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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„… upad³ Mu do nóg…”
W naszym ¿yciu wa¿ne s¹ pewne
czytelne znaki, które wyra¿aj¹ nasze
odniesienie do pewnej, zauwa¿onej
rzeczywistoœci. Jedziemy samochodem i po drodze „czytamy” znaki, aby
bezpiecznie dojechaæ do celu podró¿y i nikogo nie wyrz¹dziæ ¿adnej szkody. Zachowywanie znaków œwiadczy
o naszej odpowiedzialnoœci i szacunku do wszystkich podró¿nych poruszaj¹cych siê po drogach.
Jakkolwiek ró¿ne s¹ nasze drogi,
to jednak wszyscy mamy wspóln¹ drogê wiod¹c¹ do nieba, do niebieskiej
ojczyzny. Na tej drodze te¿ s¹ poustawiane ró¿ne znaki i od nas zale¿y jak je
zachowujemy. Tymi znakami mog¹ byæ
nawet proste gesty, jak prze¿egnanie
siê znakiem krzy¿a, uklêkniêcie na jedno czy dwa kolana, a nie tylko dygniêcie, czasem g³êboki sk³on, czasem bicie siê w piersi, czasem gest z³o¿onych
r¹k, spojrzenie na obraz, g³êbokie skupienie, a nie „bieganie” wzrokiem za
wszystkim co siê np. dzieje w koœciele. W dzisiejszej Ewangelii równie¿
spotykamy siê z pewnymi znakami,
które œwiadcz¹ o wierze tych, którzy
przychodzili do Jezusa. Oto prze³o¿ony synagogi, Jair, przychodzi do Jezusa i „gdy Go ujrza³, upad³ Mu do

nóg i prosi³ usilnie”. Prosi Jezusa o
zdrowie i ¿ycie swojej córeczki. Drugi
obraz: kobieta cierpi¹ca podchodzi do
Jezusa, dotyka siê Jego p³aszcza, „upad³a przed Nim i wyzna³a Mu ca³¹ prawdê”. Pan Jezus pochwali³ j¹, mówi¹c:
„twoja wiara ciê ocali³a”. Do prze³o¿onego synagogi pan Jezus mówi:
„Nie bój siê, tylko wierz”. Motyw wiary stale przewija siê w naszym chrzeœcijañskim ¿yciu.
Kilka lat temu ukaza³ siê wywiad z
ks. kard. Josephem Ratzingerem, przysz³ym Benedyktem XVI, pt. „Sól ziemi”. Przeprowadzaj¹cy z nim wywiad,
Peter Seewald, stawia³ mu nie³atwe
pytania, a przysz³y papie¿ odpowiada³. W przedmowie autor wywiadu,
dziennikarz, pisze: „Przed laty wyst¹pi³em z Koœcio³a – wiele z³o¿y³o siê na
to powodów. Niegdyœ wystarczy³o
usi¹œæ w Domu Bo¿ym, by poczuæ
wielowiekow¹ obecnoœæ wiary. PóŸniej wszelka pewnoœæ stanê³a pod znakiem zapytania, wszelka tradycja zaczê³a tr¹ciæ starzyzn¹. Niektórzy byli
zdania, ¿e religia musi siê dostosowaæ
do ludzkich potrzeb. Inni uwa¿ali, ¿e
chrzeœcijañstwo jest prze¿ytkiem, ¿e
nie pasuje ju¿ do nowych czasów, ¿e
jego misja dobieg³a kresu. Nie tak ³atwo

wyst¹piæ z Koœcio³a. A jeszcze trudniej powróciæ. Czy Bóg rzeczywiœcie
istnieje? Jeœli tak, to czy nadal potrzebujemy Koœcio³a? Jak ma wygl¹daæ
Koœció³ – i jak mo¿na go ponownie
odkryæ?” Dziennikarz porównuje Koœció³ do statku i pyta czy op³aca siê
do niego wsiadaæ? Ówczesny Kardyna³, dziœ Papie¿ senior, odpowiada:
„Tak, mocno w to wierzê. Bo jest to
statek, który przez wieki siê sprawdzi³,
a zarazem nie zestarza³. W³aœnie diagnoza dzisiejszych czasów wyraŸnie
wskazuje, ¿e nadal jest on potrzebny.
Wystarczy go w myœlach usun¹æ z
obecnego uk³adu si³, by zdaæ sobie
sprawê, jak¹ by³oby to katastrof¹, jak¹
zapaœci¹ si³ psychicznych”. Odejœcie
od Pana Boga, od Koœcio³a, sprowadza nieuniknione skutki w ludzkiej
psychice prowadz¹c j¹ do ruiny, „do
zagubienia orientacji, do zaniedbañ,
które wszêdzie mo¿na dziœ dostrzec.
Dlatego powiedzia³bym: gdyby nie
by³o tego statku, to musielibyœmy go
wynaleŸæ”. Koœció³ nie uleg³ sklerozie, nie zasklepi³ siê w swoim pancerzu, ale nadal ma wiele do zaoferowania, bo wieczne zbawienie. W Koœciele
nic nie zwietrza³o, ale jego piêkno i
duchowe bogactwo trzeba nam odkryæ, obudziæ zaciekawienie, bo jest
to ¿yciodajny skarb. Wiara rzutuje na
ca³oœæ ¿ycia i trzeba w ni¹ wrastaæ,
myœleæ jej przes³aniem, uczyæ siê jej
rozumowania. Jan Pawe³ II podczas
swojego pontyfikatu g³osi³ katechezy o wierze. Katechezy te zosta³y zatytu³owane jako „Potêga wiary”.
Przygl¹dnijmy siê tej potêdze wiary.
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s³usznie mówi: „wiem, ¿e nic nie wiem”.
Nasza wiedza jest niczym w porównaniu z tajemnicami jakie nas otaczaj¹.
Umys³ cz³owieka bêdzie zawsze ograniczony, bo coraz to nowe tajemnice
bêd¹ siê przed nim wy³aniaæ. Tylko dla
umys³ów niedouczonych i zarozumia³ych wszystko jest jasne i proste. Ile
b³êdów pope³nia siê zanim dotrze siê
do prawdy! Do prawdy prowadz¹ niekiedy krête drogi. Prawda czêsto jest
okupiona wielkimi ofiarami, ³¹cznie z
utrat¹ ¿ycia cz³owieka. Sam rozum nie
jest w stanie dojœæ do poznania prawdy, ale potrzeba œwiat³a z góry, œwiat³a
Ducha Œwiêtego. Dopiero Bóg •ród³o
wszelkiej Prawdy, mo¿e nauczyæ nas
prawdy, ¿ycia w prawdzie. To Pan Jezus obieca³ zes³aæ Ducha Œwiêtego,
mówi¹c: „Gdy zaœ On przyjdzie, Duch
Prawdy, doprowadzi was do ca³ej
prawdy” (J 16,13).
Naszym obowi¹zkiem i przywilejem
jest uwierzyæ s³owu Boga: „Bez wiary
zaœ nie mo¿na podobaæ siê Bogu. Przystêpuj¹cy bowiem do Boga musi wierzyæ, ¿e jest i wynagradza tych, którzy
Go szukaj¹” (Hbr 11,6). Pierwszym
krokiem do Boga jest wiêc wiara w Jego
istnienie, a nastêpnie uznanie, ¿e On
jest Stwórc¹ wszystkiego, wreszcie
wiara w rz¹dy Opatrznoœci Bo¿ej nad
œwiatem i ka¿dym cz³owiekiem.
A czym jest wiara?
Autor Listu do Hebrajczyków
mówi: „Wiara zaœ jest porêk¹ tych
dóbr, których siê spodziewamy, œwiadectwem tych rzeczywistoœci, których
nie widzimy” (11,1). Rozum nie wiele
tu pomo¿e, choæ oddaje ogromn¹ przys³ugê. Wiara daje gwarancjê, ¿e otrzymamy te dobra, których siê spodziewamy. Wierzymy w prawdomównoœæ
Boga. Dla niewierz¹cego objawienie
nie ma ¿adnego znaczenia, ale dla cz³owieka wiary jest fundamentem ¿ycia,
jego sensem. Wiara czyni nas uczestnikami poznania samego Boga. To
poznanie z gruntu rzeczy jest czêœciowe, ograniczone, niedoskona³e. Œw.
Pawe³ pisze: „Teraz widzimy jakby w
zwierciadle niejasno; kiedyœ zobaczymy twarz¹ w twarz. Teraz poznajê czêœciowo, kiedyœ bêdê poznawa³ tak, jak
i zosta³em poznany” (1 Kor 13,12). Aby
pewniej i g³êbiej poznaæ Boga, potrzeba rozumu oœwieconego ³ask¹, Bo¿ym
darem. Do wszelkiego poznania, a tym
bardziej poznania Pana Boga, dochodzimy z niema³ym trudem, mozo³em.
Widzi to Pismo œwiête: „Mozolnie od-

krywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy to, co mamy pod rêk¹, a któ¿
wyœledzi to, co jest w niebie? Któ¿
pozna³ Twój zamys³, gdyœ nie da³ m¹droœci, nie zes³a³ z wysoka Œwiêtego
Ducha swego” (Mdr 9,16 n).
Wiara jest wielkim skarbem cz³owieka. Wiara w Chrystusa, urzeczenie
Jego postaci¹, wywiera³o taki wp³yw,
¿e miliony ludzi oddawa³o za Chrystusa swoje ¿ycie. Potrafili wzi¹æ krzy¿
codziennoœci, krzy¿ ofiary i pójœæ na
œmieræ, a „krew mêczenników by³a zasiewem dla nowych chrzeœcijan”.
A my patrz¹c na bezkompromisowoœæ mêczenników czy œwiêtych, nabierzmy odwagi i idŸmy drog¹ wskazan¹ przez Chrystusa, drog¹ wskazan¹
w Ewangelii. B¹dŸmy wierni przez ca³e
swoje ¿ycie. Nie dopuœæmy nigdy do
tego, aby serca nasze by³y puste, nawet na moment. Nie dopuœæmy do
tego, aby w nim zagnieŸdzi³y siê jakieœ bo¿ki, a szczególnie bo¿ek pijañstwa, rozwi¹z³oœci, bezsensu ¿ycia.
Chrystus zaprasza nas do siebie:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy...”.
Na B³oniach Krakowskich –
10.06.1979 roku – Jan Pawe³ II postawi³ pytanie: „Czy mo¿na odrzuciæ
Chrystusa i wszystko to, co On wniós³
w dzieje cz³owieka? Oczywiœcie, ¿e
mo¿na. Cz³owiek jest wolny. Cz³owiek
mo¿e powiedzieæ Bogu: nie. Cz³owiek
mo¿e powiedzieæ Chrystusowi: Nie.
Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno?
I w imiê czego „wolno”? Jaki argument
rozumu, jak¹ wartoœæ woli i serca mo¿na przed³o¿yæ sobie samemu i bliŸnim,
i rodakom, i Narodowi, a¿eby odrzuciæ, a¿eby powiedzieæ „nie” temu, czym
wszyscy ¿yliœmy przez tysi¹c lat?!”
Wiara nasza nie mo¿e byæ oparta
tylko na tradycji domu, choæ to bardzo wa¿ne w rozwoju wiary. „Wiara w
Chrystusa nie jest czymœ wypoczynkowym. Jest raczej czymœ, co spêdza
sen z powiek sprawiedliwego” (J. Thomas). Nasz Jerzy Liebert pisa³:
Jedno wiem, i innych objawieñ
Nie potrzeba oczom i uszom –
Uczyniwszy na wieki wybór,
W ka¿dej chwili wybieraæ muszê.
Moc wiary przewy¿sza si³y ludzkie – pisa³ œw. Cyryl Jerozolimski. Trzeba poznawaæ zasady œwiêtej wiary,
które w sposób najbardziej zwiêz³y s¹
ujête w symbolach wiary, w znanych
nam wyznaniach wiary: „Wierzê w
Boga Ojca” czy mszalne wyznanie wia-

ry „Wierzê w Jednego Boga”. Œw.
Cyryl Jerozolimski jasno g³osi: „wiara
jest konieczna do zbawienia zgodnie
ze s³owami Pana: „Kto s³ów moich s³ucha i wierzy w Tego, który Mnie pos³a³, ma ¿ycie wieczne i nie idzie na
s¹d” i znowu: „Kto wierzy w Syna, nie
podlega s¹dowi, ale przeszed³ ze
œmierci do ¿ycia”.
Ochrzczonym stawia jasn¹ zasadê
w formie retorycznego pytania: „Jeœli
bowiem uwierzysz, ¿e Jezus Chrystus
jest Panem, jeœli uwierzysz, ¿e Bóg
wskrzesi³ Go z martwych, dost¹pisz
zbawienia, i przyjmie ciê w raju Ten,
który wprowadzi³ tam skruszonego
³otra. Nie s¹dŸ, i¿ jest to niemo¿liwe.
Ten, który na œwiêtej Golgocie zbawi³
wierz¹cego zaledwie od godziny ³otra,
potrafi zbawiæ tak¿e ciebie, jeœli uwierzysz”. Fundamentalne s¹ te s³owa
pytania warunkuj¹ce nasze ¿ycie: JEŒLI UWIERZYSZ…
Wiara jest wielk¹ ³ask¹, darem od
Pana Boga. Dojœcie do wiary przerasta si³y i mo¿liwoœci cz³owieka. „Ten,
kto ma tak¹ wiarê, mo¿e powiedzieæ
górze: „Przesuñ siê st¹d tam, i przesunie siê”. Ktokolwiek wiêc pod wp³ywem takiej wiary powie te s³owa „wierz¹c, ¿e tak siê stanie, i nie pow¹tpiewa
w swym sercu”, doznaje ³aski.
O takiej wierze powiedziano: „Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy”. Ziarnko gorczycy jest wprawdzie
bardzo ma³e, ale wype³nione niezwyk³¹ moc¹. Zasiane w jakimkolwiek,
choæby najmniejszym miejscu, wypuszcza wielkie ga³êzie, tak ¿e gdy
wyroœnie, daje cieñ nawet ptakom niebieskim. Podobnie i wiara w bardzo
krótkim czasie dokonuje w duszy niezwyk³ych dzie³. Przenikniêta œwiat³em
wiary dusza rozmyœla o Bogu i, o ile to
mo¿liwe, Boga ogl¹da. Przebiega ziemiê od krañca do krañca i przed koñcem czasów ogl¹da ju¿ s¹d i wype³nienie siê obietnic.
Miej zatem tê wiarê, która od ciebie zale¿y i do Boga prowadzi, abyœ
móg³ otrzymaæ od Niego tak¹, jaka
przerasta wszelkie si³y ludzkie”.
¯yczê wiêc wszystkim, aby poprzez najmniejsze gesty, jak „porz¹dne” przyklêkniêcie czy g³êboki sk³on,
by³y wyrazem naszej wiary. Niech nasza wiara przejawia siê w takich choæby zwyczajnych gestach, jak np. prze¿egnanie siê przed posi³kiem.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 26 (772) 1 lipca 2018 r.

Ks. Andrzej Skiba

4

Ks. Zdzis³aw Peszkowski
Harcmistrz, podchor¹¿y Kawalerii Wojska Polskiego,
przyjaciel œw. Jana Paw³a II., kapelan rodzin katyñskich.
Cytat: „Jako ksi¹dz katolicki
ocalony od mordu w Katyniu uczestniczy³em w ekshumacji w 1991r. Bra³em w d³onie przestrzelone czaszki,
namaszcza³em je i b³ogos³awi³em.
Dzisiaj w ich imieniu wo³am do œwiata o prawdê i sprawiedliwoœæ. Nie chcê
zemsty, przebaczam, ale prawda musi
byæ nazwana, a potwornoœæ z³a – os¹dzona”
Przyszed³ na œwiat, gdy I wojna
œwiatowa dobiega³a koñca, a spe³nienie snu o wolnoœci tak wielu pokoleñ
Polaków mia³o siê nied³ugo ziœciæ.
Swoje pierwsze kroki jako harcerz i
¿o³nierz stawia³ w Sanoku sk¹d pochodzi³. Tam tak¿e wst¹pi³ do Sodalicji
Mariañskiej. Harcerstwo by³o jego
pasj¹ od najwczeœniejszych lat, by³ mu
wierny do koñca, nawet jako ¿o³nierz
a póŸniej kap³an, zawsze nosi³ krzy¿
harcerski.
1 listopada w Wieku 10 lat pod
Krzy¿em Powstañców na Cmentarzu
Centralnym w Sanoku z³o¿y³ Przyrzeczenie Harcerskie. Z zapa³em zdobywa³ kolejne stopnie oraz sprawnoœci i
bez reszty anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ
harcersk¹. Nie usz³o to uwadze prze³o¿onych, dlatego w 1935 r. zosta³
wys³any do szko³y zuchmistrzów ZHP
Aleksandra Kamiñskiego. W 1938 r.
zdoby³ stopieñ podharcmistrza. Od
wrzeœnia tego¿ roku do lipca 1939 r.
by³ s³uchaczem Szko³y Podchor¹¿ych
Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu, a po

jej ukoñczeniu przydzielono go do 20.
Pu³ku U³anów im. Jana III Sobieskiego. Podczas kampanii wrzeœniowej
dowodzi³ plutonem tego pu³ku. Po
sowieckiej agresji na Polskê 17 wrzeœnia zosta³ wziêty do niewoli i osadzony w obozie w Kozielsku. St¹d nastêpnie w ostatnim transporcie zosta³
przewieziony do obozu w Pawliszcze Borze i do Griazowca, w ten sposób
unikaj¹c œmierci w Katyniu.
Gdy w 1941 r. podpisano traktat
Sikorski-Majski, tak jak wielu polskich
¿o³nierzy, trafi³ do Armii Polskiej gen.
Andersa. Dowodzi³ w niej kompani¹
1. Pu³ku U³anów Krechowieckich w 2
Korpusie Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie, z któr¹ przeszed³ ca³y szlak
wojenny przez Irak, Iran, Indie, Egipt,
Liban, Syriê, W³ochy i Wielk¹ Brytaniê. W Indiach organizowa³ szko³y,
dru¿yny i hufce harcerskie, ale wychowawc¹ polskich dzieci by³ nie tylko w
Indiach lecz na ca³ym szlaku, który
przeszed³.
Po zakoñczeniu wojny pozosta³ na
emigracji. W Oksfordzie podj¹³ studia
na Polskim Uniwersytecie na ObczyŸnie. To co prze¿y³ podczas II wojny,
nie os³abi³o jego ducha i wiary, mo¿na
by rzec, ¿e wrêcz przeciwnie, jeszcze
je pog³êbi³o. Dowodem na to by³a decyzja o studiach teologicznych w Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake w pobli¿u Detroit. Po
zakoñczeniu studiów w 1954 r. przyj¹³

œwiêcenia kap³añskie. Poza teologi¹
ukoñczy³ tak¿e filozofiê i filologiê
polsk¹.
Jego ¿ycie by³o bardzo mocno
zwi¹zane z osobami dwóch Wielkich
Polaków: Prymasem Tysi¹clecia kard.
Stefanem Wyszyñskim i ze œw. Janem
Paw³em II. W 1956 r. ks. Peszkowski
zainicjowa³ pielgrzymki Polonii do Polski, co bardzo zbli¿y³o go do kard.
Wyszyñskiego. Wyrazem tego by³a
ksi¹¿ka „Wokó³ umi³owania Prymasa
Tysi¹clecia”
Œwiêtego Jana Paw³a II pozna³ w
czasie, gdy ten by³ jeszcze kardyna³em, a zachwycony ¿yciem i postaw¹
Papie¿a Polaka, sta³ siê autorem kilkunastu ksi¹¿ek o œwiêtym Janie Pawle
II.
Do Polski ks. Peszkowski na sta³e
wróci³ dopiero w 1988 r., choæ za Ojczyzn¹ nieustannie têskni³. Mawia³:
„W Sanoku zaczê³o siê moje ¿ycie harcerskie, bo ja jestem kapelanem naczelnym harcerzy poza granicami kraju od
kangurów a¿ po Syberiê ca³a banda
harcerska jest pod moj¹ opiek¹. I oni
wiedz¹ jedno, ¿e ja kocham Polskê. A
kiedy prosz¹, „Powiedz coœ bli¿ej”,
to ja mówiê: „Sanok”.
Od chwili powrotu do kraju przewodzi³ dzia³aniom na rzecz ujawnienia
prawdy o zbrodni katyñskiej. Uczestniczy³ we wszystkich ekshumacjach
zamordowanych tam polskich jeñców,
a ka¿da wydobyt¹ czaszkê b³ogos³awi³. Przyczyni³ siê do upamiêtnienia
miejsc sowieckiej zbrodni, za³o¿y³ Fundacjê „Golgota Wschodu”, zosta³ kapelanem Rodzin Katyñskich. Dziêki
nielicznym zapiskom, które uda³o mu
siê ocaliæ w 1989 r. wyda³ ksi¹¿kê
„Wspomnienia jeñca z Kozielska”. Nie
pragn¹³ odwetu za zbrodniê, domaga³
siê jedynie (albo a¿) ujawnienia prawdy.
W 2006 r. polski Sejm popar³ kandydaturê ks. Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Te starania
przerwa³a jednak œmieræ ksiêdza w
2007 r. Zosta³ pochowany w Œwi¹tyni
Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie.
Ks. Tomasz Podolak
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Stanis³aw Kostka Starowieyski
Mêczennik z Dachau, B³ogos³awiony Koœcio³a,
Dzia³acz Akcji Katolickiej i jeden z jej patronów,
przez wielu uwa¿any za wzór Polaka i Katolika.
Cytat: „Z ufnoœci¹ i nadziej¹, ale
i z najg³êbszym przekonaniem o mojej niegodnoœci idê, Panie, do Ciebie,
bêdê robi³, co ka¿esz, a co z tego bêdzie, we wszystkim i zawsze Tobie
pozostawiam”.
W gronie 108 mêczenników z czasów II wojny œwiatowej beatyfikowanych przez œw. Jana Paw³a II, znaleŸli
siê biskupi, kap³ani, klerycy, bracia i
siostry zakonne oraz œwieccy. By³y to
osoby, które swoim heroizmem w obliczu przeœladowania przez nazistów
Koœcio³a polskiego i Polaków, zaœwiadcza³y o wierze i cz³owieczeñstwie.
Do tego grona nale¿y Stanis³aw Kostka Starowieyski. Urodzi³ siê
on 11 maja 1895 r. w Ustrobnej ko³o
Krosna. Pocz¹tkowo uczy³ siê w domu
rodzinnym. Gdy domowe œrodki edukacyjne wyczerpa³y siê, naukê kontynuowa³ w placówce naukowej prowadzonej przez ojców jezuitów w
Chyrowie k. Dukli. Nauczyciele byli
wymagaj¹cy, dbaj¹c tym samym o
wysoki poziom nauczania i rozwoju
moralnego swoich wychowanków. W
tym czasie Stanis³aw wst¹pi³ do Sodalicji Mariañskiej. Tak ukszta³towa³a
siê w m³odym Starowieyskim g³êboka
religijnoœæ oraz poczucie obywatelskiej odpowiedzialnoœci. Studia prawnicze, które podj¹³ na Uniwersytecie
Jagielloñskim przerwa³ wybuch I wojny œwiatowej. Wcielony zosta³ do armii austriackiej.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci Starowieyski wst¹pi³ do
Wojska Polskiego. Bra³ udzia³ m.in. w
walkach o Lwów w latach 1918-1919
oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Za
swoje zas³ugi na polu walki otrzyma³
Krzy¿ Walecznych oraz Srebrny Krzy¿
Orderu Virtuti Militari. W lipcu 1921 r.
zosta³ przeniesiony do rezerwy. W
„cywilu” nie powróci³ do m³odzieñczego zamiaru studiowania prawa, zamiast
tego ukoñczy³ kurs rolniczy. W sierpniu 1921 r. poœlubi³ Mariê Szeptyck¹,
w prostej linii prawnuczkê Aleksandra
Fredry. Po œlubie zamieszkali w maj¹t-

ku w £aszczowie, którym
zarz¹dza³ przysz³y b³ogos³awiony. Starowieyscy
mieli szeœcioro dzieci.
Stworzyli dla nich przyjazne warunki do harmonijnego rozwoju. Rodzice
kszta³towali w dzieciach
poczucie zrozumienia dla
spraw Koœcio³a i Ojczyzny. Jeden z ich synów,
Aleksander, poleg³ w powstaniu warszawskim.
W wolnej Polsce Starowieyski poœwiêci³ siê
dzia³alnoœci spo³ecznej.
Jego dom w £aszczowie
sta³ siê centrum rozwoju
lokalnego ¿ycia duchowego, intelektualnego
i spo³ecznego. Organizowane w nim by³y m.in. rekolekcje dla
ziemiañstwa, inteligencji i m³odzie¿y,
które mia³y na celu pog³êbiæ religijnoœæ
tych grup spo³ecznych i przygotowaæ
je do aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym zgodnym z katolick¹ nauk¹
spo³eczn¹. Swoim pracownikom zapewnia³ nie tylko godziwe wynagrodzenie, tak¿e otacza³ swoich podw³adnych i ich rodziny opiekê lekarsk¹.
Wielka trosk¹ Starowieyski obejmowa³
ludzi biednych, którym niós³ pomoc,
równie¿ materialn¹. Ze swej dzia³alnoœci charytatywnej nie robi³ widowiska
skupiaj¹cego uwagê otoczenia, przeciwnie, ten pokorny cz³owiek pomoc
niós³ dyskretnie, zachowuj¹c pe³en
szacunek do drugiej osoby, cz³owieka
najczêœciej st³amszonego bied¹.
Stanis³aw Starowieyski czynnie
zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Akcji
Katolickiej, która w Polsce oficjalnie
rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1930 r. Szybko zosta³ wybrany na wiceprezesa AK,
a w 1935 r. zosta³ prezesem Diecezjalnego Instytutu AK w Lublinie.
Wojna przerwa³a dzia³alnoœæ i realizacjê planów, jakie podj¹³ Starowieyski. Po napaœci 1 wrzeœnia 1939 r.
Niemiec na Polskê, a 17 wrzeœnia ZSRR
jako przedstawiciel ziemiañstwa i czynny cz³onek Koœcio³a znalaz³ siê w za-

gro¿eniu. 19 czerwca 1940 r. zosta³
aresztowany przez Gestapo. Po kilku
miesi¹cach przetrzymywania go w
areszcie przeniesiony zosta³ do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, którego
znaczn¹ czêœæ wiêŸniów stanowili Polacy, w tym inteligencja oraz duchowni.
W obozie w Dachau Starowieyski
zosta³ przez nazistów zredukowany do
numeru obozowego i jak inni nasi rodacy zniewoleni. Pomimo „odebrania”
mu nazwiska przez nadzorców oraz
nieludzkich warunków, jakie zniewolonym stworzyli Niemcy, Starowieyski
nie zatraci³ swojego cz³owieczeñstwa.
Organizowa³ pomoc wspó³wiêŸniom
oraz podtrzymywa³ ich na duchu. W
obozowych warunkach, które ur¹ga³y cz³owieczeñstwu, Starowieyski
podupad³ na zdrowiu. Schorowany
uda³ siê w Wielki Pi¹tek 11 kwietnia
1941 r. do szpitalnego baraku. Na pró¿no szuka³ tam ratunku, zamiast pomocy medycznej zosta³ okrutnie skatowany przez jednego z nazistowskich
nadzorów. Zmar³ w nocy z Wielkiej
Soboty na Wielk¹ Niedzielê 12/ 13
kwietnia 1941r.
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Wiktoria i Józef Ulmowie
Rolnicy, S³udzy Bo¿y, odznaczeni medalem
“Sprawiedliwi wœród narodów œwiata”.
Motto: „Choæ wojna
jest czêsto demoralizuj¹ca dla wszystkich
stron konfliktu, przedstawiciele polskiego
spo³eczeñstwa dawali
œwiadectwo gorliwej
wiary, okazywali mi³osierdzie i wype³niali
chrzeœcijañskie przykazania. Mimo widma
najwy¿szej kary wielu
Polaków zdecydowa³o
siê udzieliæ pomocy
przeœladowanym
¯ydom. Szacuje siê, ¿e
dziêki tej pomocy ocala³o kilkadziesi¹t tysiêcy osób” Fragment
Uchwa³y Sejmu RP z
dnia 16 marca 2016r.
Wiktoria i Józef
Ulmowie pobrali siê w
1935 r. Józef Ulma urodzi³ siê w 1900 r. w Markowej w ubogiej wiejskiej rodzinie. Mimo to
dziêki zastosowanym
innowacjom i pracowitoœci z powodzeniem zajmowa³ siê
ogrodnictwem, upraw¹ warzyw, pszczelarstwem i hodowla jedwabników.
Jego najwiêksz¹ pasj¹ by³a fotografia. Jego ¿ona, Wiktoria, by³a od niego 12 lat m³odsza. Gdy wysz³a za Józefa mia³a 23 lata. Razem z nim zajmowa³a
siê gospodarstwem i wychowaniem
licznego potomstwa. Ulmowie doczekali siê szeœciorga dzieci, a w czasie
wojny spodziewali siê siódmego.
W czasie niemieckiej okupacji ma³¿onkowie w³¹czyli siê w pomoc eksterminowanym ¯ydom. W 1942 r. pod
swój dach przyjêli ¿ydowsk¹ rodzinê
Goldmanów zwanych Szallami razem
by³o to osiem osób. ¯ydzi ukrywali
siê na poddaszu w domu Ulmów do
wiosny 1944 r. a ma³¿onkowie za pomoc nie wziêli wynagrodzenia.
Wszystkie kosztownoœci ukrywaj¹cy
siê mieli przy sobie. Schronienie wydawa³o siê dobre, bowiem dom Ulmów
znajdowa³ siê na uboczu wsi, to te¿
nie przestrzegano œrodków ostro¿no-

œci. Ukrywaj¹cy siê ¯ydzi czasem pomagali gospodarzom W codziennych
gospodarczych pracach.
W jaki sposób Niemcy trafili na
œlad tej kryjówki? Ma³¿onkowie zostali
zadenuncjowani najprawdopodobniej
przez posterunkowego granatowej policji w £añcucie, w domu którego - nota
bene - Goldmanowie wczeœniej siê
ukrywali przed Niemcami. Jednak gdy
Niemcy zaostrzyli kary za pomaganie
¯ydom, policjant nie chcia³ siê ju¿ nara¿aæ i odmówi³ dalszej pomocy. Jednoczeœnie mia³ on zagarn¹æ maj¹tek
Goldmanów. I to w³aœnie ów maj¹tek
móg³ byæ przyczyn¹ donosu. ¯ydzi
bowiem, mimo ¿e byli w ukryciu, mogli domagaæ siê zwrotu swojej W³asnoœci.
Do samej masakry dosz³o 24 marca 1944 r. nad ranem. Do domu Ulmów
niemieccy ¯andarmi wraz z dwoma
granatowymi policjantami dotarli na
czterech furmankach. Wczeœniej nakazali czterem woŸnicom z ró¿nych wsi

stawiæ siê na posterunku
¿andarmerii w £añcucie.
Do Markowej dotarli tu¿
przed œwitem, gdy domownicy jeszcze spali. Furmanom nakazano zostaæ, aby
dla postrachu byli œwiadkami egzekucji. Najpierw
zamordowano ukrywaj¹cych siê ¯ydów, nastêpnie
przed dom wyprowadzono
Józefa i Wiktoriê, która
by³a w dziewi¹tym miesi¹cu ci¹¿y. Zamordowano
ich na oczach dzieci. Prawdopodobnie w trakcie zabójstwa Wiktoria zaczê³a
rodziæ, tak zezna³ œwiadek
ekshumacji jej zw³ok. Powsta³ problem, co zrobiæ z
szeœciorgiem ich dzieci.
Porucznik Eilert Dieken
nie zastanawia³ siê d³ugo,
je te¿ kaza³ rozstrzelaæ. Ca³a
szóstka (Stasia, Basia,
W³adek, Franek, Antoœ i
Marysia) w wieku od pó³tora roku do oœmiu lat, tak¿e zosta³a zamordowana.
Po masakrze oprawcy dokonali
grabie¿y gospodarstwa Ulmów i rzeczy nale¿¹cych do zamordowanych
¯ydów. Cia³a zamordowanych zosta³y pochowane w zbiorowej mogile, jednak kilka dni póŸniej wstrz¹œniêci
mieszkañcy Markowej, mimo zakazu.
odkopali cia³a i pochowali je w oddzielnych trumnach. Po wojnie szcz¹tki Ulmów pochowano na cmentarzu w
Markowej.
Postawa Ulmów sta³a siê symbolem martyrologii Polaków nios¹cych
pomoc ¯ydom w czasie II wojny œwiatowej. W 1995 r. izraelski Instytut Pamiêci Mêczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem przyzna³ im
poœmiertnie medal „Sprawiedliwy
wœród Narodów Œwiata”. Ich imiê nosi
Muzeum Polaków Ratuj¹cych ¯ydów
podczas II wojny œwiatowej, które
otwarto w marcu 2016 r. w Markowej.
17 wrzeœnia 2003 r. ruszy³ proces
beatyfikacyjny Józefa, Wiktorii i szeœciorga ich dzieci.
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Droga na o³tarze
Œwiêtego Zygmunta Gorazdowskiego
Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie
im. œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego obchodzi w bie¿¹cym roku jubileusz 10.lecia powstania i dzia³alnoœci
tej organizacji po¿ytku publicznego na
ziemi sanockiej. Jest to dobra okazja
do przypomnienia, jak do tego wa¿nego dla Koœcio³a Powszechnego i nas
mieszkañców Grodu nad Sanem dosz³o. O tych niezwyk³ych wydarzeniach, wspomina Siostra Dolores Siuta CSSJ, postulatorka w procesie
beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym.
Kwerendê w poszukiwaniu dokumentów dotycz¹cych œw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego podjê³a na terenie
Polski (tak¿e w Sanoku), Watykanu,
W³och, Austrii, Francji oraz ówczesnego ZSRR. Jak wspomina – naprawdê niezwyk³ych zabiegów wymaga³a
ale tak¿e niezwyczajne owoce przynios³a penetracja archiwów we Lwowie. W³adze Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Józefa, do którego nale¿y, z myœl¹
o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym ks. Zygmunta Gorazdowskiego, za³o¿yciela tej zakonnej rodziny, poleci³y siostrze Dolores w 1986 r.
kontynuacjê studiów. W ten sposób
w 1987 r. powsta³a rozprawa doktor-

ska na temat „Apostolski wymiar mi³oœci mi³osiernej w refleksji teologicznej i w ¿yciu Ks. Zygmunta Gorazdowskiego (1845 - 1920). Siostra stara³a
siê w niej maksymalnie wykorzystaæ
ju¿ istniej¹cy materia³ archiwalny, z
którym wczeœniej zapozna³a siê pisz¹c
ksi¹¿kê „Wezwany do mi³osierdzia”
oraz w³¹czyæ nowe, œwie¿o odnalezione dokumenty. Praca nad t¹ pozycj¹
wykaza³a niema³e luki w dokumentacji przysz³ego Œwiêtego. Tymczasem
warunkiem rozpoczêcia starañ o beatyfikacjê jest wykazanie siê odpowiedni¹ iloœci¹ materia³u dokumentalnego, pozwalaj¹cego udowodniæ
heroicznoœæ ¿ycia i cnót kandydata do
chwa³y o³tarzy. Tak¿e zwyczajna procedura zwi¹zana z prowadzeniem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego domaga siê dok³adnego
przeszukania wszystkich archiwów, w
których istnieje choæby najmniejsza
przes³anka na znalezienie dokumentacji zwi¹zanej z kandydatem do chwa³y
o³tarzy. Z takich to powodów zosta³y
wszczête bardzo wnikliwe poszukiwania, oraz granicz¹ce z cudem wysi³ki
prowadz¹ce do dostania siê do szeregu archiwów, zw³aszcza tych zza tzw.

„¿elaznej kurtyny”, czyli po prostu w
ówczesnym ZSRR, a w nim szczególnie we Lwowie, gdzie ks. Zygmunt
spêdzi³ ponad 40 lat niezwykle pracowitego ¿ycia, i w którym za³o¿y³ rodzinê zakonn¹ Sióstr Œwiêtego Józefa.
Kiedy tylko otworzy³a siê mo¿liwoœæ wyjazdu za „¿elazn¹ kurtynê” do
Grodu Lwa, Siostry wyruszy³y tam co
prêdzej korzystaj¹c z zaproszenia lwowianki – pani Józefy Sawczak. Pierwsza podró¿ w znane i nieznane odby³a
siê w czerwcu 1988 r. w której uczestniczy³a s. Dolores Siuta i s. Zyta
Uszkowska, ówczesna sekretarka generalna Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Józefa. Obowi¹zuj¹ce wówczas
trendy i przepisy w ZSRR nie pozwala³y na dowolne poruszanie siê „obcokrajowcom” po Kraju Rad. Jak relacjonuje Siostra Dolores, podczas
pobytu na Ukrainie nikt nie towarzyszy³ im podczas poruszania siê lwowskimi ulicami i zau³kami „zygmuntowych” i józefickich œcie¿ek. Obydwie
siostry nigdy wczeœniej nie by³y we
Lwowie. Zna³y to miasto jedynie z
ksi¹¿ek, a przede wszystkim z relacji
starszych Sióstr rozmi³owanych w nim
ponad miarê, bo jest to kolebka ich
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Zgromadzenia. Obraz Lwowa z przesz³oœci wybudowa³ w wyobraŸni
Sióstr miasto – legendê, miasto, któremu równego nie ma. Przebywaj¹c na
terenach odciêtych po wojnie od Ojczyzny, nie raz Siostrom rodzi³o siê
pytanie z czym spotkaj¹ siê w sowieckiej komunie co czasem nawet powodowa³o dreszcz niepewnoœci. Na
szczêœcie, nie opuszcza³a Sióstr nadzieja, ¿e jakimœ Bo¿ym cudem uda siê
im dotrzeæ do tamtejszych archiwów,
choæ jawi³y siê one jak przys³owiowa
baszta obronna. Siostry nie mia³y pojêcia, gdzie szukaæ tych archiwów, jak
siê do nich dostaæ nie ujawniaj¹c
swych zakonnych twarzy, by nie naraziæ siê komunistycznym w³adzom i
nie udaremniæ ju¿ na pocz¹tku wszelkich poszukiwañ. Nie by³o wiêc mowy
o wyjeŸdzie w habitach, bo nawet g³êboko wierz¹ca i praktykuj¹ca Marysia
O. u której Siostry zamieszka³y we
Lwowie, prosi³a usilnie, by Siostry pod
¿adnym pozorem nie u¿ywa³y habitów,
by czasem nie zaszkodziæ nie tylko jej
samej, ale ca³ej rodzinie. Mo¿na wiêc
sobie wyobraziæ, jak Siostry czu³y siê,
gdy po wielu latach u¿ywania tylko
habitu, wyruszy³y w drogê w po¿yczonych od rodzonych sióstr œwieckich kreacjach. Uœmiechniêta S. Dolores wspomina – „Choæ niby
wygl¹da³yœmy bardzo przyzwoicie, a
nawet prawdopodobnie elegancko, to

jednak czu³yœmy siê jak terminuj¹ce
aktorki na ¿yciowej scenie. Ile¿ te¿
wysi³ków wk³ada³yœmy w to, by strzeg¹c konspiracji, nie zwracaæ siê do siebie zakonnym zwrotem „per siostro”.
Z woli Opatrznoœci Bo¿ej z ryzykiem ale skutecznie Siostry prowadzi³y zamierzone poszukiwania. Z braku
powojennych przewodników, Siostry
zaopatrzone by³y w przedwojenny
plan Lwowa z polskimi nazwami ulic i
placów, ca³¹ wyprawê zda³y na Bo¿¹
intuicjê. Jak relacjonuje Siostra Dolores, nie da siê wyt³umaczyæ ludzk¹ logik¹ faktu, ¿e pchane dziwn¹ si³¹ sukcesywnie dociera³yœmy do kolejnych
archiwów we Lwowie, pokonuj¹c
wrêcz nieprawdopodobne zakazy i
obostrzenia. W 1988 r. Siostra Dolores jeszcze raz, ju¿ sama uda³a siê do
Lwowa. Podczas tego pobytu uda³o
siê Siostrze du¿o wyjaœniæ, bo kiedy
inni staraj¹c siê skorzystaæ ze zbiorów
któregokolwiek archiwum we Lwowie,
miesi¹cami oczekiwali najczêœciej bezskutecznie na stosowne pozwolenie
od w³adz z Kijowa a Siostra znajdowa³a przebogaty materia³ archiwalny, robi³a mikrofilmy, odbitki kserograficzne i wszystkie te „skarby” przewioz³a
przez „¿elazn¹ granicê” do Polski.
Wprawdzie by³o to zawsze dokonywane z ogromnym ryzykiem, ale zawsze skutecznie. „Ile¿ mo¿na by zapisaæ kartek o rozmaitych fortelach,

sprytnych wybiegach szeptanych
Bo¿¹ m¹droœci¹, dziêki którym kruszy³y siê mury wrêcz nie do pokonania i
szeroko otwiera³y siê nie tylko szczelnie zamkniête drzwi i teczki w archiwalnych magazynach, ale przede
wszystkim otwiera³y siê dla nas ludzkie serca, choæ przecie¿ by³y tak d³ugo niszczone i zastraszane przez sowiecki komunizm. Nigdy nie zapomnê
cudu dopuszczenia nas do katalogów
poszczególnych archiwów i bibliotek,
spotykania ludzi, którzy pomimo wielkiego ryzyka udostêpniali katalogi i
dokumenty, pomogli zrobiæ mikrofilmy,
a nawet raz dali pozwolenie na legalne
przewiezienie dokumentacji przez granicê. Do dzisiaj widzê przed oczami z
jednej strony wystraszone, milcz¹ce
twarze ludzi, których pyta³yœmy na
ulicy czy np. dzisiejsza ulica Drogomanowa to przedwojenna Mochnackiego, oraz inne twarze pe³ne ¿yczliwoœci i gotowe do pomocy, choæ
niezwykle dyskretne i uwa¿aj¹ce. Nie
sposób ¿adn¹ logik¹ wyt³umaczyæ
tego, co siê wydarzy³o w czasie naszych poszukiwañ, gdy oznajmiono
nam w Bibliotece Uniwersytetu im.
Franko (przed wojn¹ Uniwersytet Jana
Kazimierza), ¿e prasa z XIX i pocz¹tku
XX wieku znajduje siê ko³o gmachu
starego Uniwersytetu. Wówczas podczas szukania „w ciemno”, znalaz³y-
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œmy siê przed koœcio³em œw. Miko³aja
( dla identyfikacji porównywa³yœmy
widok koœcio³a ze zdjêciem – w tym
koœciele ponad 40 lat pracowa³ œw. ks.
Zygmunt Gorazdowski). Pchane
dziwn¹ odwag¹ i si³¹ dopuka³yœmy siê
do dawnej zakrystii i ku naszemu totalnemu zaskoczeniu spotka³yœmy tam
pani¹ Stasiê S., pracownicê Biblioteki
Uniwersyteckiej (zajêta by³a porz¹dkowaniem zbiorów wprost zwalonych
na niezliczonych prowizorycznych
pó³kach zainstalowanych od posadzki po sufit w koœciele œw. Miko³aja).
Pani Stasia nie tylko udzieli³a nam dok³adnych informacji o bibliotece, poinstruowa³a jak siê do jej zbiorów dostaæ, ale gotowa by³a po¿yczyæ z niej
interesuj¹ce nas pozycje. Kiedy dotar³yœmy osobiœcie do tej¿e biblioteki,
przeprowadzano tam remont i wszystko wskazywa³o na to, ¿e bêdzie to doskona³y powód, by nam utr¹ciæ sprawê i nie dopuœciæ nas do
bibliotecznych zbiorów. Tymczasem,

w sposób dla nas po ludzku niewyt³umaczalny, pracownicy zgodzili siê nam
udostêpniæ katalogi, a chodzenie od
dyrekcji do dyrekcji da³o tak upragnion¹ mo¿liwoœæ przegl¹dniêcia XIX
i XX – wiecznej prasy. Znalaz³ siê te¿
cz³owiek, który podj¹³ siê zrobienia mikrofilmów bezcennych dla nas artyku³ów prasowych, co by³o spraw¹ bez
precedensu, zwa¿ywszy na fakt, ¿e biblioteka ta nie dysponowa³a wówczas
¿adnymi mo¿liwoœciami kserowania
materia³ów archiwalnych czy innymi
sposobami ich powielenia. Cudem te¿
mo¿na nazwaæ bezawaryjne przewiezienie tych¿e mikrofilmów do Polski
przez „¿elazn¹ granicê”, chocia¿ celnicz¹ s³u¿bê pe³ni³a wówczas s³ynna
ze swojej „solidnoœci” celniczka.
Osobny rozdzia³ wspomnieñ mo¿na by
napisaæ o poszukiwaniach w lwowskim Ossolineum. Tam, zanim przemi³e pracowniczki zaczê³y domagaæ siê
specjalnych pozwoleñ z Kijowa, uda³o siê przegl¹dn¹æ dok³adnie katalogi

druków i rêkopisów i odpisaæ odpowiednie sygnatury. Podczas drugiego
pobytu we Lwowie dyrekcja zdezorientowana posiadanymi przeze mnie
sygnaturami, nie tylko przyzwoli³a na
zrobienie kserokopii dokumentów, ale
nawet zaopatrzy³a w stosowne zezwolenie na ich przewiezienie przez granicê. Siostra Dolores wspomina, ¿e do
dziœ ¿ywe s¹ te¿ w jej pamiêci spotkania z pani¹ Wisia P. pracuj¹c¹ wówczas w Ossolineum, która nie tylko
okaza³a Siostrom wiele ¿yczliwoœci w
czasie archiwalnych poszukiwañ, ale
w póŸniejszym okresie swojego ¿ycia
ma³¿eñskiego, kiedy medycyna nie
umia³a zaradziæ m³odym ma³¿onkom
nie posiadaj¹cym potomstwa, przyzywane przez nich wstawiennictwo u
Boga ks. Zygmunta sprawi³o, ¿e Pani
Wisia sta³a siê matk¹ dwóch dorodnych synów. Kontynuuje dalej Siostra
Dolores, jakimi s³owami dobremu
Bogu dziêkowaæ za to, ¿e i w innych
archiwach lwowskich ich dyrektorzy,
¿¹daj¹cy odpowiednich pozwoleñ od
w³adz z Kijowa, po kilkunastu minutach rozmowy i przekonywania, zmieniali decyzje i pozwalali wszcz¹æ poszukiwania w katalogach i
dokumentach? Na ró¿nych etapach
tocz¹cego siê póŸniej oficjalnie procesu kanonizacyjnego ks. Z. Gorazdowskiego powrót do tych chwil
umacnia³ i upewnia³, ¿e Bo¿¹ wol¹ jest
poprzez jego beatyfikacjê i kanonizacjê pokazaæ œwiatu przyk³ad i dar wstawiennictwa Lwowskiego Ojca Ubogich, Ksiêdza bezdomnych, Aposto³a
Bo¿ego Mi³osierdzia.
Koñcz¹c swoje wspomnienia,
Siostra Dolores dodaje, ¿e poszukiwania i kwerenda trwa³y nie tylko we
Lwowie, ale w ponad stu archiwach i
bibliotekach w wymienionych na pocz¹tku tekstu pañstwach. By³y to niejednokrotnie niezwykle ¿mudne prace, domagaj¹ce siê przerzucania
miesi¹cami tysiêcy, a raczej milionów
kartek, ksi¹¿ek, dokumentów. Jednak¿e, podkreœla z radoœci¹ Siostra, efekty poszukiwañ by³y nadspodziewanie
owocne. Dok³adny wykaz odnalezionej dokumentacji znajduje siê dzisiaj
w Generalnym Archiwum Zgromadzenia w Krakowie.
Halina Martowicz
•ród³o: Cuda i £aski Bo¿e, 3/11
Œw. ks. Zygmunt Gorazdowski.
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Lectio divina/£k 20, 20- 26/
Podatek dla cesarza.
Œledzili Go wiêc i nasy³ali szpiegów. Ci, udaj¹c sprawiedliwych, mieli
Go z³apaæ za s³owo,a potemwydaæ
w³adzy urzêduj¹cego namiestnika.
Zapytali Go:” Nauczycielu, wiemy,
¿e to, co mówisz i czego nauczasz, jest
s³uszne. Nie zwa¿asz na opinie,
lecz nauczasz drogi Bo¿ej zgodnie
z prawd¹.Czy wolno nam p³aciæ podatek cesarzowi, czy nie?”. Lecz On rozpozna³ ich podstêp i odpar³:” Poka¿cie mi denara! Czyj¹ ma podobiznê
i napis?”.Odpowiedzieli:”Cesarza”.Wtedy powiedzia³ do nich:
”W takim razie oddajcie cesarzowi,
co cesarskie, a Bogu to co boskie”.
I nie zdo³ali z³apaæ Go za s³owo w obecnoœci t³umu. Zamilkli wiêc zdumieni
Jego odpowiedzi¹.
Lectio/czytanie i zrozumienie Pisma/.
¯ydzi uwa¿ali, ¿e maj¹ tylko jednego pana, Boga, dlatego tylko jemu
nale¿y p³aciæ podatki. Odprowadzali
wiêc, 10% swoich dochodów jako
podatek œwi¹tynny, sk³adali równie¿
ofiary z tytu³u ró¿nych okolicznoœci,
mieli obowi¹zek sk³adaæ na ofiarê
wszystko co pierworodne i z tego
tytu³u uiszczaæ op³aty za wykup
np. pierwszego syna.Okupant rzymski wprowadzi³ równie¿ swoje
podatki. G³ównym by³ podatek od
osoby-tzw podatek pog³ówny, w wys.
1 drachmy rocznie.By³a to równowartoœæ jednej dniówki pracownika rolnego.Nie by³a to wiêc zbyt wysoka
kwota, ale chodzi³o o to,¿e p³ac¹c,
uznawali cesarza symbolicznie za
swojego pana. Na monecie by³a podobizna cesarza i napis:”Tyberiusz
Cezar, syn boskiego Augusta,najwy¿szy kap³an”.Kilka lat wczeœniej, ¯ydzi
zorganizowali gwa³towny protest prze-

ciw pos³ugiwaniu siê monetami Rzymian, jako obra¿ajacy ich uczucia religijne, oczywiœcie okrutnie st³umiony
przez namiestnika. Rzymianie nak³adali
równie¿ inne podatki w postaci np. ce³
na przewo¿one i sprzedawane towary.Werbowali do tego ¯ydów, którzy
byli znienawidzeni jako kolaboranci
oraz z³odzieje, gdy¿ traktowali c³a jako
sposób na szybkie wzbogacenie siê,
czêsto je zawy¿aj¹c.W takiej to atmosferze faryzeusze przychodz¹ do Jezusa z pytaniem,na które wydawa³oby
siê, nie ma dobrej odpowiedzi. OdpowiedŸ
twierdz¹ca narusza³aby porz¹dek
religijny ¿ydowskiego narodu, który
by³ w³asnoœci¹ Boga, i nie uznawa³
nad sb¹ ¿adnej innej zwierzchnoœci.
OdpowiedŸ przecz¹ca mog³a byæ uznana, jako jawna namowa do buntu, przeciw cesarzowi. Na tak¹ odpowiedŸ liczyli faryzeusze, gdy¿ wtedy mogliby
donieœæ do rzymskiego namiestnika.
Meditacio/spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/.
„Nic nie dorówna sprawnoœci, z
jak¹ porusza siê m¹droœæ, jest tak
czysta, ¿e wszêdzie wniknie i z ka¿dego miejsca siê wydostanie.Ona jest
tchnieniem potêgi samego Boga,
przejrzystym strumieniem chwa³y
Wszechmocnego, dlatego nic, co ska¿one, nie wedrze siê do niej.”[Mdr
7,24-25]. Faryzeusze, zadaj¹c Jezusowi pytania, nie oczekuj¹ od Niego odpowiedzi. To oni uwa¿aj¹, ¿e
maj¹ monopol na wszelk¹ wiedzê i
m¹droœæ, chc¹ tylko Jego zguby. Widzimy tutaj jak dzia³a z³y duch, który
czêsto wykorzystuje cz³owieka przeciw cz³owiekowi. Widzimy faryzeuszów, którzy dzia³aj¹c z podszeptów
z³ego ducha, staraj¹ siê najpierw schle-

biaæ Jezusowi, tytu³uj¹c go nauczycielem. Nie oznacza to przecie¿, ¿e za
takiego Go uznaj¹, gdy¿ to tylko oni
uwa¿aja siê za godnych tego miana,
jako duchowi przywódcy narodu. Dalej komplementuj¹ Jego naukê, aby w
koñcu przejœæ do sedna, czyli próby
zdyskredytownia Go wobec t³umów,
albo nara¿enia na represje ze strony
w³adzy rzymskiej. Kolejny raz zderzaj¹
siê jednak z potêg¹ Bo¿ej M¹droœci.
Jezus, prosz¹c o pokazanie monety,
wyraŸnie wskazuje,¿e to oni grzesz¹
przeciw przepisom, posiadaj¹c zakazane monety. On ich nie posiada. Jezus oddziela to, co oni usi³uj¹ zmieszaæ- rzeczywistoœæ ziemsk¹ i
niebiesk¹. Wskazuje, ¿e p³acenie podatków zupe³nie nie przeszkadza oddawaniu czci Bogu. Podstêp siê nie
uda³, wiêc „Zamilkli zdumieni Jego
odpowiedzi¹”.Jaki ja jestem? Czy posiadanie pieniêdzy przeszkadza mi w
oddawaniu czci Bogu? Czy wykorzystujê je mo¿e po to,aby
kupowaæ gazety szkaluj¹ce Boga,
koœció³, finansowaæ partie, które z nim
walcz¹?
Oratio/zwrócenie siê do Boga/
Co mówisz Panie do mnie przez te
s³owa-„oddajcie cesarzowi co cesarskie a co Boskie Bogu”? Wiem przecie¿, ¿e wszystko na ziemi jest Twoj¹
w³asnoœci¹. Jednak w czasie naszego
pielgrzymowania do wiecznoœci, muszê tutaj spe³niaæ swoje obowi¹zki
jako ojciec, matka, ¿ona, m¹¿, kap³an
czy wreszcie obywatel danego kraju.
Ktoœ musi budowaæ drogi, leczyæ ludzi, uczyæ dzieci, dbaæ o bezpieczeñstwo. Do tego potrzebne s¹, niestety,
pieni¹dze z naszych podatków. Módlmy siê siê za polityków, aby ustalali
podatki m¹drze, tak aby z jednej stro-
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ny wystarcza³o na sprawne funkcjonowanie pañstwa, a z drugiej strony
nie hamowa³o jego rozwoju.Jednak
funkcjonowanie w spo³eczeñstwie,
nie mo¿e przes³aniaæ mi podstawowego obowi¹zku- oddawania
czci Bogu. To siê Bogu nale¿y.
Zawsze i na ka¿dym stanowisku. Nie
mogê tego zostawiæ za drzwiami koœcio³a.
Kontemplacio/Czas bycia sam na
sam z Bogiem/
Œw. Pawe³ napisa³:”Ka¿dy cz³owiek niech siê podporz¹dkuje w³adzom, którym podlega. Nie ma bo-

wiem w³adzy, która nie by³aby od Boga{...}Dlatego trzeba siê jej podporz¹dkowaæ nie tylko ze
wzglêdu na karê, ale i ze wzglêdu
na sumienie. Tak¿e dlatego p³acicie
podatki. Ci którzy siê tym
zajmuj¹, pe³ni¹ s³u¿bê Bo¿¹. Ka¿demu oddajcie, co siê mu nale¿y; komu
podatek- temu podatek; komu c³otemu c³o; przd kim nale¿y odczuwaæ
lêk- lêk; wobec kogo szacunek- temu
szacunek”
[Rz 13, 1 i 5-7]. Nic dodaæ nic
uj¹æ. I chocia¿ s³owa Jezusa wielu odczytuje jako koniecznoœæ

rozdzia³u spraw Boskich od ziemskich, to przecie¿ nie da siê tego oddzieliæ. Wszystko nale¿y do
Boga, nawet ci, którzy z nim walcz¹.
Actio/dzia³anie/.
Panie mój bêdê siê stara³ kontemplowaæ codziennie Twoj¹ Bo¿¹ M¹droœæ, i proszê Ciê Panie obdaruj nas,
naszych reprezentantów w rz¹dzie,
chocia¿ maleñk¹ cz¹stk¹ Twej M¹droœci, aby dobrze s³u¿yæ innym.
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Neoprezbiterom…i nie tylko
„Kap³anów swoich da³ nam Pan…”
g) ¯niwiarz
Kap³an to ¿niwiarz. Nieraz s³yszymy w koœciele s³owa Pana Jezusa:
„¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o. Proœcie Pana ¿niwa, ¿eby
wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo”
(Mt 9,37 n). Tekst ten od niepamiêtnych czasów, od staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej, odnosi siê do powo³añ
kap³añskich. Polem uprawnym jest
Koœció³, gdzie zasiewa siê ziarno S³owa Bo¿ego, które kie³kuje, wzrasta,
dojrzewa do czasu ¿niwa. Aby mo¿na
by³o zebraæ plon w ca³ej obfitoœci potrzebni s¹ robotnicy, którzy w tajemnicy Koœcio³a przedstawi¹ Panu Bogu
plony swojego zasiewu i owocowania, tego co zebrali.
Zanim ¿niwiarz wyjdzie na pole,
aby zebraæ plon swojej pracy, musi
pole zasiaæ. Kiedyœ w „Piwnicy pod
Baranami” œpiewano taki hymn autorstwa Zbigniewa Praeisnera:

Musimy siaæ, choæ grunta nasze marne,
Choæ nam do orki p³ugów brak i bron,
Musimy siaæ choæ wiatr porywa ziarna,
Choæ w œlad za siewc¹ krocz¹ stada
wron.
Musimy siaæ nie wiedz¹c, w któr¹ stronê,
Poniesie wiatr i w ziemiê rzuci siew,
Nie wiedz¹c kto i gdzie pozbiera plony,
W do¿ynki czy radosny huknie
œpiew1.
Spójrzmy szerzej na pracê ¿niwiarza. Zanim wyjdzie na pole, aby z¿¹æ
zbo¿e, musi wpierw przygotowaæ ziemiê pod zasiew, musi uczyniæ to we
w³aœciwym czasie u¿ywaj¹c odpowiednich narzêdzi. ¯niwa to ju¿ fina³
prac ich poprzedzaj¹cych.
Z prac¹ na roli by³y zwi¹zane takie
œwiêta, jak: Œwiêto Przaœników (Kp³

23,4-8), które obchodzono na pocz¹tku zbiorów jêczmienia. Najbardziej znane by³o Œwiêto Tygodni (Pwt 16,9-12)
inaczej Œwiêto ¯niw, które przypada³o
w 50 dniu po œwiêcie Paschy (Piêædziesi¹tnica). By³o to jakby nasze œwiêto plonów, do¿ynki, œwiêto ¿niwne. W
œwi¹tyni ofiarowano dwa chleby ze
œwie¿ego zbo¿a: jeden dla arcykap³ana, a drugi dla kap³anów. By³o to œwiêto radoœci, po³¹czone z zabawami ludu
i ucztami jakie siê odbywa³y. Równie¿
i Œwiêto Namiotów mia³o swoj¹ wymowê, bowiem obchodzone by³o
„przez siedem dni po zebraniu plonów
(…) z klepiska i t³oczni. (…) Przez siedem dni bêdziesz œwiêtowaæ ku czci
Pana, Boga swego, w miejscu, które
sobie obierze Pan, za to, ¿e ci b³ogos³awi Pan, Bóg twój, we wszystkich
twoich zbiorach, w ka¿dej pracy twych
r¹k, i abyœ by³ pe³en radoœci” (Pwt
16,13.15).
Rolnik, który zamierza³ posiaæ ziarno, musia³ dostosowaæ siê do warunków klimatycznych oraz do zró¿nicowanej gleby. Pan Jezus w przypowieœci
o siewcy ró¿nicuje glebê (Mt 13,3-10).
Od jakoœci gleby, od jej uprawy, jej
nawo¿enia (choæ w tamtych czasach
by³o ono nieznane), zale¿a³ plon jaki
ziemia wydawa³a.
Narzêdzia pracy by³y bardzo prymitywne w stosunku do naszych narzêdzi. By³a to motyka, p³ug z lejkiem
do siewu czy raczej znana nam socha.
Byæ mo¿e, ¿e u¿ywano ju¿ brony (Oz
10,11). A po zasianiu „ziemia sama z
siebie wydaje plon, najpierw ŸdŸb³o,
potem k³os, a potem pe³ne ziarnko w
k³osie. A gdy stan zbo¿a na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora ju¿
na ¿niwo” (Mk 4,28-29). Jeœli czas ¿niw
dobieg³ pomyœlnie, nastawa³ czas radoœci:
„Którzy we ³zach siej¹,
¿¹æ bêd¹ w radoœci.
Postêpuj¹ naprzód wœród p³aczu,
nios¹c ziarno na zasiew:
Z powrotem przychodz¹ wœród radoœci,
przynosz¹c swoje snopy” (Ps
126(125), 5-6).
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Zbierano proso, jêczmieñ i najbar- chunek sumienia z w³asnej postawy, tak strawy duchowej jak i materialnej;
dziej cenion¹ pszenicê. Bywa³o, ¿e konfrontacji ¿ycia z nauk¹ Jezusa, od- - unikaæ jakiejkolwiek zach³annoœci;
by³y to plony bardzo obfite (Mt 13,8). niesienia do Jego nauki, a jednocze- - w pracy kierowaæ siê roztropnoœci¹;
Plony zbierano przy pomocy proste- œnie do niesienia pomocy potrzebuj¹- - cieszyæ siê owocami swojej pracy;
go sierpa, wi¹zano w snopki i od razu cym. To lekcja zachêcaj¹ca do - w ¿yciu stawiaæ na maksymalizm;
zanoszono na klepisko. Rzadziej usta- praktykowania praktycznej mi³oœci. - rzetelnemu pracownikowi nale¿y siê
wiano snopki obok siebie, aby nie ¯ycie wymaga roztropnoœci, odpowie- s³uszna zap³ata;
napada³a na nich rosa. Wa¿n¹ rolê dzialnoœci tak za swoje s³owa, jak i czy- - umieæ znosiæ upokorzenia i niezas³uodgrywa³o klepisko, dobrze ubite, któ- ny. Dziœ w œwiecie szyderstwa, znie- ¿on¹ krytykê;
re by³o otoczone kamieniami. Najpierw wagi nawet tego co najœwiêtsze, tekst - prawdziwa odp³ata zostanie przekazbo¿e m³ócono kijem, potem przy po- ten stanowi mocn¹ wymowê. Przyjdzie zana na koñcu ¿niwa ¿ycia.
mocy zwierz¹t, które chodzi³y w kó³ko czas, kiedy za swoje czyny ka¿dy
wygniataj¹c k³osy zbo¿a. Potem wy- otrzyma zap³atê tak¹, na jak¹ zas³ugumyœlono sanie m³ockarskie: „Zapraw- je.
h) Dzier¿awca winnicy
dê, czarnuszki nie m³óc¹ saniami m³ocPan ¿niwa zachêca nas do maksykarskimi ani po kminie nie przetaczaj¹ malizmu, a przestrzega przez minimaliKraje po³udnia bogate s¹ w winniwalca m³ockarskiego wozu, ale bija- zmem: „Tak bowiem jest: kto sk¹po sie- ce. Maj¹ one swoje g³êbokie korzenie
kiem wybija siê czarnuszkê, a kminek je, ten sk¹po i zbiera, kto zaœ hojnie ju¿ w Starym Testamencie. Posiadacepami. Zbo¿e mog³oby ulec zmia¿d¿e- sieje, ten hojnie te¿ zbieraæ bêdzie” (2 nie winnicy œwiadczy³o o zamo¿noœci
niu; ale nie bez koñca m³óci je m³oc- Kor 9,6). Chc¹c w ¿yciu coœ osi¹gn¹æ, jej w³aœciciela. Po dziœ dzieñ winnice
karz. Gdy przetoczy ko³o swego wozu trzeba od siebie wymagaæ. Sk¹piec nie urzekaj¹ swoim piêknem. Kiedyœ zam³ockarskiego wraz zaprzêgiem, nie cieszy siê uznaniem, ale nara¿a siê na chwyca³ siê nimi R. Brandstaetter bêzmia¿d¿y go” (Iz 28,27-28). W komen- kpiny, docinki. Ludzie od niego stro- d¹c w Umbrii, w Asy¿u, gdzie s¹ „ogrotarzu do Ksiêgi Izajasza, 28,27 czyta- ni¹, nie ma znajomych czy przyjació³.
dy, sady i gaje oliwne, a nad nimi
my: „Sanie m³ockarskie i walec (albo
miasto, w którym panuje cisza przeko³o od wozu) s¹ to dwa przyrz¹dy
Na pocz¹tku tego akapitu, pad³o Ÿroczysta i wiotka jak skrzyd³a motys³u¿¹ce do m³ocki, ziarno wykruszano stwierdzenie: kap³an to ¿niwiarz. Po- li”. Zachwyca siê „kwitn¹cym krajoz k³osów, przeci¹gaj¹c sanie lub prze- przez ten obraz mo¿na odczytaæ po- brazem umbryjskim”, który jest „pe³en
taczaj¹c wózek po k³osach roz³o¿o- s³ugê kap³ana w œrodowisku w jakim sadów oliwnych, bujnej zieleni i winnych na klepisku”. Po wym³óceniu s³o- przysz³o mu pracowaæ. W oparciu o nic, ozdobiony architektur¹ smuk³ych
mê roztrz¹sano drewnianymi wid³ami licznie przed³o¿one teksty biblijne cyprysów, romañskich budowli i
o wielu zêbach, aby wiatr oddziela³ ziar- mo¿na wskazaæ na tereny kap³añskiej ³uków – posiada swe ¿ycie wewnêtrzno od plewy. Potem przesiewano prze- pracy. Jako wnioski nasuwaj¹ siê na- ne”2. To nie jest jednak krajobraz bitakiem, aby ¿adne ziarno nie upad³o stêpuj¹ce:
blijny, choæ jemu bardzo pokrewny.
na ziemiê (por. Am 9,9).
- ró¿ne s¹ œrodowiska pracy duszpaWinna latoroœl obok pszenicy, to
Aby mo¿na by³o zebraæ obfite plo- sterskiej, tak jak ró¿na jest gleba;
najbardziej ceniona roœlina. Znana jest
ny, to obok pracy rolnika, trzeba te¿ - mo¿liwoœci wykazania siê umiejêtno- od niepamiêtnych czasów, a jej za³oBo¿ego b³ogos³awieñstwa. Trzeba œci¹ i skutecznoœci¹ w pracy jest bar- ¿ycielem, pierwszym uprawiaj¹cym
odpowiedniej pogody, odpowiednio dzo wiele;
ten krzew winny, by³ Noe (Rdz 9,20).
padaj¹cego deszczu. Przy zbiorach by³ - prac¹ trzeba siê dzieliæ z innymi, sam By³ on rolnikiem, ale mo¿na te¿ nazwaæ
zakaz, aby nie do¿ynaæ zbo¿a do koñ- wszystkiego ¿niwiarz nie potrafi zro- go winogrodnikiem. Krzew winny, winca pola, ani nie zbieraæ wszystkich k³o- biæ;
na latoroœl, wino, maj¹ swoje symbosów, ale zostawiæ je biednym, ubogim, - do pracy na Bo¿ym poletku trzeba liczne znaczenie. Sok wyciœniêty z wiobcym, wdowom i sierotom: „Kiedy wspó³pracowników;
nogron podczas Mszy œwiêtej
¿¹æ bêdziecie zbo¿e ziemi waszej, nie - poszukiwaæ ró¿nych metod i sposo- przemieniony, staje siê Krwi¹ Chrystubêdziesz ¿¹³ a¿ do samego skraju pola bów przekazywania Ewangelii;
sa. To ju¿ jest wartoœæ realna, substani nie bêdziesz zbiera³ k³osów pozosta- - stale trzeba byæ czujnym i dyspozy- cjalna. To Bo¿y napój ¿ycia3. To wiel³ych na polu. Nie bêdziesz ogo³aca³ cyjnym;
ka tajemnica naszej wiary. Winna
winnicy i nie bêdziesz zbiera³ tego, co - byæ otwartym na dzisiejsze proble- latoroœl jest roœlin¹ pn¹c¹, owijaj¹c¹
spad³o na ziemiê w winnicy. Zostawisz my;
siê wokó³ drzewa czy specjalnej podto dla ubogiego i dla przybysza” (Kp³ - staraæ siê postêpowaæ bez zarzutu;
pory. Liœcie ma gêste, du¿e, które spra19,9-10; por. Pwt 24,19-22). Jednocze- - wyrywaæ chwasty wad czy grzechów wiaj¹, ¿e rozci¹ga siê przyjemny, cieœnie mocno akcentowano zap³atê za ze swojego ¿ycia;
p³y cieñ. W jej cieniu mo¿na
pracê ¿niwiarzy: „Oto wo³a zap³ata ro- - stale pracowaæ nad sob¹;
odpoczywaæ. W ojczyŸnie winnej labotników, ¿niwiarzy pól waszych, - si³ê do pracy czerpaæ z dobrego wy- toroœli, na Wschodzie, winogrona s¹
któr¹ zatrzymaliœcie, a krzyk ich do- poczynku i z bliskoœci z Panem ¿niwa; bardzo dorodne. Moj¿esz posy³a zwiaszed³ do uszu Pana Zastêpów” (Jk 5,4). - trzeba byæ przewiduj¹cym, umiejêt- dowców do Ziemi Œwiêtej, aby rozpoBywa³o, ¿e trud pracy rolnika szed³ nie planuj¹cym swoj¹ pracê;
znali kraj, który mia³ siê staæ ich ojna marne, bo grad wszystko zniszczy³ - stawaæ w obronie najœwiêtszych war- czyzn¹. S¹ urzeczeni jego piêknem i
(Wj 9,25): „Len i jêczmieñ zosta³y znisz- toœci;
dorodnoœci¹ owoców: „odciêli ga³¹Ÿ
czone, poniewa¿ jêczmieñ mia³ ju¿ k³o- - nieœæ pomocn¹ d³oñ potrzebuj¹cym krzewu winnego razem z winogronami
sy, a len kwiecie. Ale pszenica i orkisz
nie pok³ad³y siê, bo s¹ póŸniejsze”
GÓRA(w.
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i ponieœli j¹ po dwóch na dr¹gu” (Lb
13,23). Wino otrzymywane z tamtejszych winogron ma o wiele bogatsze
wartoœci smakowe i aromatyczne w
stosunku do naszych winogron. Wartoœæ dobrego wina zachwala Pismo
Œwiête, które jednoczeœnie ostrzega:
„Przy piciu wina nie b¹dŸ zbyt odwa¿ny,
albowiem ono zgubi³o wielu. (…)

Wino dla ludzi jest ¿yciem,
je¿eli piæ je bêdziesz w miarê.
Jakie¿ ma ¿ycie ten, który jest pozbawiony wina?
Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi.
Zadowolenie serca i radoœæ duszy
daje wino pite w swoim czasie i z
umiarkowaniem.
Udrêczeniem dla duszy jest zaœ wino
pite w nadmiernej iloœci,

wœród podniecenia i zwady.
Pijañstwo powiêksza sza³ g³upiego na
jego zgubê,
os³abia si³y i sprowadza rany.
Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliŸniemu
ani nie lekcewa¿ go z powodu jego weso³oœci;
nie mów mu s³ów obel¿ywych
ani nie dra¿nij go ¿¹daniem zwrotu
d³ugu!” (Syr 31,25-31).
Krzew winny obrazuje nieœmiertelnoœæ, a tak¿e jest symbolem m³odoœci
ducha i wiecznego ¿ycia. Na Wschodzie i krajach po³udniowych wino jest
codziennym napojem. Winnice znamionowa³y dostatek i zamo¿noœæ jej
w³aœciciela. Winnica, aby mog³a przynosiæ dorodne owoce, musia³a byæ
zadbana. Trzeba j¹ by³o uprawiaæ,
strzec, otoczyæ murem, postawiæ wie¿ê stra¿nicz¹ i wybudowaæ t³oczniê.
Tak uprawiana winnica by³a symbolem wybrania Ludu Bo¿ego; by³a to
wybrana winnica, pilnie strze¿ona,
sercem Boga objêta:
„Chcê zaœpiewaæ memu Przyjacielowi
pieœñ o Jego mi³oœci ku swojej winnicy!
Przyjaciel mój mia³ winnicê
na ¿yznym pagórku.
Otó¿ okopa³ j¹ i oczyœci³ z kamieni
i zasadzi³ w niej szlachetn¹ winoroœl;
poœrodku niej zbudowa³ wie¿ê,
tak¿e i t³oczniê w niej wyku³” (Iz 5,12).
Pan wielk¹ trosk¹ i mi³oœci¹ otacza
swoj¹ winnicê:
„Ja, Pan, jestem jej stró¿em;
podlewam j¹ co chwila,
by jej co z³ego nie spotka³o,
strzegê jej w dzieñ i w nocy” (Iz 27.3).
Naród wybrany niejednokrotnie
zdradza³ mi³uj¹cego Boga, st¹d Pan
zapowiada jego zatratê (Ez 15,1-8), a
przecie¿ to by³ „dorodny krzew winny, przynosz¹cy wiele owoców” (Oz
10,1). Równie¿ w Ewangelii wg œw.
Marka jest mowa o winnicy (12,1-12),
o jej budowie i wydzier¿awieniu. Dzier¿awcy okazali siê okrutni, dopuszczaj¹cy siê zbrodni, kierowani zazdroœci¹.
Wielce przemawiaj¹c¹ jest alegoria o
latoroœli w Ewangelii wg œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty (15,1-11). Pan Jezus nawi¹zuje w niej do sposobu upra-
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wy winnej latoroœli. Rodzaj obchodzenia siê i uprawy tej latoroœli Pan Jezus
przenosi na relacje miêdzy Jego Ojcem,
wspólnot¹ i uczniami. Wspólnota potrzebuje tak¿e sta³ego oczyszczania
siê, aby przynosi³a w³aœciwe jej owoce ¿ycia w zjednoczeniu z Jezusem,
Winnym Krzewem. Podobnie i ka¿da
ga³¹zka z osobna, a wiêc ka¿dy indywidualnie. Jezus rozprowadza ¿yciodajne soki, które uzdalniaj¹ do mi³oœci
i przyczyniaj¹ siê do wytrwania w tej¿e mi³oœci; mi³oœci wzajemnej dla siebie i wzglêdem Boga. Z tej¿e alegorii o
winnym krzewie s³ychaæ wielkie wo³anie, gor¹c¹ proœbê: „Wytrwajcie w
mi³oœci mojej!” (J 15,9).
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus
ustanawiaj¹c Eucharystiê zapowiada:
„Odt¹d nie bêdê ju¿ pi³ z tego owocu
winnego krzewu a¿ do owego dnia,
kiedy piæ go bêdê z wami nowy, w królestwie Ojca mojego” (Mt 26,29). W
tym momencie ustaje Stare Przymierze zawarte na Synaju, gdy¿ zast¹pi je
krew Jezusa, raz na zawsze, stale powtarzana podczas ka¿dej Eucharystii.
To jest Nowe Przymierze. Œwiêty Justyn w „Dialogu z ¯ydem Tryfonem”,
tak t³umaczy ten werset: „W królestwie
Bo¿ym przysz³ego ¿ycia bêdzie podawane wino o zupe³nie nowej w³aœciwoœci i w zupe³nie inny sposób ni¿ na
ziemi: bêdzie ono wiecznym, nowym
winem uszczêœliwiaj¹cej mi³oœci, zawsze œwie¿ym napojem radoœci Bo¿ej,
której ani oko nie widzia³o, ani ucho
nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie
jest w stanie poj¹æ”4.
Ojcowie Koœcio³a w alegorii o winnicy upatruj¹ Koœció³ œwiêty. Stale
winna nam towarzyszyæ troska o stan
winnicy: „Na ziemi widaæ ju¿ kwiaty,
nadszed³ czas przycinania winnic (…)
i winne krzewy kwitn¹ce ju¿ pachn¹.
(…) Schwytajcie nam lisy, ma³e lisy,
co pustosz¹ winnice, bo w kwieciu s¹
winnice nasze” (Pnp 2,12.13.15).
W wieloœci gron, z których wyciska siê wino, upatruj¹ jednoœæ Koœcio³a: „Bracia, przypomnijcie sobie, jak
powstaje wino. Na ga³¹zce winnej wisi
wiele gron, lecz ich sok zlewany jest
razem. Tak te¿ przedstawi³ nas przenoœnie Pan; chcia³, ¿ebyœmy do Niego nale¿eli. Na swoim stole ofiarnym,
uœwiêci³ misterium pokoju i naszej jednoœci”5. Pêdy winnej latoroœli to ulubione motywy malarstwa, symbolizuj¹ce wieczn¹ szczêœliwoœæ, niebiañsk¹
rozkosz, a przede wszystkim Euchary-

stiê. Ods³aniaj¹ przedsmak uczty niebieskiej. To znak wiod¹cy do Ziemi
Obiecanej, który wiedzie do spotkania z Chrystusem.
i) Kap³an to król i wódz
To zagadnienie nale¿a³oby ujmowaæ w kategoriach alegorycznych,
podobnie jak i poprzednie symbole
pos³ugi kap³añskiej. Mówimy nieraz
„królewskie kap³añstwo”, co okreœla
zwi¹zek z Jezusem Chrystusem, Królem i Najwy¿szym Kap³anem. Kap³añstwo jest tu porównywane do pos³ugi króla b¹dŸ te¿ wodza wojska.
Trudno w ca³ej rozci¹g³oœci by³oby
przedstawiaæ genezê królestwa, ale
warto skupiæ siê na rozwoju kultu i
zadaniach króla6.
Wprowadzenie w urz¹d królewski
dokonywa³o siê przez namaszczenie
olejem (1 Sm 10,1). Skutkiem namaszczenie by³a asystencja Ducha Œwiêtego (1 Sm 16,13). Król Dawid po sobie
królem mianuje swojego syna, Salomona. Po namaszczeniu okreœla jego
prerogatywy czy te¿ funkcjê: „… niech
go tam namaszcz¹ kap³an Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem (…) i
on bêdzie królowa³ po mnie, bo ja rozkaza³em, aby by³ wodzem nad Izraelem
i nad Jud¹” (1 Krl 1,34-35). Król i wódŸ,
to dwie, nierozdzielne funkcje przypisane do króla, albo nawet uto¿samiane ze sob¹. Namaszczenie by³o jakby
pieczêci¹ legitymizuj¹c¹ pos³ugê; by³o
wprowadzeniem w urz¹d.
W czasie œwiêceñ ksi¹dz biskup
namaszcza d³onie prezbiterów, mówiæ:
„Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego
Ojciec namaœci³ Duchem Œwiêtym i
moc¹, niech ciê strze¿e, abyœ uœwiêca³ lud chrzeœcijañski i sk³ada³ Bogu
Ofiarê”7.
Wed³ug przekonania Izraelitów namaszczenie oliw¹ ludzkiego cia³a oznacza³o si³ê, zdrowie, radoœæ i piêkno8.
Przez namaszczenie by³y konsekrowane o³tarze, aby przez to sta³y siê „œwiête
w stopniu najwy¿szym”9. Namaszczano ró¿ne przedmioty kultu: „I namaœcisz nim Namiot Spotkania i Arkê
Œwiadectwa, i stó³ oraz wszystkie jego
naczynia, a tak¿e œwiecznik z wszystkimi przyrz¹dami nale¿¹cymi do niego, o³tarz kadzenia i o³tarz ca³opalenia
z tym wszystkim, co do niego nale¿y,
kadŸ i jej podstawê, aby siê sta³y bardzo œwiête; i stanie siê œwiêty ka¿dy,
ktokolwiek siê ich dotknie” (Wj 30,26-

29).
Autor natchniony t³umaczy tak¿e
sens namaszczenia mê¿czyzny: „Namaœcisz te¿ Aarona i jego synów i poœwiêcisz ich, aby Mi s³u¿yli jako kap³ani” (w.30). szczególne znaczenie
przybiera³o namaszczenie króla, dokonywane przez jakiegoœ mê¿a Bo¿ego,
proroka czy kap³ana. Oznacza³o to, ¿e
namaszczeni zostali wybrani przez
Boga, by staæ Jego narzêdziami w rz¹dzeniu ludem”10. Namaszczony bywa³
nazywany „pomazañcem Bo¿ym”, co
oznacza³o, ¿e:
1) jest zdolny do pe³nienia powierzonych mu funkcji;
2) zosta³ wybrany przez Boga na Jego
s³ugê;
3) pozostawa³ w mocy Ducha Bo¿ego.
Nowy Testament mówi tak¿e o namaszczeniu Jezusa w czasie Jego ziemskiego ¿ycia. Piotr w katechezie swojej g³osi: „Znacie sprawê Jezusa z
Nazaretu, którego Bóg namaœci³ Duchem Œwiêtym i moc¹” (Dz 10,38). Na
pocz¹tku swej publicznej dzia³alnoœci
Pan Jezus powo³uje siê na tekst Izajasza 61,1:
„Duch Pana Boga nade mn¹,
bo Pan mnie namaœci³.
Pos³a³ mnie, by g³osiæ dobr¹ nowinê
ubogim,
by opatrywaæ rany serc z³amanych,
by zapowiadaæ wyzwolenie jeñcom
i wiêŸniom swobodê” (por. £k 4,18-21).
Kap³an ma udzia³ w kap³añstwie
Chrystusowym. Namaszczenie jest
upowa¿nieniem do tego, aby pe³niæ
powierzone nam funkcje. Dziêki mocy
Ducha Œwiêtego staliœmy siê g³osicielami, heroldami Dobrej Nowiny, aby
opatrywaæ rany serc z³amanych, wiêŸniom g³osiæ wyzwolenie spoœród wielorakich udrêk, spoœród z³a, w którego okowach znajduje siê cz³owiek. Jest
to nasze pos³annictwo11.
Zostaliœmy namaszczeni Duchem
Œwiêtym, a tym samym uzbrojeni Jego
moc¹, mo¿emy sprawowaæ Eucharystiê czyli Ofiarê samego Chrystusa,
który powierzy³ siê nam, naszym „kap³añskim ustom i d³oniom we wspólnocie Koœcio³a”12.
Znane jest tradycyjne okreœlenie
kap³ana: sacerdos alter Christus. Sobór nie u¿y³ takiego okreœlenia, ale ¿e
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kap³ani „zostaj¹ wyniesieni do s³u¿enia Chrystusowi” (DK 1), staj¹ siê
„uczestnikami kap³añstwa Chrystusowego” (DK 5), „aby w imieniu Chrystusa” i jako Jego s³udzy „sprawowali
publicznie, dla ludzi, urz¹d kap³añski” (DK 2,5), „aby g³osiæ Ewangeliê,
byæ pasterzami wiernych i sprawowaæ
kult Bo¿y” (KK 28). Szczególnie w
uczcie eucharystycznej kap³ani dzia³aj¹ „w zastêpstwie (in persona) Chrystusa” (KK 28), gdy¿ poprzez œwiêcenia kap³añskie „tak upodabniaj¹ siê do
Chrystusa Kap³ana, aby mogli dzia³aæ
w zastêpstwie Chrystusa G³owy” (DK
2,12; DFK 8).
Sobór jakby lêka³ siê powiedzieæ,
¿e „kap³an, to drugi Chrystus”. Kap³an
sprawuje funkcjê Chrystusa, uto¿samia siê z Nim w pos³udze nauczycielskiej, kap³añskiej i pasterskiej, ale sam
czuje swoj¹ ograniczonoœæ, grzesznoœæ, niegodnoœæ. Sam widzi swoje
s³aboœci, zdaje sobie sprawê z tego,
¿e ¿ycie niekiedy tak bardzo ró¿ni siê i
odbiega od ¿ycia Chrystusa, ¿e brak
mu ducha Chrystusowego. Tak patrz¹c na kap³ana, trzeba chyba mieæ
swoist¹ odwagê, aby wypowiedzieæ
te s³owa, choæ mog¹ one mieæ charakter i faktyczny i zobowi¹zuj¹cy, aby
wci¹¿ pi¹æ siê w górê. St¹d poprawniejsze wydaje siê okreœlenie Piusa
XII, który wypowiedzia³ siê, ¿e „Kap³an jest jak gdyby (…) „drugim Chrystusem”, poniewa¿ zosta³ namaszczony niezniszczalnym charakterem,
dziêki któremu jest ¿ywym niejako obrazem Zbawiciela naszego”13.
Narsai (+ 502) pisze: „Kap³an bowiem otrzyma³ moc Ducha Œwiêtego
przez w³o¿enie r¹k i przez niego spe³niaj¹ siê wszystkie sakramenty Koœcio³a”. Wszystko, co kap³an spe³nia
w zakresie pos³ugi kap³añskiej, „spe³nia Duch Œwiêty przez rêce kap³ana,
nawet jeœli ten by³by ca³kowicie pogr¹¿ony w grzechach. Ci, którzy nie
maj¹ œwiêceñ nie mog¹ tych funkcji
sprawowaæ, choæby byli ludŸmi najsprawiedliwszymi. Ludzie prawi nie
mog¹ sprawiæ, ¿e Duch Œwiêty zst¹pi
ze wzglêdu na ich czystoœæ, lecz równie¿ winy grzeszników nie mog¹ przeszkodziæ Mu zst¹piæ.
Ten, który jest cierpliwy znosi tu,
na ziemi, grzechy kap³ana grzesznika i
spe³nia przez jego rêce chwalebne tajemnice niewypowiedziane. Ale w
œwiecie, który nadejdzie, os¹dzi On go
surowo i odbierze mu dar, który otrzy-

ma³. A poniewa¿ nie zwraca³ on uwagi
na wielkoœæ swoich œwiêceñ jak nale¿a³o, zostanie otoczony pogard¹ i stanie siê przedmiotem drwin dla ca³ego
stworzenia.
S³uchaj, kap³anie, który nie wype³ni³eœ tego, co jest zgodne z twoj¹ godnoœci¹: dr¿yj i lêkaj siê mêki piek³a.
Twoja kara bêdzie o wiele surowsza
od wszystkich kar, bo nie sta³eœ siê
we w³aœciwy sposób s³ug¹ œwiêceñ,
które Tobie zosta³y dane!”14.
W Starym Testamencie prorocy
stale przypominali namaszczonym, a
wiêc królom, o ich zadaniach. Niektórzy zbaczali z drogi Bo¿ej, inni zaœ byli
wierni Bogu: „Poszed³ on we wszystkim drog¹ swego ojca, Asy. Nie zboczy³ z niej staraj¹c siê czyniæ to, co
s³uszne w oczach Pañskich” (1 Krl
22,43). Innym razem ocena królewska
jest surowa: Achaz „nie czyni³ on tego,
co jest s³uszne w oczach Pana, Boga
jego, tak jak jego praojciec, Dawid” (2
Krl 16,2). Dwie postawy: jedna okreœla wiernoœæ Bogu, druga znamionuje
niewiernoœæ. Za niewiernoœæ czeka
odrzucenie od Boga (2 Krl 17,22-23).
Tymi grzechami by³o g³ównie ba³wochwalstwo ³¹cznie z ustanowieniem
pogañskiego kultu (1 Krl 12,28-32).
Jakie by³y zadania króla?
Król sprawowa³ rz¹dy nad krajem
czy te¿ w czasie wojny dowodzi³ wojskiem, choæ czasem wyrêcza³ siê dowódcami, jak w przypadku króla Dawida (2 Sm 10,7; 11,1). Król sprawowa³
tak¿e w³adzê s¹downicz¹, by³ najwy¿szym sêdzi¹ (1 Krl 3,9) czy te¿ œci¹ga³
podatki (1 Sm 8,14-17). On mianowa³
ró¿nych urzêdników, którzy w jego
imieniu sprawowali rz¹dy. Pe³nili oni
tak¿e funkcje doradcze. By³a to rada
starszych, u której król nieraz zasiêga³
rady (1 Krl 12,6).
Skoro kap³an jest porównywany
do króla i wodza, jakie wiêc ci¹¿¹ na
nim obowi¹zki?
Kap³an:
- stoi na czele wspólnoty i podejmuje
decyzje dotycz¹ce zbawienia;
- w urz¹d kap³añski zostaje wprowadzony przez w³o¿enie r¹k biskupa,
modlitwê konsekracyjn¹, namaszczenie olejem œwiêtym, które sprowadzaj¹
asystencjê Ducha Œwiêtego;
- zadaniem namaszczonego s³ugi Bo¿ego jest uœwiêcanie ludu Bo¿ego;
- zasadniczym zadaniem jest sk³ada-

nie Bogu Najœwiêtszej Ofiary;
- kap³an obraca siê wœród rzeczy i
miejsc œwiêtych, st¹d winien godnie
siê zachowywaæ;
- ma zabiegaæ o szerzenie chwa³y Bo¿ej, wskazuj¹c na niebezpieczeñstwa,
wrogie zasadzki dla duszy;
- ma pokazywaæ, uczyæ, jak walczyæ z
wrogiem grzechów;
- jako uczestnik kap³añstwa Chrystusowego, winien zachowywaæ siê godnie, wszak reprezentuje Jezusa Chrystusa, Jedynego i Najwy¿szego
Kap³ana;
- winien zdawaæ sobie sprawê z wielkiej odpowiedzialnoœci za powierzony
mu urz¹d;
- winien korzystaæ z kompetentnych
doradców i ws³uchiwaæ siê w g³os Koœcio³a.
j) Kap³an jako kucharz
Mo¿e to okreœlenie kap³ana jest nawet zabawne, ale szczególnie Ojcowie
Koœcio³a lubowali siê w egzegezie alegorycznej, sk¹d wydobywali duchowy sens pos³ugi kap³añskiej. Temu tak
potrzebnemu zawodowi Pismo Œwiête
poœwiêca bardzo ma³o miejsca, nawet
prawie wcale. Tym zagadnieniem zajmowa³ siê te¿ w³aœciwie tylko œw. Grzegorz Wielki. W Piœmie Œwiêtym czytamy:
„Córki wasze zabierze do przyrz¹dzania wonnoœci oraz na kucharki i
piekarki” (1 Sm 8,13). Jak zauwa¿yliœmy jest tu mowa o kucharkach, kobietach. W jedynym miejscu jest mowa
o kucharzu:
„Odezwa³ siê Samuel do kucharza:
„Podaj tê czêœæ, któr¹ ci przekaza³em,
o której te¿ powiedzia³em ci: zatrzymaj
ja u siebie”. Kucharz podniós³ ³opatkê i to, co by³o przy niej, i po³o¿y³ przez
Saulem” (1 Sm 9,23-24). Mo¿na natomiast spotkaæ teksty mówi¹ce o gotowaniu czy pieczeniu. Gotowano miêso i dania warzywne. Mo¿na nawet
spotkaæ nazwy naczyñ jakimi siê pos³ugiwano. Pieczono w piecu albo
przyrz¹dzano „w kocio³ku lub na patelni” (Kp³ 7,9); miêso wk³adano „do
kot³a albo do garnka, do rondla albo
do misy” wydobywaj¹c je wide³kami
(1 Sm 2,14); czasem by³ to „wielki kocio³”, w którym gotowano polewkê (2
Krl 4,38; zob.: Mi 3,3). Kucharzy mo¿na by³o spotkaæ tylko w bogatych
domach. Najczêœciej pe³ni³ on tak¿e
rolê rzeŸnika i masarza.
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Ktoœ zapyta: jaki to ma zwi¹zek z
kap³añstwem?
Alegorycznie t³umacz¹c powiemy,
¿e kap³an przygotowuje posi³ek i karmi nim wiernych. Do zawodu kucharza czy masarza trzeba siê odpowiednio przygotowaæ; trzeba mieæ
odpowiednie kwalifikacje. Trzeba
umieæ piec miêso czy chleb, gotowaæ
ró¿ne potrawy, znaæ czas ich gotowania czy pieczenia. Wczeœniej trzeba
wszystko przygotowaæ do gotowania
czy pieczenia. Trzeba siê znaæ na recepturze danej potrawy. Do tego s³u¿y³y te¿ odpowiednie naczynia.
Podchodz¹c do tego zjawiska alegorycznie, to mo¿emy powiedzieæ,
uwyraŸniaj¹c wodze fantazji czy wyobraŸni, ¿e kap³an:
- przygotowuje pokarm dla Ludu Bo¿ego;
- tym pokarmem jest s³owo Bo¿e i Eucharystia oraz pozosta³e sakramenty;
- sam musi poznaæ dzia³anie ³aski sakramentalnej;
- sam musi byæ wprawny w ich stosowanie, aby w porê podaæ w³aœciwy
pokarm;
- musi nauczyæ siê trafnie stawiaæ dia-

gnozy na ludzkie niedomagania, aby
wskazaæ w³aœciwy pokarm;
- ów pokarm rozpala ogniem Ducha
Œwiêtego, ogniem mi³oœci, stale go
podsyca, aby p³on¹³;
- czuwa nad p³on¹cym ogniem, aby
nie spowodowa³ po¿aru;
- podaj¹c pokarm u¿ywa odpowiednich naczyñ, godnych danego pokarmu;
- odznacza siê trosk¹ o ich wygl¹d,
czystoœæ i estetykê;
- dba o to, aby pokarm by³ strawny
(nie przypalony, niedogotowany czy
niedopieczony);
- dba o to, aby go odpowiednio podaæ;
- sam dba o odpowiedni strój w³asny i
sto³u, na którym stawia posi³ek;
- ten pokarm winien byæ przyprawiony ¿yczliwoœci¹.
Ks. Andrzej Skiba
1

Cyt. za: „Na Rubie¿y”, Czasopismo
Historyczno – Publicystyczne Stowarzyszenia Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów we
Wroc³awiu, nr 127/2013, s. 38.

2

R. Brandstaetter, dz. cyt., s. 17 i 45.
D. Forstner OSB, dz. cyt., s. 180.
4
D. Forstner OSB, dz. cyt., s. 182.
5
Cyt.za: D. Forstner, j.w., s. 183.
6
Zob.: Leksykon biblijny, dz. cyt., s.
372 n.
7
Pontyfika³ Rzymski. Obrzêdy œwiêceñ biskupa, prezbiterów i diakonów,
Wydanie drugie wzorcowe, Ksiêgarnia Œw. Jacka, Katowice 1999, s. 90.
8
Por.: Dzie³o zbiorowe, red. naczelny
Xavier Leon-Dufour, t³um. ks. Kazimierz Romaniuk, S³ownik teologii biblijnej, Wydawnictwo Pallottinum,
Poznañ – Warszawa 1973, s. 514.
9
Tam¿e, s. 516.
10
Tam¿e.
11
Jan Pawe³ II, Jubileuszowy Rok Odkupienia, 23.III.1983 – 22.IV.1984, Liberia Editrice Vaticana, 1985, s. 314.
12
Tam¿e, s. 315.
13
Cyt. za: L. Balter, Duch Œwiêty w
formacji i ¿yciu kap³ana, Ateneum Kap³añskie nr 384, z. 1(1973), s. 90.
14
Eucharystia pierwszych chrzeœcijan,
Wybór i opracowanie ks. M. Starowieyski, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1987, t. 7, s. 293 n.
3
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13 Niedziela zwyk³a – 01.07.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ na godzinê 17.00 zapraszamy
na nabo¿eñstwo ró¿añcowe i zmianê
tajemnic.
2. Tak¿e dziœ goœcimy ks. Wies³awa
Mareckiego, który kiedyœ pracowa³ w
naszej parafii, a obecnie jest misjonarzem w Kamerunie. Powie nam o swoje pracy i poprosi o wsparcie na cele
misyjne. Po Mszy œwiêtej Z³o¿ymy
ofiarê do puszek.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota
miesi¹ca po³¹czona z nabo¿eñstwem
fatimskim, które rozpoczniemy o go-

dzinie 17.15. Zapraszamy wszystkich
chêtnych. W pierwszy czwartek od
godziny 16.00 spowiadamy w P³owcach i Stró¿ach, od 17.00 w koœciele
parafialnym, a w pierwszy pi¹tek spowiadaæ bêdziemy od godziny 16.00.
4. We wtorek œwiêto œw. Tomasza
Aposto³a. Modlimy siê w intencji
wszystkich pos³añców Dobrej Nowiny o zbawieniu, jak równie¿ prosiæ
bêdziemy o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne.
5. Szóstego lipca odbêd¹ siê obchody upamiêtniaj¹ce 78 rocznicê zamor-

dowania w nocy z 5/6 lipca 1940 roku,
112 wiêŸniów sanockiego wiêzienia na
górze Gruszka. Program podajemy w
naszej parafialnej gazetce.
6. Ósmego lipca w naszym koœciele
o godzinie 11.00 zostanie odprawiona
Masza œwiêta z racji kolejnego roku
obchodów: „Karpaty – Góry Kultury”.
7. Wszystkim wypoczywaj¹cym na
wakacjach, urlopach, wszystkim pracuj¹cym, ¿yczymy, aby ten tydzieñ by³
owocny w dobre prze¿ycia czy wra¿anie, a wszystkim ¿yczymy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.

Intencje mszalne
Od 02.07. do 08.07.2018r
02.07.2018

PONIEDZIA£EK

6.30 + Wiktoria i + Franciszek
7.00 + Maria, + Edward, + £ukasz
7.30 Za ++ z rodziny Olejników
18.00 + Jan Hydzik – int. od kolegów
myœliwych z towarzystwa £owieckiego Bieszczady w Sanoku
03.07.2018

WTOREK

6.30 + Wiktoria i + Franciszek
7.00 + Franciszek Konieczny – int.
od siostrzeñca Stanis³awa Nocek z
rodzin¹
7.30 + Wanda, + Edward Majka
18.00 W intencji wszystkich ¿ywych
i zmar³ych cz³onków Ró¿y Œwiêtego
Micha³a
04.07.2018
6.30
ci
7.00

ŒRODA

7.30 O mi³osierdzie Bo¿e dla + Józefy Kielar – od Ró¿y œw. Teresy
18.00 + Maria i + Antoni Jêdrzejowscy
05.07.2018

CZWARTEK

6.30 + Wiktoria i + Franciszek
7.00 + Piotr
7.30 + Franciszek Konieczny – int.
od pracowników by³ego RESBUDU
Rzeszów
18.00 W intencji kap³anów
06.07.2018

PI¥TEK

6.30 + Wiktoria i + Franciszek
7.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
7.30 + Jadwiga Stêpkowska i + Marian Drab
18.00 + Karol

+ Aleksander w 29 rocz. œmier-

07.07.2018

+ Wiktoria i + Franciszek

6.30

SOBOTA

7.00 + Stanis³aw (m) w 8 rocz. œmierci
7.30 + Piotr Starzecki
18.00 O zdrowie, dary Ducha Œwiêtego, opiekê Matki Bo¿ej Fatimskiej dla
ksiê¿y pracuj¹cych w naszej parafii
oraz ks. Szczepana, ks. Szymona, ks.
Jakuba, kl. £ukasza – z ró¿y œw. Jana
Paw³a II
08.07.2018

NIEDZIELA

6.30 + Wiktoria i + Franciszek
8.00 + Helena i + Tadeusz oraz ++ z
rodziny
9.30 + Maria w 27 rocz. œmierci
11.00 O zdrowie i b³ogos³awieñstwo
Bo¿e dla Piotra i Wiktorii
12.30 Za maturzystów – rocznik 1969,
ich rodziny i nauczycieli, oraz za zmar³ych absolwentów, ich rodziców,
wspó³ma³¿onków i nauczycieli
18.00 + Halina Zelek – int. od kolegów z pracy Mirka
20.00 + Maria i + Jan Gilewscy

+ Wiktoria i + Franciszek
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