda Kamil
Wancienko Martyna
Wanielista £ukasz
Wolanin Dawid
Wolanin Wiktoria
Wo³yniec Karina
Wójcik Alicja
Zagórda Joanna
Za³¹czkowski Oskar
Ziobro Maja
Zozulew Karol
Zubel Karol
¯ebrak Krystian
¯o³¹dŸ Iga
¯ywicka Julia
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Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego – 20.05.2018 r.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ parafia nasza prze¿ywa swoje wielkie œwiêto: prymicje ks. Szymona Kota, naszego parafianina. ¯yczymy mu wielu ³ask Bo¿ych, radoœci
p³yn¹cej z kap³añstwa, ofiarnej pracy
dla dobra dusz nieœmiertelnych, b³ogos³awieñstwa Jezusa Chrystusa, Jedynego i Najwy¿szego Kap³ana oraz
opieki Matki Bo¿ej kap³anów.
2. Dziœ wypada nabo¿eñstwo do œw.
Rity, ale ze wzglêdu na prymicje, zostanie ono przesuniête na majówkê,
na godzinê 17.00. Po Mszy œw. o godzinie 12.30, poœwiêcimy tylko ró¿e.
3. Dziœ mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny za pobo¿ne, publiczne odmówienie

hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdŸ”.
4. W poniedzia³ek, œwiêto NMP Matki Koœcio³a. Msze œwiête odprawimy
w nastêpuj¹cych godzinach: 6.30;
8.00; 9.30; 11.00 oraz o godz. 17.00
i 18.30. W Stró¿ach Ma³ych odprawimy Mszê œw. o godzinie 17.00,
a w P³owcach o godz. 18.00.
5. We czwartek œwiêto Jezusa Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana. Modlimy siê w intencji wszystkich kap³anów, tak¿e seniorów oraz
o nowe powo³ania kap³añskie.
6. W najbli¿sz¹ niedzielê Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej. Koñczy siê okres Komunii œwiêtej wielka-

nocnej. Jeœli ktoœ nie dope³ni³ jeszcze
tego obowi¹zku, mo¿e to uczyniæ
w tym tygodniu.
7. Dziœ goœcimy Siostrê ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek, z Miejsca Piastowego, która pracuje na misjach
w Kamerunie. Wesprzyjmy j¹ materialnie, ile tylko mo¿emy, za co Siostra
z serca dziêkuje.
8. W ci¹gu dwóch ostatnich tygodni
po nagrodê do Pana odeszli: Daniel
Lorenc, Stanis³aw Adamski, Emilia
Zamorska, Tadeusz Adamski, Janina
Karska, Maria Podkalicka i Stanis³aw
Barañski. Niech Pan przyjmie ich do
swojej chwa³y.

INTENCJE MSZALNE 21.05 - 27.05.2018 r.
21.05.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Lucyna Krystyñska
8.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz
9.30 + Felicja i + W³adys³aw Drobot
11.00 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
grupy œw. o. Pio, kap³anów, o pokój
na œwiecie i za Ojczyznê
17.00 + Tadeusz Rogowski w 2 rocz.
œmierci
18.30 + Aniela Zaj¹c (greg.)

18.00 1. + Jan Hydzik – int. od kolegów myœliwych z Towarzystwa Bieszczady w Sanoku2. + Lucyna Krystyñska – int. od zarz¹du i pracowników
z Zak³adu pracy mê¿a – Jadczyszyn
Sp. z o o. 3. + Lech Ciuk – int. od ¿ony
Ireny

22.05.2018 WTOREK
6.30 + Lucyna Krystyñska
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz
7.30 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + W³adys³aw
18.00 1. + Olga Kaczmarska w 33 rocz.
œmierci2. + Mieczys³aw oraz ++ rodzice + Paulina i Wawrzyniec

24.05.2018 CZWARTEK
6.30 + Ma³gorzata Œwierzowicz
7.00 + Jan Hydzik – int. od kolegów
myœliwych z Towarzystwa Bieszczady w Sanoku
7.30 + Aniela Zaj¹c (greg.)
18.00 1. W intencji kap³anów tu pracuj¹cych w dniu naszego œwiêta
2. + Józefa (f) Wiœniowska w 6 rocz.
œmierci oraz + Antoni i + Aniela 3. + Józefa (f) Sarna

23.05.2018 ŒRODA
6.30 + Kazimierz
7.00 + Ma³gorzata Œwierzowicz
7.30 1. + Aniela Zaj¹c (greg.)
2. + Maria Danuta

25.05.2018 PI¥TEK
6.30 + Mieczys³aw w 1 rocz. œmierci
7.00 + Lucyna Krystyñska
7.30 + Aniela Zaj¹c (greg.)
18.00 1. + W³adys³aw, + Marianna,

+ Jerzy, + Jan2. + Czes³awa, + Zenon
i + Ryszard Smyka3. + Lech Ciuk – int.;
od Syna Macieja i synowej Anny
26.05.2018 SOBOTA
6.30 Dziêkczynno – b³agalna z okazji urodzin Teresy
7.00 + Janusz
7.30 + Aniela Zaj¹c (greg.)
18.00 1. + Jerzy Kornaœ w 6 rocz.
œmierci 2. + Zofia 3. + Zbigniew Jab³oñski w 11 rocz. œmierci
27.05.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Sióstr z Ró¿y œw. Józefa
9.30 + Barbara Bodnar
11.00 + Aniela Zaj¹c (greg.)
12.30 + Maria Filipczak w rocz. œmierci
16.00 W intencji Ma³gosi w 11 urodziny; o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej
18.00 + Zdzis³aw Jarema w 8 rocz.
œmierci
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