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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Przechowujemy zaœ ten skarb
w naczyniach glinianych…”
Dzisiejsze pierwsze czytanie
(Pwt 5,12-15) mówi o zachowywaniu
szabatu przez ¯ydów. Znajdujemy tam
uzasadnienie zachowywania szabatu:
„Pamiêtaj, ¿e by³eœ niewiernikiem w ziemi egipskiej i wyprowadzi³ ciê stamt¹d
twój Pan Bóg rêk¹ mocn¹ i wyci¹gniêtym ramieniem, przeto ci nakaza³ twój
Pan Bóg strzec szabatu”. Szabat dla
¯ydów by³ wielkim œwiêtem, które
w sposób drobiazgowy zosta³o opisane co nale¿y, a czego nie nale¿y czyniæ w szabat. Ta drobiazgowoœæ przepisów dodanych przez interpreterów
Tory (Piêcioksiêgu) by³a niekiedy
uci¹¿liwa do wiernego zachowania.
W³aœciw¹ interpretacjê daje Pan Jezus
w dzisiejszej Ewangelii (Mt 2,23-28):
„To szabat zosta³ ustanowiony dla
cz³owieka, a nie cz³owiek dla szabatu”.
Wed³ug przepisów Prawa niestosownoœci¹, przekroczeniem szabatu by³o
³uskanie k³osów zbo¿a
przez g³odnych Aposto³ów, przestêpstwem
by³o uzdrowienie
w szabat przez Pana
Jezusa cz³owieka, który mia³ usch³¹ rêkê.

W NUMERZE

Zbytni legalizm,
drobiazgowoœæ przepisów, uwiera, nawet
nie pozwala rozwin¹æ
siê cz³owiekowi. S¹
sytuacje – o czym
mówi nam Pan Jezus
w dzisiejszej Ewangelii – ¿e trzeba odejœæ od sztywnych
przepisów, niekiedy ma³o znacz¹cych,
a dzia³aæ w wy¿szej potrzebie, ani¿eli
tylko trzymaæ siê drobiazgowych
przepisów. Cz³owiek jest istot¹ woln¹
i nie mo¿e byæ niewolnikiem przepisów kosztem wy¿szych wartoœci czy
wrêcz koniecznych w danej chwili.
Nie znaczy to jednak, ¿e przepisy, zasady, s¹ niewa¿ne, ale zachowywanie ich wymaga rozwagi, roztropno-

œci, aby nie staæ siê niewolnikiem
bezdusznych przepisów.
Cz³owiek jest istot¹ woln¹, wiêc
mo¿e wybieraæ pomiêdzy dobrem
a z³em, pomiêdzy prawd¹ a fa³szem,
pomiêdzy piêknem a brzydot¹… Za
ka¿dy wybór trzeba jednak kiedyœ zap³aciæ. Zawsze trzeba liczyæ siê z konsekwencjami wyborów. Za niektóre
p³aci siê ju¿ tu, na ziemi, za inne przyjdzie nam zap³aciæ po œmierci.
S¹ jednak niewzruszone zasady, jak
ta, ¿e jest jeden Bóg. Psalmista wyœpiewuje: „Nie bêdziesz mia³ obcego
boga, cudzemu bogu nie bêdziesz siê
k³ania³”. Podobnie brzmi pierwsze
przykazanie Bo¿e: „Nie bêdziesz mia³
bogów cudzych przede Mn¹”. Bywa,
¿e cz³owiek gubi siê w swoich wybo-

rach, ¿e niekiedy odwo³uje siê do fa³szywych bogów, za co nieraz przychodzi mu s³ono zap³aciæ. Zasada powinna byæ jasna: nie wolno podkopywaæ
fundamentów, na których opiera siê
nasze ¿ycie.

nas nie ogarnia³y. Œw. Pawe³ Aposto³
zachêca nas dzisiaj do chodzenia
w œwiat³oœci (2 Kor 4,6-11): „Bóg, który rozkaza³ ciemnoœciom, by zajaœnia³y œwiat³em, zab³ysn¹³ w naszych sercach, by olœniæ nas jasnoœci¹
poznania chwa³y Bo¿ej na obliczu
Chrystusa”. „Ciemnoœæ” – „jasnoœæ”,
to przeciwieñstwa, które oddaj¹ stan
duszy: grzechu i ³aski. Wczytuj¹c siê
g³êbiej w cytowany tekst œw. Paw³a,
dochodzimy do wniosku, ¿e w ka¿dej
sytuacji, pomyœlnej czy niepomyœlnej
dla nas, stale powinniœmy pozostawaæ
wiernymi œwiadkami Jego obecnoœci.
To wymaga od nas zawierzenia Jezusowi, g³êbokiej wiary, która jest „skarbem noszonym w naczyniach glinianych, aby z Boga by³a owa
przeogromna moc, a nie z nas”. Dawanie œwiadectwa przynale¿noœci do
Chrystusa drogo kosztuje, o czym œwiadcz¹ mêczennicy Koœcio³a, stale
trwaj¹ce przeœladowania
przybieraj¹ce zró¿nicowane formy. S¹ religie
jakby uprzywilejowane,
których wyznawcy s¹
chronieni, o których nie
wolno powiedzieæ nic
krytycznego czy tym bardziej jakoœ okazaæ zewnêtrznie, choæby przez
rysunek czy obrazek. Religia chrzeœcijañska, katolicka, jest niekiedy oœmieszana, wykpiwana przez
ró¿ne spektakle, kabarety, których „twórcy” czuj¹ siê bezkarni. Mamy nadziejê, ¿e nadejdzie czas
odp³aty, a my, póki czas cieszmy siê
tym, ¿e swoje ¿ycie mo¿emy opieraæ
na niewzruszonym fundamencie zasad Chrystusowych. To niech bêdzie
naszym skarbem.

Zasady przekazane nam przez Pana
Boga, przekazane przez Jezusa Chrystusa, trzeba zachowywaæ, aby chodziæ œwiat³oœci ¿ycia, aby ciemnoœci
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Ks. Jakub Jakubowski - prymicje
„Przechowujemy zaœ ten skarb w naczyniach glinianych…” (2 Kor 4,7)
9 Niedziela zwyk³a, Rok B – 03.06.2018.
„Zacznijcie œpiewaæ i w bêben
uderzcie,
w cytrê s³odko dŸwiêcz¹c¹ i lirê.
Zadmijcie w róg w czas nowiu,
w czas pe³ni, w nasz dzieñ
uroczysty” (Ps 81(80).
Dla naszej parafii znowu nasta³
dzieñ bardzo uroczysty. Do prze¿ywania tej uroczystoœci zachêca nas liturgia s³owa, a tak¿e œpiew Psalmu, bo to
tak¿e s³owa, ale wyœpiewane przy
akompaniamencie instrumentów: bêbna, cytry, liry, rogu. Do tego musi byæ
wyj¹tkowa okazja. T¹ okazj¹ s¹ prymicje ks. Jakuba Jakubowskiego, który przez okres Wielkiego Postu us³ugiwa³ ofiarnie jako diakon w naszej
parafii. Dziœ chcemy raz jeszcze wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ, a jednoczeœnie
chcemy z³o¿yæ Tobie, ksiê¿e Jakubie,
jak najlepsze ¿yczenia na kap³añsk¹
drogê pos³ugiwania. Temat niniejszego kazania wyznaczaj¹ nam s³owa Pisma Œwiêtego przeznaczone na dzisiejsz¹ niedzielê. Zatytu³owa³em jako
„skarb w naczyniach glinianych”.
S³owa te odniosê do sakramentu kap³añstwa. Spójrzmy wiêc na wydŸwiêk
dzisiejszej liturgii s³owa.
1. „Bêdziesz uwa¿a³ na szabat,
aby go œwiêciæ”
Wiemy, jak w judaizmie, wielce ceniono œwiêto szabatu. Jeszcze dziœ
wœród ortodoksyjnych ¯ydów szabat
jest prze¿ywany bardzo uroczyœcie.
W ten dzieñ nie mo¿na podejmowaæ
¿adnej pracy, dlatego w pi¹tek, przed
zachodem s³oñca, dzielnica ortodoksyjnych ¯ydów, jest tak zamykana, ¿e
nie mo¿na przez ni¹ przejechaæ, a rankiem ¯ydzi, odœwiêtnie ubrani, œpiesz¹
pod Mur P³aczu na swoje modlitwy.
Szabat by³ i jest wielkim œwiêtem,
w którym nie mo¿na podejmowaæ ¿adnej pracy. Szabat jest przypomnieniem
wyzwolenia z niewoli egipskiej.
W pierwszym czytaniu „szabat” jest
wspominany trzykrotnie, zaœ w Ewangelii, w tej d³u¿szej wersji, a¿ dziesiêciokrotnie. Ju¿ z tego mo¿na wywnioskowaæ, jak wielk¹ wagê
przywi¹zywali ¯ydzi do œwiêtowania
szabatu. Dla nas najwa¿niejszy jest
„pierwszy dzieñ po szabacie”, o czym

mówi¹ Ewangeliœci: „Po up³ywie szabatu, o œwicie pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28,1); „pierwszego dnia po
szabacie, wczesnym rankiem” (J 20,1),
Maria Magdalena uda³a siê do grobu,
ale Pan zmartwychwsta³, grób by³ pusty. Pierwszym dniem po szabacie jest
niedziela i dla nas jest to dzieñ pierwszy, bo najwa¿niejszy, bo jest to dzieñ
Zmartwychwstania Chrystusa, który
jest fundamentem naszej wiary.
Jakie jest nasze odniesienie do niedzieli?
Tak, jak szabat przypomina wyzwolenie Narodu wybranego z niewoli
egipskiej, tak Zmartwychwstanie Pana
Jezusa, jest przypomnieniem wyzwolenia z niewoli grzechu. Ka¿da niewola jest uciemiê¿eniem, brakiem wolnoœci, skrêpowaniem swobód, tak bywa
i z ka¿dym grzechem, który zniewala.
Tak jak szabat by³ i jest dniem œwiêtym, tak i ka¿da niedziela jest dniem
œwiêtym. O tym stale ma przypominaæ
kap³an. Ma przypominaæ: „Pamiêtaj,
abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³”. Ma tak¿e
przypominaæ przykazanie koœcielne:
„W niedziele i œwiêta we Mszy œwiêtej
pobo¿nie uczestniczyæ”. Ma tak¿e
przypominaæ, ¿e mamy siê uœwiêcaæ,
¿e ka¿dy z nas zosta³ powo³any do
œwiêtoœci. O powo³aniu do œwiêtoœci
mówi papie¿ Franciszek w Adhortacji
apostolskiej „Gaudete et exsultate” –
„Cieszcie siê i radujcie” (Mt 5,12),
gdzie na samym pocz¹tku napisa³:
„Pan chce od nas wszystkiego, a to,
co oferuje, to ¿ycie prawdziwe, szczêœcie, dla którego zostaliœmy stworzeni. Chce, abyœmy byli œwiêtymi, i nie
oczekuje, ¿e zadowolimy siê ¿yciem
przeciêtnym, rozwodnionym, pustym.
Istotnie, powo³anie do œwiêtoœci na
ró¿ne sposoby jest obecne na kartach
Biblii ju¿ od pierwszych stron. Pan
zaproponowa³ je Abrahamowi w nastêpuj¹cy sposób: „¯yj ze Mn¹ w za¿y³oœci i b¹dŸ bez skazy” (Rdz 17,1) zapisa³ ju¿ na samym pocz¹tku (nr 1).
Kap³an ma przypominaæ nie tylko
o niedzieli, o dniu œwiêtym, ale o ca³ym Dekalogu, o wszystkich przykazaniach Bo¿ych i koœcielnych. Ma
przypominaæ, o czym dziœ mówi Psalmista: „Nie bêdziesz mia³ obcego boga,

cudzemu bogu nie bêdziesz siê k³ania³”. Podobnie i Ewangeliê trzeba
przekazywaæ w ca³ej prawdzie. Nie
mo¿na tak¿e odchodziæ od wielkiej
Tradycji Koœcio³a.
Ksiê¿e Jakubie!
¯yczê Ci, abyœ innych zachêcaj¹c
do œwiêtoœci, sam zd¹¿a³ do niej. ¯yczê
Ci, abyœ nie zadowala³ siê przeciêtnoœci¹, abyœ wymagaj¹c od innych, równie¿ wymaga³ od siebie, abyœ chodzi³
w obecnoœci Pana, abyœ ¿y³ z Jezusem
w za¿y³oœci, abyœ nie odstêpowa³ od
Niego, abyœ okaza³ siê bez skazy.
Wiem, ¿e jesteœ wymagaj¹cy od siebie, i takim pozostañ.
2. „Przechowujemy zaœ ten
skarb w naczyniach glinianych”
S³yszeliœmy przed chwil¹ wyznanie œw. Paw³a z jego Drugiego Listu
do Koryntian. Aposto³ rozumie i zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e g³osiæ Jezusa,
przedstawiaæ Jego naukê, niekiedy
mo¿na porównaæ do przedzierania siê
przez ciemnoœci do œwiat³a. Wszystko to po, aby Bóg „zab³ysn¹³ w naszych sercach”. Pawe³ – nie od razu
by³ zwolennikiem nauki Jezusa, a nawet Jego wielkim przeciwnikiem. Czytamy w Dziejach Apostolskich: „Szawe³ ci¹gle jeszcze sia³ grozê i dysza³
¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich”
(9,1). Szed³ b³êdn¹ drog¹, drog¹ nienawiœci, a nawet pa³a³ ¿¹dz¹ zabijania
wyznawców nauki Jezusa. Ale Pan
Bóg ma swoje metody dotarcia do
cz³owieka: „Gdy zbli¿a³ siê ju¿ w swojej podró¿y do Damaszku, olœni³a go
nagle œwiat³oœæ z nieba” (w. 3). Przeœladowania, ¿¹dza zabijania uczniów
Pañskich, to ciemnoœæ, a tu zjawia siê
niespodziewana jasnoœæ, która ca³kowicie odmienia jego ¿ycie. Pos³ucha³
g³osu Jezusa i Jego uczniów. Odmieni³ siê.
Jako kap³an równie¿ bêdziesz wyprowadza³ ludzi z ciemnoœci grzechu,
do œwiat³a ³aski. Niejeden bêdzie doznawa³ „jasnoœci poznania chwa³y
Bo¿ej”. Bêdziesz budzi³ wiarê, budzi³
z uœpienia duchowego, bo dziêki œwiêceniom kap³añskim masz takie uprawnienia. I tu s³owa, które us³yszeliœmy,
¿e zostaliœmy obdarzeni przeogromn¹
moc¹, a jest to „skarb, który jest
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przechowywany w naczyniach glinianych”. Sami z siebie niczego nie potrafilibyœmy dokonaæ, ale z Bogiem
tak wiele!
3. Popatrz na swojego Patrona,
œw. Jakuba Starszego b¹dŸ te¿ Wiêkszego
Siêgam po opracowanie papie¿a
Benedykta XVI, który sylwetkom
Aposto³ów poœwiêci³ wiele katechez.

Papie¿ Benedykt XVI podkreœla, ¿e
by³o dwóch Jakubów: Starszy i M³odszy, b¹dŸ te¿ inaczej okreœlani, jako
Wiêkszy i Mniejszy. Zajmiemy siê tylko Jakubem Starszym. Do grona
Uczniów Chrystusa zosta³ powo³any
nad Jordanem, pewnie wraz ze swoim
bratem, Janem (Mk 1,37). A mog³o to
tak¿e staæ siê przy cudownym po³owie ryb (£k 5,1-11).Benedykt XVI tak
mówi o œw. Jakubie:„Jakub nale¿a³ do
uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli œwiadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; £k 8, 51), prze-

mienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn;
Mk 9, 1; £k 9, 28) oraz modlitwy
w Ogrójcu (Mt 26, 37). ¯ywe usposobienie Jakuba i Jana sprawi³o, ¿e Jezus nazwa³ ich „synami gromu”
(Mk 3, 17). Chcieli bowiem, aby piorun spad³ na pewne miasto w Samarii,
które nie chcia³o przyj¹æ Pana Jezusa
z Jego uczniami (£k 9, 55-56). Jakub
by³ wœród uczniów, którzy pytali Pana
Jezusa
na
osobnoœci,
kiedy bêdzie
koniec œwiata
(Mk 13, 3-4).
Wreszcie by³
on œwiadkiem
drugiego, tak¿e cudownego po³owu
ryb, kiedy
Chrystus
ustanowi³
Piotra g³ow¹ i
pasterzem
s w o j e j
owczarni (J 21,
2). Ewangelie
wspominaj¹ o
Jakubie Starszym
na
18 miejscach,
co ³¹cznie
obejmuje
31 wierszy. W
odniesieniu
do innych
Aposto³ów
jest to bardzo
du¿o”. Znamy
tak¿e i taki
szczegó³ z
¿ycia œw. Jakuba i brata jego
Jana, kiedy to
ich matka prosi³a Pana Jezusa, aby jej synowie zasiedli w królestwie Jezusa po prawej i
lewej stronie (por. Mt 20,20-23). Jezus
odpowiedzia³, ¿e dostanie siê ono tym,
„dla których mój Ojciec je przygotowa³” (w. 23). Jezus dostrzegaj¹c oburzenie pozosta³ych Aposto³ów takim
szukaniem protekcji, wyg³asza im naukê o tym, ¿e prze³o¿eñstwo jest
s³u¿b¹: „kto by miêdzy wami chcia³
staæ siê wielkim, niech bêdzie waszym
s³ug¹. A kto by chcia³ byæ pierwszy
miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Cz³owieczy,

który nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono,
lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie jako
okup za wielu” (Mt 20,24-28).Kap³añstwo jest s³u¿b¹ i najczêœciej mówimy
o kap³añstwie s³u¿ebnym. B¹dŸ, ksiê¿e Jakubie, wiernym s³ug¹ Jezusa
Chrystusa, wiernym s³ug¹ Koœcio³a.
Dalej, ten wielki Papie¿, snuje swoj¹
refleksjê:„Dzieje Apostolskie wspominaj¹ o œw. Jakubie dwa razy: kiedy
wymieniaj¹ go na liœcie Aposto³ów (Dz
1, 13) oraz przy wzmiance o jego mêczeñskiej œmierci. Z tej okazji œw.
£ukasz tak pisze: „W tym samym czasie Herod zacz¹³ przeœladowaæ niektórych cz³onków Koœcio³a. Œci¹³ mieczem Jakuba, brata Jana...” (Dz 12, 1-2).
Jakuba stracono w 44 r. bez procesu zapewne dlatego, aby nie przypominaæ ludowi procesu Chrystusa Pana i
nie naraziæ siê na jakieœ nieprzewidziane reakcje. By³o to wiêc posuniêcie
taktyczne. Dlatego tak¿e zapewne nie
kamieniowano œw. Jakuba, ale go œciêto w wiêzieniu. Euzebiusz z Cezarei,
pierwszy historyk Koœcio³a (w. IV),
pisze, ¿e œw. Jakub uca³owa³ swojego
kata, czym go tak dalece wzruszy³, ¿e
sam kat tak¿e wyzna³ Chrystusa i za to
sam natychmiast poniós³ mêczeñsk¹
œmieræ. Jakub by³ pierwszym wœród
Aposto³ów, a drugim po œw. Szczepanie, mêczennikiem Koœcio³a (zgodnie
z przepowiedni¹ Chrystusa - Mk 10,
39).W œredniowieczu powsta³a legenda, ¿e œw. Jakub, zanim zosta³ biskupem Jerozolimy uda³ siê najpierw zaraz po Zes³aniu Ducha Œwiêtego do
Hiszpanii. Tradycja ta powsta³a dlatego, poniewa¿ w wieku VII miano z Jerozolimy do Santiago de Compostela
sprowadziæ relikwie œw. JakubaW ikonografii œw. Jakub przedstawiany jest
jako starzec o silnej budowie cia³a w
d³ugiej tunice i w p³aszczu lub pielgrzym w miêkkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami s¹: buk³ak, kij pielgrzyma, ksiêga, miecz,
muszla, torba, turban turecki, zwój..
Jakub jest pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii. Niezale¿nie od tego,
czy to prawda, by³ pierwszym biskupem Jerozolimy”.
4. Co zrobiæ z kap³añstwem jako
skarbem?
Na ten skarb, jakim jest kap³añstwo, nieraz kierowane s¹ pociski z³ego: cierpienia, zw¹tpienie, niedostatek, przeœladowania, osamotnienie,
zmaganie siê ze swoimi s³aboœciami.
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Pawe³ daje œwiadectwo swojego ¿ycia,
ka¿dego, który zosta³ pos³any do g³oszenia nauki Jezusa: „nie poddajemy
siê”; „nie rozpaczamy”; nie czujemy
siê osamotnieni”; „nie giniemy”.
Zapytajmy wiêc nieco g³êbiej: kim
jest kap³an?
Kiedyœ przyszli do Jana Chrzciciela
wys³annicy ¯ydów z zapytaniem: „Kto
Ty jesteœ? (J 1,19). Jan sam siê przedstawi³: „Jam g³os wo³aj¹cego na pustyni:
Prostujcie drogê Pañsk¹” (w. 23).
JAM G£OS…! Kap³an jest G³osem
Boga. G³osem wo³aj¹cym: „Przygotujcie drogê Panu, dla Niego prostujcie
œcie¿ki” (Mt 3,3). Ca³e ¿ycie wo³a, prosi, naucza, napomina, b³aga, koi zbola³e serca, ostrzega, sumienia budzi
z uœpienia grzechu.
Wo³a: „Nawracajcie siê, bo bliskie
jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2).
Ca³e ¿ycie ma g³osiæ Dobr¹ Nowinê
o zbawieniu. A g³osiæ dziœ nie jest
³atwo, bo lud bywa niekiedy „twardego karku”. Kap³an g³osi prawdy Bo¿e,
które dla dzisiejszego cz³owieka nie s¹
zbyt popularne i poci¹gaj¹ce. Czasem
cz³owiek chcia³by poprawiaæ samego
Boga, a kap³an chc¹c byæ wiernym
Jego nauce, nara¿a siê na niezrozumienie, ró¿ne epitety, typu: ciemnogród,
œredniowiecze, inkwizycja… Tak przynajmniej mo¿na powiedzieæ o rozpêtanej kampanii laicko-ateistycznej przeciwko ¿yciu. Jak¿e trudno jest
niektórym poj¹æ i zrozumieæ, ¿e cz³owiek jest cz³owiekiem od pierwszej
chwili istnienia i ma œwiête prawo do
¿ycia. To sam Bóg staje w obronie
poczêtych dzieci: „Nie zabijaj!”. Ile¿
trzeba cierpliwoœci, kultury, argumentów, aby budziæ z duchowego zaœlepienia, aby poruszaæ sumienia, pobudzaæ do refleksji, wyzwalaæ z d¿ungli
swoistych praw.
Kap³an ma ws³uchiwaæ siê w s³owa œw. Paw³a, jakie on kieruje do swojego ucznia, Tymoteusza, wielce oddanego sprawie g³oszenia Ewangelii:
„Zaklinam ciê wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który bêdzie s¹dzi³ ¿ywych
i umar³ych, oraz na Jego pojawienie
siê i na Jego królestwo: g³oœ naukê,
nastawaj w porê i nie w porê, wykazuj
b³¹d, napominaj, podnoœ na duchu
z ca³¹ cierpliwoœci¹ w ka¿dym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy
zdrowej nauki nie bêd¹ znosili, ale
wed³ug w³asnych po¿¹dañ – poniewa¿ ich uszy œwierzbi¹ – 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).
Czy œw. Jan Chrzciciel unika³ trudnych problemów? Nie! On z ca³¹ otwartoœci¹ potrafi³ wskazaæ na z³o, napomnieæ, mimo, ¿e dotyczy³o to samego
w³adcy: „Nie wolno ci mieæ ¿ony twego brata” (Mk 6,18). Co go spotka³o
za to napomnienie? Najpierw wiêzienie, a potem na ¿¹danie mœciwej Herodiady, œciêcie mieczem! Œw. Ambro¿y
wo³a³: „O królu okrutny! Nie tyle œmiertelne uderzenie, ile twoja rozpusta zamknê³a te oczy! Popatrz na te usta,
których napomnieñ znieœæ nie mog³eœ:
teraz milcz¹, a ty boisz siê dalej”1.
I tak by³o w ca³ej historii, choæby
tylko historii Koœcio³a w Polsce, pocz¹wszy od œwiêtych biskupów: Wojciecha i Stanis³awa, a skoñczywszy na
mêczeñskiej œmierci b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Kap³an ma g³osiæ prawdê,
a prawda nie dla wszystkich jest wygodna, st¹d mo¿e siê naraziæ niejednemu. Ma g³osiæ prawdê bez skreœleñ,
gdy¿ winien mieæ przekonanie, ¿e Pan
przy nim stoi „Jako potê¿ny mocarz”.
St¹d s³owami poetki modli siê:
„Pójdziemy z Ewangeli¹ w œwiat,
siaæ ziarno Bo¿e!
O Duchu Œwiêty, udziel rad,
by z ziaren wyros³o zbo¿e” 2.
Kap³ani towarzysz¹ ¿yciu cz³owieka. Mo¿na nas spotkaæ wszêdzie,
w ma³ych i du¿ych parafiach, na misjach, na uczelniach… By³o, ¿e szli do
komór gazowych, kiedy okupant
zion¹³ przeciwko nim szczególn¹ nienawiœci¹. Szli do kator¿niczej pracy w
lasy syberyjskie czy na rozleg³e stepy
Kazachstanu. Odsiadywali w polskich
wiêzieniach w czasach stalinowskiego terroru. Bywa³o, ¿e lud têskni³ za
kap³anem i Msz¹ œwiêt¹.
Kap³an jest powo³any do tego,
aby wola³ za prorokiem Izajaszem:
„Obmyjcie siê, czyœci b¹dŸcie! Usuñcie z³o uczynków waszych sprzed
moich oczu! Przestañcie czyniæ z³o!
Zaprawiajcie siê w dobrem! (1,16 n).
Œwiat wo³a o kap³anów, jak wyrazi³
to ksi¹dz poeta, Andrzej Madej OMI:
„œwi¹tynie
mog¹ byæ ubogie
i kazalnice z desek zbite

by tylko stali przy o³tarzach
kap³ani œwiêci
tacy co jeszcze p³acz¹ z nami
rozdarci grzechem swym
i ludu”3.
Dziœ trzeba takich mocarzy ducha,
Bo¿ych atletów, ludzi pe³nych Ducha
Œwiêtego, kap³anów œwiêtych. Poeta,
ks. B. Miazek, stwierdza:
„Jesteœ sam
(…)
na takiej wysokoœci trzeba mieæ
si³y anio³ów
wiêc musisz sam czarny cieniu
pi¹æ pajêczyny nieba”.
Czcigodny Ksiê¿e Prymicjancie!
Chcia³bym Ci ¿yczyæ, a dniu dla
Ciebie tak uroczystym:
- B¹dŸ g³osem Boga! Niech Twoje
s³owo leczy, koi, uspokaja, ³agodzi,
uœmierza, ale i pobudza do refleksji.
Niech budzi z uœpienia grzechowego,
z marazmu serca. Niech poucza!
- Przekazuj Ewangeliê w ca³oœci,
bez jej okrawania, z wielk¹ odwag¹, ale
i rozwag¹.
- B¹dŸ nape³niony Duchem Œwiêtym, abyœ móg³ p³on¹æ ogniem Bo¿ej
mi³oœci, aby dawaæ œwiadectwo prawdzie ewangelicznej.
- Z wielk¹ wiar¹ i zawsze z m³odzieñcz¹ radoœci¹ sprawuj Eucharystiê. Rozdawaj Chleb daj¹cy ¿ycie
wieczne. B¹dŸ hojnym szafarzem sakramentów œwiêtych, a na z³o jakie
mo¿e Ci groziæ „b¹dŸ odporny jak uderzone kowad³o” – jak powiada œw.
Polikarp.
- Ciesz siê m³odoœci¹ ducha, ale
zestarzej siê w kap³añstwie jako wierny s³uga. B¹dŸ naœladowc¹ swojego
œwiêtego Patrona.
Niech Matka Kap³anów prowadzi
Ciê zawsze do swojego Syna, Jezusa
Chrystusa i niech bêdzie dla Ciebie rzeczywiœcie Matk¹. Tego z serca Ci
¿yczê!

Ks. Andrzej Skiba

1

D. Rops, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1968, t. 1, s. 253.
2
M. Zientara – Malewska, Intencje
serca, s. 263.
3
A. Madej OMI, Ciche psalmy, s. 40.
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Neoprezbiterom…i nie tylko
„Kap³anów swoich da³ nam Pan…”
c. d.
A jaka jest nasza rola w Owczarni
Chrystusowej? Wiemy, ¿e mamy naœladowaæ Dobrego Pasterza.
Trzeba nam zabiegaæ, aby nasi parafianie nie byli jak „stado bez pasterza” czy „owce bez pasterza”
(1 Krl 22,17): „O Panie, od którego zale¿y ¿ycie wszystkich istot, wyznacz do
kierowania spo³ecznoœci¹ mê¿a, który
by na jej czele wychodzi³ i wraca³, wyprowadza³ ich i przyprowadza³, by spo³ecznoœæ Pana nie by³a jak stado bez
pasterza” (Lb 27,16-17). Przykry jest
widok rozproszonych owiec, „trzody
owiec i kóz bez pasterza” (2 Krn 18,16).
Trzeba nam podejmowaæ trud odszukiwania i ocalenia zagubionej owcy
(£k 15,4-6). Trzeba umieæ nas³uchiwaæ
niepokoj¹cych g³osów, „przyk³adaæ
ucho do serc i problemów” powierzonych naszej pieczy.
Dziœ trwa wielkie wo³anie o prostotê i skromnoœæ pasterza. Przyk³adem jest
papie¿ Franciszek, który niczym Biedaczyna z Asy¿u brata siê z najubo¿szymi, prostymi ludŸmi, poranionymi przez
¿ycie, ¿yj¹cymi bardzo skromnie. Wystrzegaæ siê wszelkiego luksusu, bo to
nie jest rys ewangeliczny, rys pasterski. Oby nigdy nie odnosi³ siê do nas
zarzut: „sami siebie pas¹!” (Ez 34,2).
Szukaæ po¿ywnych pastwisk och³adzaj¹cej, zdrowej wody, pokoju i wytchnienia. Owce tak prowadziæ, aby nie pob³¹dzi³y na szlaku, aby ominê³y
niebezpieczne urwiska.
Dobry Pasterz obdarza owieczkê
¿yciem wiecznym. Duszpasterz obdarowuje ¿yciem wiecznym ju¿ w momencie
chrztu œwiêtego, a potem wskazuje na
ostateczny cel ¿ycia cz³owieka, na wieczne zbawienie. Wzmacnia s³abn¹ce si³y
sprawuj¹c sakramenty œwiête, g³osz¹c
Ewangeliê, przypominaj¹c naukê Koœcio³a. Naszym obowi¹zkiem jest doprowadziæ do jednoœci z Najwy¿szym Pasterzem, Jezusem Chrystusem. Powierzon¹
nam Bo¿¹ Trzodê trzeba otaczaæ wyj¹tkow¹ opiek¹, bo chodzi o wyj¹tkowe
sprawy; wieczne zbawienie.
Psalm ten uczy nas tak¿e goœcinnoœci: „stó³ dla mnie zastawiasz”. Zostañmy tylko przy Ewangelii, a dowiemy siê o zaproszonych na ucztê
goœciach (Mt 22,1-14). Goœcinnoœæ to
znak rozpoznawczy ludzi Wschodu.
Podczas uczty, agapy, obowi¹zywa³
specjalny ceremonia³. Gospodarz zaproszonym goœciom wonnoœciami
namaszcza³ g³owy, podawa³ kielich
przyjaŸni, a stó³ by³ zastawiony ró¿nymi najwyborniejszymi miêsami i winami. Sam gospodarz us³ugiwa³ przy
stole (por. £k 12,37). Stó³ ³¹czy biesiadników, zacieœnia wiêzi, przy stole
mo¿na za³atwiæ wiele spraw. Pan Je-

zus wiele mówi³ o ucztowaniu: przypowieœæ o dziesiêciu pannach
(Mt 25,10); o zajmowaniu miejsc przy
stole (£k 14,10); o wielkiej uczcie
(£k 14,16-24); cytowana ju¿ uczta weselna (Mt 22,1-14); o goœciach weselnych (Mk 2,19); o zasiadaniu przy stole
w królestwie niebieskim (Mt 8,11);
kogo zapraszaæ na ucztê (£k 14,12-14);
uczta wydana z okazji powrotu marnotrawnego syna (£k 15,22-24). Szczytem uczty jest mowa Pana Jezusa
o Chlebie ¯ywym, kiedy sam bêdzie
dawa³ siebie do spo¿ywania: „Jam
jest chleb ¿ycia. Kto do Mnie przychodzi nie bêdzie ³akn¹³; a kto we Mnie
wierzy, nigdy pragn¹æ nie bêdzie”
(J 6,35.54.56). Jezus stale zaprasza na
ucztê: „Oto stojê u drzwi i ko³aczê; jeœli ktoœ pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze Mn¹” (Ap 3,20).
Ojcowie Koœcio³a bardzo chêtnie
i czêsto siêgaj¹ po obraz kap³ana jako
pasterza. Cyprian z Kartaginy zadaje
retoryczne pytanie: „Czy mo¿e byæ
wa¿niejsza i donioœlejsza troska prze³o¿onych nad pilne staranie siê i u¿ywanie zbawiennych œrodków, aby zapewniæ opiekê owcom i je
zabezpieczyæ?”1. Odwo³uj¹c siê do
s³ynnego tekstu proroka Ezechiela
o pasterzach izraelskich (34), snuje refleksjê: „Jeœli wiêc takim pasterzom,
którzy zaniedbuj¹ owce Pañskie i te
gin¹, Pan tak grozi, to có¿ innego, najdro¿szy bracie, powinniœmy czyniæ jak
w³aœnie zgromadziæ owce Chrystusa
i nimi opiekowaæ siê najsumienniej;
a dla leczenia ran tych, którzy upadli,
stosowaæ lekarstwo ojcowskiego mi³osierdzia”2. Zauwa¿a tak¿e, ¿e niekiedy powodem odejœcia wiernych od
Koœcio³a, s¹ sami pasterze.
Œw. Augustyn wœród wielu kazañ
wyg³osi³ równie¿ homiliê „O pasterzach”. Ukazuje wzajemne odniesienie
pasterzy w stosunku do owiec i owiec
w stosunku do pasterzy3. On tak¿e
bardzo szeroko i dok³adnie analizuje
34 rozdzia³ z Ksiêgi proroka Ezechiela,
wypowiadaj¹c pod adresem pasterzy
wiele pouczaj¹cych, aktualnych po
dziœ dzieñ wskazówek czy rad pasterskich. Sam wstêp do tej homilii budzi
szacunek i respekt: „Poniewa¿ jednak
istniej¹ tacy pasterze, którzy pragn¹
nazywaæ siê pasterzami, ale obowi¹zków pasterzy wype³niaæ nie chc¹,
przypomnijmy s³owa powiedziane im
przez proroka. S³uchajcie wiêc z uwag¹,
my zaœ bêdziemy s³uchaæ z bojaŸni¹”4.
Augustyn jest mistrzem budowania
nastroju, wprowadzania w klimat tematu, który musi wzbudzaæ refleksjê.
Mówi o dobrych i z³ych pasterzach. Czasem szokuje, kiedy mówi:

„Pasterz, który zabija zdrowe owce”,
co t³umaczy: „W jaki sposób – zapytasz – zabijaj¹ Ÿli pasterze? Zabijaj¹,
gdy prowadz¹ z³e ¿ycie, zabijaj¹, gdy
daj¹ z³y przyk³ad. Nie na pró¿no powiedziano do s³ugi Bo¿ego zajmuj¹cego wysokie miejsce poœród cz³onków Najwy¿szego Pasterza: „We
wszystkim oka¿ wzór dobrych uczynków w³asnym postêpowaniem” – oraz
„B¹dŸ przyk³adem dla wiernych”.
Oto nawet zdrowa owca, patrz¹c
na swego Ÿle postêpuj¹cego pasterza,
odwraca oczy od przykazañ Pañskich,
kieruje je ku cz³owiekowi i zaczyna
mówiæ w sercu swoim: „Jeœli mój pasterz tak postêpuje, kim¿e ja jestem,
aby nie czyniæ tak samo?” W ten sposób z³y pasterz zabija zdrow¹ owcê.
Jeœli zdrow¹ zabija, to có¿ uczyni z innymi; có¿ uczyni, skoro Ÿle ¿yj¹c, zabija nawet tê, której nie umacnia³, lecz
zasta³ mocn¹ i zdrow¹?”5.
Bywa i tak, ¿e owce s¹ uparte i nie
mo¿na ca³ej winy z³o¿yæ na pasterza.
Bywa, ¿e nie chc¹ wypl¹taæ siê z cierni
grzechów, wol¹ chodziæ swoimi œcie¿kami, choæ s¹ niebezpieczne, które poruszaj¹ siê wœród ró¿nego rodzaju zbójców, rabusiów ³aski, rozszala³ych
wilków. W takiej sytuacji pozostaje
modlitwa i podejmowanie prób sprowadzenia ich na w³aœciwe drogi. Œw.
Augustyn ka¿e byæ cierpliwym i wytrwa³ym, bo to przyniesie oczekiwane
owoce: „Zab³¹kan¹ owcê przywo³am,
zagubionej bêdê szuka³. Chcesz, czy nie
chcesz, tak bêdê czyni³. Przebiegnê
ka¿d¹ œcie¿ynê, nawet jeœli podczas
szukania raniæ mnie bêd¹ krzewy leœne.
Usunê wszelkie zagrody: o ile gro¿¹cy
Bóg pomno¿y me si³y, przemierzê
wszystkie pastwiska. Zab³¹kan¹ przywo³am, zagubionej bêdê szuka³. Jeœli nie
chcesz, abym cierpia³, nie chciej b³¹dziæ, nie chciej siê gubiæ”6. Tak wytrwale mo¿e postêpowaæ tylko taki pasterz,
który kocha swoje owieczki. „Koœció³
katolicki i jego Pasterz, szuka wszêdzie
zab³¹kanych, umacnia s³abych, leczy
chorych, opatruje z³amanych, troszczy
siê o tych i o tamtych. Nie znaj¹ siê
miêdzy sob¹, ale Koœció³ zna wszystkich, bo jest ze wszystkimi”7.
S¹ to ¿¹dania bardzo trudne do
spe³nienia: iœæ, szukaæ, sprowadzaæ,
skoro ktoœ wybra³ inn¹ drogê!? Trzeba wielkiej roztropnoœci i wiedzy, silnej wiary popartej modlitw¹, ascez¹,
przyk³adnym ¿yciem. Papie¿ Franciszek otwiera nam oczy na wiele spraw
dotychczas ma³o zauwa¿anych. Dziœ
wielu w sposób œwiadomy wybiera
ateizm, ¿ycie bez Boga. To jest ich
wybór, ich decyzja. Niemniej, próbowaæ trzeba. Roztropnoœæ powinna
nam podpowiadaæ jak to czyniæ.
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c) Rybak
Kap³an to rybak. Piêkna metafora.
Aposto³owie w wiêkszoœci byli rybakami: „Gdy Jezus przechodzi³ obok
Jeziora Galilejskiego, ujrza³ dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem, i brata
jego Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzek³ do
nich: „PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was
rybakami ludzi” (Mt 4,19; Mk 1,17).
Po obfitym po³owie ryb Pan Jezus
mówi do Szymona Piotra: „Nie bój siê,
odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³” (£k 5,10). Praca rybaka zwi¹zana jest z wod¹, z ³odzi¹,
z sieci¹ „zarzucon¹ w morze i zagarniaj¹c¹ ryby wszelkiego rodzaju” (Mt,13,47),
które potem trzeba posegregowaæ.
Wielce przemawiaj¹ca jest scena
ukazania siê Jezusa po swoim zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim (Morzem Tyberiadzkim): „A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli ¿arz¹ce siê na
ziemi wêgle, a na nich u³o¿on¹ rybê
oraz chleb. Rzek³ do nich Jezus: „Przynieœcie jeszcze ryb, któreœcie teraz u³owili”. Poszed³ Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg sieæ pe³n¹ wielkich
ryb w liczbie stu piêædziesiêciu trzech.
A pomimo tak wielkiej iloœci, sieæ siê
nie rozerwa³a” (J 21,9-11).
Udajmy siê sercem i myœl¹ na pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej, do Ojczyzny
patriarchów, sêdziów, królów, proroków,
mêdrców, do kraju Jezusa, Maryi, Aposto³ów, do korzeni Ewangelii i ¿ycia pierwotnego Koœcio³a. WejdŸmy do koœcio³a rozmno¿enia Chleba i Ryb.
Jad¹c kamienist¹ drog¹ mijamy
gaje oliwne i zatrzymujemy siê w miejscowoœci Tabgha. Al -Tabgha to nazwa arabska. Po grecku miejsce to nazywa siê Heptapegon czyli Siedem
•róde³. S³ynna p¹tniczka Egeria, która podró¿owa³a tu miêdzy 381 a 384
rokiem, tak opisa³a to miejsce:
„Niedaleko (od Kafarnaum) widoczne s¹ kamienne schody, po których Pan st¹pa³. Tu tak¿e znajduje siê
³¹ka, pokryta obficie traw¹, na której
rosn¹ palmy. Obok jest siedem Ÿróde³,
z których ka¿de tryska obficie wod¹.
To na tej ³¹ce Pan nasyci³ lud piêcioma chlebami i dwiema rybami. W samej rzeczy g³az, na którym Pan po³o¿y³
chleb, zosta³ przekszta³cony w o³tarz
(...) Ko³o murów tego koœcio³a przechodzi droga, przy której Mateusz siedzia³ przy cle. Potem na pobliskiej górze znajduje siê grota, ponad któr¹ Pan
wyg³osi³ b³ogos³awieñstwa”.
Jesteœmy przed koœcio³em Rozmno¿enia Chleba. Z tablicy og³oszeñ odpisujê tytu³ koœcio³a: Brotvenehrungskirche, wszak gospodarzami s¹ niemieccy
benedyktyni. Ws³uchujemy siê w tekst
Ewangelii wed³ug œw. Marka:
„Wtedy Aposto³owie zebrali siê
u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko,
co zdzia³ali i czego nauczali. A On rzek³
do nich: „PójdŸcie wy sami osobno na

miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”. Tak wielu bowiem przychodzi³o
i odchodzi³o, ¿e nawet na posi³ek nie
mieli czasu. Odp³ynêli wiêc ³odzi¹ na
miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odp³ywaj¹cych. Wielu zauwa¿y³o to i zbiegli siê tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiad³, ujrza³ wielki
t³um. Zlitowa³ siê nad nimi, byli bowiem jak owce nie maj¹ce pasterza.
I zacz¹³ ich nauczaæ. A gdy pora by³a
ju¿ póŸna, przyst¹pili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora
ju¿ póŸna. Odpraw ich! Niech id¹ do
okolicznych osiedli i wsi, a kupi¹ sobie coœ do jedzenia”. Lecz On im odpowiedzia³: „Wy dajcie im jeœæ!” Rzekli Mu: „Mamy pójœæ i za dwieœcie
denarów kupiæ chleba, ¿eby im daæ
jeœæ?” On ich spyta³: „Ile macie chlebów? IdŸcie, zobaczcie!” Gdy siê upewnili, rzekli: „Piêæ i dwie ryby”. Wtedy
poleci³ im wszystkim usi¹œæ gromadami na zielonej trawie. I roz³o¿yli siê,
gromada przy gromadzie, po stu i po
piêædziesiêciu. A wzi¹wszy piêæ chlebów i dwie ryby, spojrza³ w niebo, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³
chleby i dawa³ uczniom, by k³adli przed
nimi; tak¿e dwie ryby rozdzieli³ miêdzy
wszystkich. Jedli wszyscy
do sytoœci. i zebrali jeszcze
dwanaœcie pe³nych koszów
u³omków i ostatków z ryb.
A tych, którzy jedli chleby,
by³o piêæ tysiêcy mê¿czyzn”
(6,30-44; por. Mt 14,13-21;
£k 9,12-17; J 6,1-15).
To tu, przy Siedmiu
•ród³ach, wed³ug tradycji
chrzeœcijañskiej Pan Jezus
dokona³ pierwszego rozmno¿enia chleba i ryb. Sta³o siê to w tym miejscu,
gdzie jest obfitoœæ wody,
gdzie jest piêkna, soczysta
zieleñ. W Ewangelii wed³ug
œw. Jana czytamy: „A w miejscu tym by³o wiele trawy”
(6,10). Teraz ju¿ rozumiemy,
dlaczego to miejsce bywa
okreœlane mianem Siedmiu
•róde³. By³ to jakiœ znak szczególny,
skoro Ewangelista umieœci³ to zdanie.
Tradycja tego miejsca siêga jeszcze IV wieku. Odnaleziono tu œlady
œwi¹tyni bizantyjskiej, gdzie w dobrym
stanie zachowa³a siê mozaika przedstawiaj¹ca kosz z chlebem i rybami, jak
równie¿ paw, symbol nieœmiertelnoœci.
Jest to nawi¹zanie do cudu rozmno¿enia chleba daj¹cego ¿ycie wieczne
(J 6). Dla upamiêtnienia tego cudu zosta³ tam wybudowany koœció³ Rozmno¿enia Chleba i Ryb, poœwiêcony w roku 1982. Zosta³ on zbudowany na
fragmentach murów koœcio³a bizantyjskiego (z IV w.).
WejdŸmy do tej œwi¹tyni. Tu¿ przy
wejœciu roœnie drzewo oliwne, sporych ju¿ rozmiarów, piêknie obudowa-

ne marmurem, a w œrodku kamienie,
spod których z siedmiu otworów wyp³ywa woda, wszak to miejsce to Siedem •róde³. Wody st¹d wyp³ywaj¹ce
wpadaj¹ do akwarium, w którym p³ywaj¹ ró¿nego rodzaju kolorowe ryby,
wiêksze i mniejsze, bo przecie¿ Pan
Jezus obok cudu rozmno¿enia chleba,
dokona³ tak¿e cudu rozmno¿enia ryb.
Tu znajduje siê ska³a rozmno¿enia
chleba i ryb.
Koœció³ jest nowoczesny, zbudowany z bia³ego kamienia, piêcionawowy, sklepienie drewniane, ca³oœæ lœni
czystoœci¹; idealny, niemiecki porz¹dek. W œwi¹tyni przez nas nawiedzanej nie ma ¿adnych malowide³ czy obrazów œciennych. Stoi tylko ikona
Chrystusa Pantokratora (Króla
Wszechœwiata) oraz ikona Hodogetrii
(Maryi Przewodniczki, podobnej do
Matki Boskiej Czêstochowskiej).
W tym¿e koœciele Pierwszego Rozmno¿enia Chleba, stoj¹c naprzeciw
ska³y rozmno¿enia chleba i ryb, nad
któr¹ wznosi siê o³tarz, odmawiamy
wspólnie modlitwê wiernych dziêkuj¹c Jezusowi za dar Eucharystii i kap³añstwa. Wpatrujemy siê w bogat¹
mozaikê z okresu bizantyjskiego ukazuj¹c¹ kosz z czterema chlebami,

a obok niego dwie ryby. Ktoœ zapyta:
dlaczego jest cztery chleby, a nie piêæ?
Bo pi¹ty Chleb jest na o³tarzu, po przemienieniu! Cudowna symbolika.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1
W. Turek, Refleksje patrystyczne o
duchowoœci kap³añskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków2010, s. 40.
2
Tam¿e, s. 41.
3
M. Starowieyski, Ojcowie Koœcio³a
o kap³añstwie i kap³anach, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2010, s. 3355.
4
Tam¿e, s. 36.
5
Tam¿e, s. 41 n.
6
Tam¿e, s. 48.
7
Tam¿e, s. 49.
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Sukces teledysku Zespo³u SOUL
na miêdzynarodowym festiwalu
Teledysk do pieœni „Egzekucja
w Markowej” w wykonaniu Zespo³u
Wokalnego SOUL dzia³aj¹cego przy
naszej parafii zdoby³ pierwsz¹ nagrodê w kategorii - teledyski na XXXIII
Miêdzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2018” w Warszawie.
Teledysk zosta³ nagrany w naszym
koœciele przez Podkarpack¹ Grupê Fil-

Autork¹ muzyki do pieœni „Egzekucja w Markowej” jest P. Monika
Brewczak, bêd¹ca równoczeœnie za³o¿ycielk¹ i dyrygentk¹ Zespo³u SOUL,
natomiast tekstu P. Maria Szulikowska. Powsta³a ona z inspiracji Arcybiskupa Przemyskiego ks. Adama Szala.
Jest to muzyczna opowieœæ o tragicznej œmierci S³ug Bo¿ych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzie-

lak, Henryk Hoser, Wac³aw Depo, S³awoj Leszek G³ódŸ, Damian Zimoñ, biskupi – Romulad Kamiñski, Tadeusz
Pikus, Piotr Libera, Adam Lepa, Marek Kuchciñski – marsza³ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Jaros³aw
Selin – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Ko³odziejski – przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Rados³aw Smi-

mow¹ 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.

ci, którzy zostali zamordowani przez
¿andarmeriê niemieck¹ rankiem 24 marca 1944 r. za ukrywanie oœmiorga osób
z dwóch ¿ydowskich rodzin Szallów
i Goldmanów.
Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im.
Œw. Maksymiliana Marii Kolbego.
Wspó³finansowany by³ przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej i Samorz¹d
Mazowiecki. W komitecie honorowym
zasiad³o wiele znamienitych osobistoœci min.: arcybiskupi - Wojciech Po-

gulski – dyrektor Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej
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. Rozpocz¹³ siê on w niedzielê
20 maja 2018r, a zakoñczy³ 27 maja
2018r. uroczyst¹ Gal¹ wrêczenia nagród i koncertem.
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„Margaretka” –
modlitewna pomoc dla kap³anów
W niedzielê, 27 maja 2018 r. na Mszy
Œw. o godz. 11. odby³ siê obrzêd podjêcia zobowi¹zañ modlitewnych, w intencji ks. Paw³a Mendyka, przez 7 osób
z Grupy Biblijnej - tzw. Margaretka.
Istot¹ apostolatu Margaretka jest
codzienna modlitwa za konkretnych
kap³anów, jako odpowiedŸ na proœbê
Maryi, Królowej Pokoju. Objawi³a siê
ona Ojcu Jozo Zovko, by³emu proboszczowi parafii w Medziugorje (Boœnia i Hercegowina), p³aka³a mówi¹c:
„Powiedzcie moim drogim kap³anom,
moim drogim synom, ¿e musz¹ mocniej wierzyæ! Musz¹ chroniæ wiarê
Koœcio³a. Powiedzcie moim drogim
kap³anom, aby modlili siê na ró¿añcu
ka¿dego dnia. Wielu kap³anów upada, wystêpuje ze s³u¿by Bogu, albo
¿yje tak, ¿e daje zgorszenie innym. Byli
zdolni, pe³ni zapa³u, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy
modlitewnej Koœcio³a. Kap³an w szczególny sposób jest nara¿ony na ataki
z³ych duchów”.
Odpowiadaj¹c na t¹ potrzebê,
w Kanadzie zosta³ zapocz¹tkowany
apostolat Margaretka. Nazwa pochodzi od imienia dziewczyny Margaret,
która w wieku 13 lat zapad³a na chorobê Heine-Medina i zosta³a ca³kowicie
sparali¿owana, mog¹c poruszaæ tylko

g³ow¹. Swoj¹ chorobê potraktowa³a
jako pos³annictwo, modl¹c siê szczególnie za kap³anów, którzy przycho-

i nazwiska osób, które zobowi¹zuj¹ siê
do wieczystej modlitwy za niego, ka¿da w innym dniu tygodnia. Œw. Jan

dzili do niej t³umnie prosz¹c o wstawiennictwo. Zmar³a w wieku 40 lat
w Wielki Pi¹tek. Jej ¿ycie by³o inspiracj¹ dla za³o¿ycielki ruchu, Pani Loise Ward, która za³o¿y³a ruch Margaretek i nazwa³o go jej imieniem.
Margaret to po francusku kwiatek.
W Polsce roœnie kwiat o tej samej nazwie margaretka.
Sam formularz deklaracji modlitewnej jest w formie kwiatu. W sercu
kwiatka znajduje siê imiê i nazwisko
kap³ana, a na siedmiu p³atkach imiona

Maria Viannney powiedzia³, ¿e nie ma
z³ych kap³anów. S¹ tylko tacy, za których wierni za ma³o siê modl¹.
Nasz moderator Grupy Biblijnej,
ks. Pawe³ czasem wspomina³ o trudnoœciach i atakach z³ego, dlatego nasza kole¿anka, Teresa Martuszewska,
któr¹ Duch Œwiêty, byæ mo¿e dlatego,
przys³a³ niedawno do naszej grupy,
wysz³a z t¹ inicjatyw¹. Wiara bez
uczynków jest martwa dlatego chêtnie j¹ podjêliœmy, gdy¿ jak mówi Œw.
Jakub: „Wielk¹ moc posiada wytrwa³a
modlitwa sprawiedliwego” [Jk 5,16].
Módlmy siê za kap³anów,
gdy¿ wiele pomocy potrzebuj¹.
Duchu Œwiêty daj nam wytrwa³oœæ w postanowieniu.
Ks. Paw³a polecamy nieustaj¹cej pomocy Maryi i Jego wielkiego
patrona, Œw. Paw³a, aby wstawia³ siê
za Niego przed Bogiem i pomaga³
Mu we wszystkich potrzebach.

Chwa³a Panu!
Jan - Grupa Biblijna
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W dniu Matki u Najlepszej Matki

Przy bramie klasztoru Klarysek w Starym S¹czu
26 maja br. w Dniu Matki, 50-osobowa grupa odby³a pielgrzymkê do Narodowego Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach
zorganizowan¹ przez Parafialny Oddzia³
Akcji Katolickiej przy naszej parafii.
By³a to pielgrzymka dziêkczynna
w 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Jak¿e mi³ym akcentem, podkreœla-

j¹cym charakter pielgrzymki, by³o zg³oszenie siê na zbiórkê naszego duchowego opiekuna ks. Mariana Dara¿a,
z bia³o-czerwon¹, ma³¹ flag¹ w rêce,
która umieszczona zosta³a przed przedni¹ szyb¹ w autobusie i towarzyszy³a
nam na ca³ej trasie.
Zgodnie z planem, najpierw odwiedziliœmy klasztor ss. Klarysek w Starym
S¹czu. Historia Starego S¹cza, klaszto-

Przy O³tarzu Papieskim w Starym S¹czu

ru sióstr klarysek i koœcio³a Trójcy Przenajœwiêtszej œciœle siê ³¹czy z osob¹
œwiêtej Kingi (1234-1292). Stary S¹cz
powsta³ co prawda nieco wczeœniej, byæ
mo¿e za czasów Boles³awa Chrobrego,
ale pierwsz¹ zanotowan¹ dat¹ jest rok
1257. Wtedy to ksi¹¿ê Boles³aw Wstydliwy przekaza³ na w³asnoœæ ¿onie, ksiê¿nie Kindze Ziemiê S¹deck¹.
Drug¹ wa¿n¹ dat¹ dla tego miasta
jest rok 1280, w którym Kinga ufundowa³a dwa klasztory:
klarysek i franciszkanów. Prawie równoczeœnie, bo w 1285
roku rozpoczê³a siê
budowa koœcio³a
Trójcy Przenajœwiêtszej, który konsekrowano w 1332
roku. Liczne po¿ary
sprawi³y, ¿e by³ on
wielokrotnie remontowany i przebudowy- wany. Zachowa³
jednak charakter budowli gotyckiej o
czym œwiadczy bry³a œwi¹tyni oraz
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Na Krupówkach w Zakopanem
zeum Jana Paw³a II. Wielkie poruszenie jakie wywo³a³a wizyta Jana Paw³a
II w Starym S¹czu, jaka mia³a miejsce
16.06.1999 roku, a tak¿e dokonanie kanonizacji b³. Kingi przez samego
papie¿a, tu¿ pod
klasztorem, który
stworzy³a
i w którym umar³a, by³o zaczynem do kilku interesuj¹cych
inicjatyw.
Pierwsz¹ z nich
by³a decyzja
o pozostawieniu
na sta³e piêknego, drewnianego
o³tarza polowego, wybudowanego specjalnie
z okazji przybycia papie¿a. Po
tych obiektach
oprowadza³ nas
pracownik Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania. Jest to
oœrodek Diecezji
Tarnowskiej Koœcio³a Rzymskokatolickiego,
który powstaje
Krzeptówki, z Juli¹ i Dominik¹ przed figur¹ Anio³a Pokoju na miejscu histo¿ebrowo-krzy¿owe sklepienie prezbiterium i kaplicy pod krzy¿em.
Potem spacerem (ok. 20 min.) udaliœmy siê do O³tarza Papieskiego i Mu-

rycznego spotkania papie¿a Jana
Paw³a II z wiernymi 16.06.1999r. w
Starym S¹czu. Celem oœrodka jest
zarówno upamiêtnianie tego niezwyk³ego pontyfikatu jak i przypominanie tych zasad, które papie¿
nam przypomina³.
Dla sta³ej formacji pielgrzymów
przy O³tarzu Papieskim powsta³ rekolekcyjny dom pielgrzyma OPOKA.
Pe³ni funkcjê zarówno oœrodka konferencyjno - rekolekcyjnego jak i obiektu hotelarskiego, w którym œwiadczone s¹ us³ugi
turystyczne i hotelarskie.
Docelowe plany inwestycyjne
obejmuj¹ nowe drogi dojazdowe, du¿y
parking, drogê ró¿añcow¹, budynek
gospodarczy, budynek do obs³ugi ruchu turystycznego, w którym znajd¹
siê: szybka kuchnia, kawiarnia, pami¹tki, toalety,... obok miejsca do grillowania, scena do wystêpów artystycznych, nasadzenia zieleni, itp...
Ok. godz. 13. wyjechaliœmy w kierunku Zakopanego. Dwie godziny
wolnego czasu spêdziliœmy na zakopiañskich Krupówkach, aby nieco siê
posiliæ i poczuæ smak tego wyj¹tkowego, góralskiego miejsca.
Naszym g³ównym celem by³o
Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej
w Zakopanem, które zosta³o zatwierdzone jako Sanktuarium Narodowe
uchwa³¹ z dnia 14 marca 2018 r. podjêt¹ podczas 378. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Kilka minut po godz. 17. zakoñczy³
siê œlub wiêc mieliœmy mo¿liwoœæ
wejœæ swobodnie do koœcio³a. Pe³ni¹cy w tym dniu dy¿ur ks. wikariusz,
w krótkim wyst¹pieniu, przedstawi³
nam historiê sanktuarium, a nastêpnie, grup¹ (niektórzy indywidualnie)
podziwialiœmy miejsca œwiête tego
sanktuarium. A s¹ to: ró¿añcowy mur
okalaj¹cy sanktuarium, brama zawie-
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rzenia zwieñczona maryjn¹ koron¹ i napisem „Totus Tuus”, pomnik Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II i krzy¿ na Giewoncie, relikwie – w przedsionku koœcio³a. Po lewej znajduj¹ siê relikwie
„Crucis D.N.J.C.”: „Krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Po prawej znajduj¹ siê relikwie wielkiego maryjnego
œwiêtego, Ludwika Grignion de Montfort, którego Jan Pawe³ II uwa¿a³ za
swego duchowego przewodnika.
Nad drzwiami w krypcie koœcio³a
widnieje wielki ³aciñski napis: MONSTRA TE ESSE MATREM” - „Oka¿,
¿e jesteœ Matk¹” (teologia œwi¹tyni).
Prezbiterium – centralne miejsce ka¿dej œwi¹tyni gdzie sprawowana jest
Najœwiêtsza Ofiara, tron papieski, witra¿e, wota, droga krzy¿owa, Anio³
Pokoju, figura Matki Bo¿ej Fatimskiej
w Kaplicy Niepokalanego Serca Maryi zwanej „star¹ kaplic¹”, O³tarz Papieski w parku, przy którym Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II sprawowa³ Eucharystiê pod Wielk¹ Krokwi¹ w 1997 r.
O godz. 18.30 rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo majowe, a po nim msza œw.

koncelebrowana z udzia³em ksiêdza
Mariana, którego, ku naszej wielkiej
radoœci, przywita³ jako misjonarza
z Kamerunu, przewodnicz¹cy koncelebry. Przywitana zosta³a tez nasza
grupa jako pielgrzymi z sanockiej Fary.
Liturgia S³owa z tego dnia
Jk 5, 13-20, Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8,
Mk 10, 13-16 jak równie¿ rozwa¿ania
w kazaniu i przyjêcie komunii œwiêtej,
to wszystko ubogaci³o nas duchowo.
Oprócz g³ównej intencji pielgrzymkowej ka¿dy z nas mia³ intencje osobiste, które z wielk¹ wiar¹ i ufnoœci¹ zanosiliœmy Panu Jezusowi przez
Niepokalane Serce Maryi. Sekretariat
Fatimski funkcjonuj¹cy w sanktuarium
zaprasza do w³¹czenia siê w dzie³o
Krucjaty Jednej Intencji ( temat ten
pragnê przybli¿yæ w nied³ugim czasie) bêd¹cej duchow¹ kontynuacj¹
Wielkiej Nowenny Fatimskiej jaka
odby³a siê w latach 2009 -2017. Przypomnê, ¿e gorliwie braliœmy udzia³
w tej nowennie jako pielgrzymi sanockiej Fary i jesteœmy wpisani do
Z³otej Ksiêgi Nowennowej.

Bezpoœrednio po zakoñczonej
mszy wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Dziêkujê Panu Bogu za szczêœliwy
przebieg naszej pielgrzymki, któr¹ warto by³o zorganizowaæ choæby dla tych
osób, które po raz pierwszy by³y w Zakopanem, a tym bardziej na Krzeptówkach. Bardzo, bardzo serdecznie dziêkujê ksiêdzu Marianowi, który
zaskoczy³ nas kilka razy. A mianowicie; na zbiórkê przyszed³ z flag¹, podczas zwiedzania, wszêdzie by³ pierwszy mimo, ¿e zatrzymywa³ siê i robi³
zdjêcia, w czasie jazdy w autobusie by³
aktywny, a wszystkie jego wypowiedzi oparte by³y na Piœmie Œwiêtym,
a na zakoñczenie pielgrzymki podarowa³ nam „Historiê niezwyk³¹” … (biografia w wielkim skrócie) dziêki, której, choæ w ma³ym stopniu, mamy
mo¿liwoœæ bli¿ej poznaæ ksiêdza Mariana duszpasterza i misjonarza.
Do Sanoka wróciliœmy o godz. 1.30
po pó³nocy.
Teresa Stareñczak
fot. Anna Reczek

Krzeptówki, przy pomniku Jana Paw³a II
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Potêga zawierzenia
„Jezu, Ty siê tym zajmij!” - takie
wezwanie zna zapewne wiele osób,
choæ nie ka¿dy kojarzy je z malutkim,
schorowanym ksiêdzem z Neapolu,
o. Dolindo Ruotolo. Maltretowany
w dzieciñstwie przez ojca, ob³o¿ony
karami przez Œwiête Oficjum, niezwykle ceniony przez œw. ojca Pio, mistyk
kochaj¹cy ludzi - jego postaæ i przes³anie przedstawi³a Joanna B¹tkiewiczBro¿ek podczas majowego Wieczoru
Uwielbienia ECHO.
Jej przygoda z ks. Dolindo rozpoczê³a siê w 2013 r. od przek³adu jednej
z ksi¹¿ek Antonio Socciego. Tam znalaz³a modlitwê: „Jezu,Ty siê tym zajmij”, któr¹ musia³a przet³umaczyæ na
jêzyk polski.
- Wstawa³am kilkakrotnie od biurka, bo zrobi³a na mnie tak piorunuj¹ce
wra¿enie - wspomina dziennikarka.
- Myœla³am sobie: Jezu, jak Ty mnie
doskonale znasz! Te s³owa by³y jak
do mnie: po co siê tak zamêczasz, po
co kombinujesz nad ró¿nymi trudnymi sytuacjami. Zawsze mam jakiœ plan:
to wyjdzie, tamto nie wyjdzie; tu zadzwoniæ, to zrobiæ. Wszystko siê rozsypuje, cz³owiek siê gubi, pe³no stresów. A Jezus mówi: po co? To strata
czasu. Zostaw to Mnie. Je¿eli z serca
powiesz: „Jezu, Ty siê tym zajmij”, to
obiecujê, ¿e zajmê siê, wkroczê w twoje ¿ycie.
Autorka zwraca jednak uwagê na
bardzo wa¿ne s³owa Jezusa: Nie bêdzie wszystko po twojej myœli. Mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e sprawy bêd¹ siê komplikowaæ. Wtedy zamykaj oczy jeszcze bardziej i powtarzaj: „Jezu, Ty siê
tym zajmij!”, a obiecujê ci, ¿e siê zajmê. Jeœli trzeba, uczyniê cud.
- Coraz bardziej widzê, ¿e je¿eli
Bogu oddasz siebie, dasz Mu mo¿liwoœæ dzia³ania, bêd¹ dziaæ siê niesamowite rzeczy - mówi dziennikarka.
Dopuœæ do g³osu ks. Dolindo
Modlitwa zawierzenia rozla³a siê
po ca³ej Polsce. Na spotkaniach ludzie
pytaj¹, czy to nie jest spychologia: ja
sobie teraz wygodnie si¹dê, a Jezus
zrobi za mnie wszystko. Dziennikarka
odpowiada, ¿e zupe³nie nie o to chodzi. Sam akt zawierzenia jest krótki. Ca³a
reszta to, mo¿na powiedzieæ, instrukcja Pana Jezusa, jak nale¿y go odma-

wiaæ, pozostawiona ks. Dolindo w czasie tzw. lokucji wewnêtrznej. Wiele t³umaczy te¿ niezwykle trudne ¿ycie samego mistyka.
Autorka w swojej ksi¹¿ce stara³a
siê „dopuœciæ do g³osu” samego ksiêdza Dolindo, pozwoliæ mu jak najwiêcej mówiæ.
Od czasu publikacji ksi¹¿ki min¹³
rok. Prawie milion Polaków przeczyta³o tê ksi¹¿kê. Pan Bóg dotyka dziêki
niej przede wszystkim ludzkich serc
i dusz. Sk³adane s¹ œwiadectwa uzdrowieñ, przede
wszystkim duchowych.

o pod³ogê, zauwa¿y³ j¹. Czyta³ ca³¹ noc
i czu³, ¿e Bóg zmienia jego serce. Rano
by³ innym cz³owiekiem. Teraz, wed³ug
œwiadectwa jego parafian, „unosi siê
nad ziemi¹”, wprost zara¿a szczêœciem.
Ratownik ma³¿eñstw
Druga grupa osób dotykanych
mocno przez œwiadectwo ks. Dolindo
to ma³¿eñstwa. Warto tu wspomnieæ,
¿e sam jako dziecko bardzo mocno
prze¿y³ rozpad zwi¹zku swoich rodzi-

Patron kap³anów
¯ycie ks. Dolindo
i s³owa, które Jezus mu zostawi³, mocno dotykaj¹
kap³anów. Joanna B¹tkiewicz-Bro¿ek jest przekonana, ¿e jeœli ten neapolitañski mistyk zostanie
wyniesiony na o³tarze, bêdzie ich patronem.
- Jego misja, wszystko, co Jezus mu zostawi³, jest skoncentrowane
na
kap³anów
i skierowane g³ównie do
nich - mówi, - przes³anie
dotycz¹ce Eucharystii
i mi³oœci do Koœcio³a.
Autorka opowiedzia³a
historiê ok. 60-letniego
proboszcza z Polski œrodkowej, który zaprosi³ j¹ do
swojej parafii.
- Wesz³am do ko- Joanna B¹tkiewicz-Bro¿ek to dziennikarka,
œcio³a i a¿ zamar³am. Nad publicystka, t³umaczka, obecnie wspó³pracuje
o³tarzem wisia³ gigan- z portalami Vatican Insider oraz Aleteia.
tyczny krucyfiks, monumentalny, z mo¿e 6-10-metrow¹ po- ców i apelowa³, aby za wszelk¹ cenê
staci¹ Chrystusa. Przepiêknie ratowaæ ka¿de ma³¿eñstwo.
oœwietlony, coœ niesamowitego.
Autorka przytoczy³a w tym konOkaza³o siê, ¿e jest to wotum dziêk- tekœcie autentyczn¹ historiê cudu,
czynne ks. proboszcza za to, ¿e Bóg który wydarzy³ siê na Œl¹sku. Znajoprzez o. Dolindo uzdrowi³ go i ocali³ my ksi¹dz opowiedzia³, jak w œrodku
jego kap³añstwo. Ten ksi¹dz by³ na nocy podjecha³ na stacjê benzynow¹,
krawêdzi depresji, przechodzi³ nerwo- bo zepsu³ mu siê samochód. Poprosi³
we za³amanie i bardzo ciê¿ki moment tam o pomoc innego kierowcê. W trakw swoim powo³aniu do tego stopnia, cie rozmowy okaza³o siê, ¿e by³ to po¿e chcia³ odejœæ z Koœcio³a. Ksi¹¿kê licjant, szeœæ lat po rozwodzie. Nie
„Jezu, Ty siê tym zajmij!” dosta³ przy- móg³ znieœæ oddalenia od ¿ony i dziecpadkowo w ksiêgarni i od³o¿y³ w do- ka, a by³a ¿ona nie odpowiada³a na
mu gdzieœ na bok. W nocy, gdy w ak- jego telefony ani SMS-y. Topi³ wszystcie desperacji a¿ rzuci³ klêcznikiem ko w wódce, wrêcz zalewa³ siê alkoho-
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lem. S³uchaj¹cy tych zwierzeñ ksi¹dz
nie wiedzia³, jak mu pomóc, ale zaproponowa³:
- Powiedz: „Jezu, Ty siê tym zajmij!
Dopuœæ do tego Jezusa”.
Gdy policjant p³aci³ za tankowanie
swojego auta, kasjerka wyjê³a spod
lady ksi¹¿kê „Jezu, Ty siê tym zajmij!”
i poda³a mu ze s³owami: „Bierz pan, bo
to dzia³a”. Da³o mu to do myœlenia.
By³a to pi¹tkowa noc. Musia³ rzeczywiœcie mocno uderzyæ siê w piersi
i z serca powiedzieæ do Jezusa: „Ty siê
tym zajmij!”, bo nastêpnego dnia rano
zadzwoni³a do niego ¿ona. Opowiada³a
potem Joannie B¹tkiewicz-Bro¿ek, ¿e
poczu³a, jakby ktoœ w³o¿y³ rêkê do jej
serca i wszystko w nim zmieni³. Policjant natomiast pyta³ poznanego na
stacji benzynowej kap³ana, co ma teraz robiæ, na co ten odpowiedzia³:
- Spokojnie, idziemy dalej w tym
samym kluczu: „Jezu, Ty siê tym zajmij!”. Tylko tak! Obecnie ci ma³¿onkowie s¹ szczêœliwi, staraj¹ siê o kolejne
dzieci.
Przyj¹æ krzy¿ z mi³oœci¹
Trzecia grupa ludzi dotkniêtych
œwiadectwem ks. Dolindo to osoby,
które decyduj¹ siê przyj¹æ krzy¿ z mi³oœci¹. Jak mówi Joanna B¹tkiewiczBro¿ek, Bóg chce dla nas tylko dobra,
ale w ¿yciu ka¿dego jest krzy¿: na poziomie ducha czy te¿ fizyczny, w postaci choroby, lêków, trudnych relacji

w rodzinie czy pracy. Ale wielu po spotkaniu z ¿yciem ks. Dolindo odwa¿a
siê, by powiedzieæ: przyjmujê i chcê
jak Cyrenejczyk iœæ z Tob¹ i dŸwigaæ
krzy¿ albo stawaæ za Maryj¹ pod krzy¿em. Ludzie mówi¹ o niesamowitych
cudach w ich ¿yciu po takim akcie.
Dziennikarka opowiada³a, jak po
spotkaniu w Warszawie pewne ma³¿eñstwo zaprosi³o j¹ na kolacjê. Po
wejœciu do domu m¹¿ powiedzia³:
- ChodŸ, teraz przywitamy siê z Zuzi¹.
Zaprowadzi³ do pokoju, gdzie przy
przyciemnionym œwietle le¿a³a 10-letnia dziewczynka, z podpiêta rurk¹ tracheotomijn¹ i mas¹ innych rurek. Mia³a przepiêkne oczy, sta³o siê nad ni¹
jak nad Chrystusem konaj¹cym.
- A¿ zapar³o mi dech - mówi³a dziennikarka, - a ci rodzice uœmiechniêci.
Opowiadali, ¿e dziecko urodzi³o siê
w 22. tygodniu ci¹¿y z potwornym niedotlenieniem. Jest przykute do ³ó¿ka.
By³ to dla nich krzy¿, którego na pocz¹tku nie przyjmowali, walczyli z nim
- co jest naturalne. Matka - wykszta³cona, piêkna kobieta - musia³a ze
wszystkiego zrezygnowaæ, ¿eby byæ
w domu z córk¹ (maj¹ te¿ inne dzieci).
Byli na skraju rozpadu ma³¿eñstwa.
W momencie, gdy wesz³a w ich ¿ycie
modlitwa „Jezu, Ty siê tym zajmij!”,
kiedy odwa¿yli siê przyj¹æ krzy¿,
wszystko siê zmieni³o. W tej chwili
prowadz¹ dom otwarty, przychodzi do
nich wiele osób i nad Zuzi¹ siê nawra-

W tej biografii o. Dolindo Ruotolo
autorstwa Joanny B¹tkiewiczBro¿ek (wyd. Esprit 2017) znajduje
siê pe³ny tekst aktu "Jezu, Ty siê
tym zajmij!". Wraz z ca³ym ¿yciem
ks. Dolindo jest to jeden wielki
hymn mi³oœci ku woli Bo¿ej.
ca. Jest tam przepiêkna mi³oœæ. Oczywiœcie, to siê tak ³atwo mówi, ale ¿ycie
ksiêdza Dolindo pokazuje, ¿e je¿eli
idzie siê z Chrystusem za rêkê, to mo¿na przejœæ wszystko.
Agnieszka Szczepañska
Artyku³ ukaza³ siê w numerze
21/2018 Korso Gazety Sanockiej.

„Jezu, Ty siê Tym zajmij! Akt oddania siê Jezusowi”
spisany przez ks. Dolindo Ruotolo 6 paŸdziernika 1940 r. (fragmenty)
Jezus do duszy:
Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamêtowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko siê uspokoi. Zaprawdê, powiadam wam, ka¿dy akt
prawdziwego, œlepego, pe³nego oddania siê Mi przyniesie owoc, jakiego
pragniecie i rozwi¹¿e najbardziej napiête sytuacje.
Ca³kowicie zdaæ siê na Mnie nie
oznacza walczyæ, denerwowaæ siê i rozpaczaæ, a jednoczeœnie prosiæ Mnie
niecierpliwie, bym to Ja po twojej myœli
przemieni³ wzburzenie w modlitwê. Ca³kowicie zdaæ siê na Mnie znaczy zamkn¹æ ze spokojem oczy duszy, odsun¹æ niespokojne myœli i zamêt, oddaæ
siê Mi tak, bym tylko Ja dzia³a³, i powtarzaæ: „Ty siê tym zajmij”.
Zamartwianie siê, denerwowanie,
myœlenie o konsekwencjach zdarzeñ

jest wbrew, zdecydowanie wbrew, oddaniu siê Mi. To tak jak z dzieæmi, które domagaj¹ siê, by mamy zajê³y siê
ich potrzebami, a jednoczeœnie same
zaczynaj¹ siê mieszaæ, utrudniaj¹c
swoimi pomys³ami im pracê.
Zamknij oczy i daj siê unieœæ pr¹dowi mojej ³aski. Zamknij oczy i i nie
myœl o bie¿¹cych sprawach, odwróæ
wzrok od przysz³oœci jak od pokusy;
odpocznij we Mnie, ufaj¹c w Moj¹
dobroæ, a zapewniam ciê na Moj¹ mi³oœæ, ¿e kiedy zwrócisz siê do Mnie
z t¹ dyspozycj¹: „Ty siê tym zajmij”,
oddam siê tej sprawie ca³kowicie, pocieszê ciê, wyzwolê i poprowadzê.
I kiedy bêdê musia³ poprowadziæ ciê
inna drog¹ ni¿ t¹, któr¹ zaplanowa³eœ,
bêdê ci przewodnikiem, wezmê na ramiona, przeprowadzê cie, jak matka
uœpione niemowlê na rêkach, na drugi

brzeg. To twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie siê i chêæ, by
za wszelka cenê zaj¹æ siê tym, co ciê
trapi, wprowadza zamêt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ile¿
mogê zdzia³aæ, zarówno w sprawach
duchowych, jak i materialnych, kiedy
dusza zwróci siê do Mnie, spojrzy na
Mnie mówi¹c Mi: „Ty siê tym zajmij”,
zamknie oczy i odpocznie. (...)
Kiedy widzisz, ¿e sprawy siê komplikuj¹, mów z zamkniêtymi oczyma
duszy: „Jezu, Ty siê tym zajmij”. Oderwij siê od siebie, bo twój umys³ jest
napiêty... trudno dostrzec ci z³o i zaufaæ Mi, odrywaj¹c siê od siebie. Postêpuj tak w ka¿dej trudnoœci; róbcie
tak wszyscy, a zobaczycie wielkie efekty i ciche cuda. Przysiêgam wam na
moj¹ mi³oœæ. I ja siê tym zajmê, zapewniam was. (...)
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Trzecia zapowiedŸ mêki i zmartwychwstania ( £k 18, 31-34 )
Potem wzi¹³ Dwunastu i powiedzia³
do nich: „Oto idziemy do Jeruzalem
i spe³ni siê wszystko, co napisali prorocy o Synu Cz³owieczym. Zostanie wydany w rêce pogan, bêdzie wyszydzony,
zel¿ony i opluty; ubiczuj¹ Go, zabij¹,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Oni jednak nic z tego nie zrozumieli.
Rzecz ta by³a zakryta przed nimi i nie
pojmowali tego o czym by³a mowa.
Lectio (Czytanie i zrozumienie Pisma)
Rozpoczynaj¹c sw¹ dzia³alnoœæ
w Galilei Jezus powoli, lecz zdecydowanie zbli¿a siê do Jerozolimy. Równie¿ uczniowie stopniowo, i ju¿ po raz
trzeci dowiaduj¹ siê o celu podró¿y.
Dotychczas cuda i znaki czynione przez
Mistrza utwierdzaj¹ ich w przekonaniu
o wyj¹tkowoœci tego co s³ysz¹, i co
ogl¹daj¹ ich oczy. Gdy Jezus u¿ywa³
zwrotu o Synu Cz³owieczym, bêd¹cego tytu³em mesjañskim a pochodz¹cym
z ksiêgi proroka Daniela, wskazywa³ na
proroctwo dotycz¹ce Jego osoby.
Uczniowie, jak i ¯ydzi tamtych czasów
dok³adnie znali ten zwrot, i wiedzieli do
kogo siê odnosi, jednak ich obraz zapowiadanego Mesjasza by³ dostosowany do ludzkiej i ¿ydowskiej wyobraŸni, a to oznacza³o oczekiwanie od Niego
rozwi¹zania ciê¿kiego po³o¿enia Izraela,
uwolnienia narodu od okupacji rzymskiej i przywrócenia dawnej potêgi pañstwa ¿ydowskiego. Nauczyciel jednak
studzi ich zapa³ i wzrastaj¹c¹ nadziejê,
a Jego misja pe³na cierpienia i poni¿enia, chocia¿ wczeœniej zapowiadana
przez proroków wydaje siê byæ zbyt
trudna do akceptacji przez s³uchaczy.
W tekœcie ewangelisty Marka dotycz¹cego tego samego wydarzenia czytamy: „A kiedy byli w drodze, zd¹¿aj¹c
do Jerozolimy, Jezus wyprzedza³ ich,
tak ¿e siê dziwili; ci zaœ, którzy szli za
nim, byli strwo¿eni”(Mk 10,32). Mo¿emy s¹dziæ ¿e Jezus, czyni¹c wolê Ojca
stanowczo i zdecydowanie pod¹¿a³ do

przodu ze œwiadomoœci¹ zbli¿aj¹cego
siê rozstrzygniêcia, natomiast uczniowie przyt³oczeni trudn¹ dla nich mow¹,
zdaj¹ siê nie przyjmowaæ tego do wiadomoœci. Przecie¿ za ka¿dym razem kiedy byli œwiadkami znaków i cudów czuli
siê wyró¿nieni i bardzo dowartoœciowani u boku Mistrza. Mieli w zwi¹zku
z tym oczekiwania i snuli plany na u³o¿enie sobie w³asnej przysz³oœci. Byæ
mo¿e pod¹¿aj¹cy za Nim s¹dzili ¿e jeszcze zawróci, móg³ jeszcze siebie ocaliæ,
jednak tego nie zrobi³. Mi³oœæ do nas
wszystkich nie pozwoli³a mu na to.
Chcia³ nas uchroniæ od wiecznego potêpienia, dlatego nie zawróci³ z drogi,
która tym razem prowadzi³a nie tylko
do Jerozolimy, ale i na Kalwariê.
Meditatio ( Spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle S³owa Bo¿ego.)
Wszyscy zd¹¿amy do nowej Jerozolimy. Ale czy dostrzegamy pewn¹
analogiê miêdzy nami a aposto³ami?
Aposto³owie nie rozumieli i nie chcieli
przyj¹æ do wiadomoœci tego, o czym
mówi³ Jezus, zapowiadaj¹c swoj¹
œmieræ. Takie s³owa jak; wyszydzenie,
zel¿enie, oplucie, biczowanie i zabicie,
rozumieli, lecz nie mogli poj¹æ, jak ich
Mistrz, ten który leczy choroby, ucisza
burze, wskrzesza z martwych, mo¿e
dopuœciæ do tego, aby byæ wydanym
w rêce pogan. Nie mogli zrozumieæ, ¿e
Jego cierpienie i œmieræ umo¿liwi zbudowanie tego królestwa, na które tak z
têsknot¹ czekali i którego siê spodziewali. W naszym ¿yciu te¿ czêsto nie
potrafimy zrozumieæ sensu krzy¿a i cierpienia. Sukcesy - tak, przyjemnoœci tak, beztroskie ¿ycie – tak; ale gdy tylko pojawi¹ siê k³opoty, niepowodzenia, czy powa¿ne problemy ze zdrowiem, czêsto tracimy pewnoœæ siebie.
Uczucie bezradnoœci jest dla nas bardzo nieprzyjemne, a œwiadomoœæ trudnej sytuacji w przysz³oœci, sprawia ¿e
staramy siê jej zapobiec, albo spychamy j¹ w dalekie obszary niepamiêci. Ale

czy takiej postawy Bóg od nas oczekuje? Z jednej strony obawiamy siê cierpienia i sam¹ myœl o nim odsuwamy od
siebie. A o czym mówi Jezus? O cierpieniu. Je¿eli chcemy byæ Jego uczniami musimy pod¹¿aæ za Nim. I chocia¿
niektóre sprawy wydaj¹ siê niezrozumia³e i zbyt trudne do akceptacji, to jesteœmy chyba w lepszej sytuacji od
uczniów bêd¹cych w drodze do Jerozolimy. Wiemy co wydarzy³o siê w Jerozolimie, znamy szczegó³y mêki i œmierci krzy¿owej Jezusa, która wyrwa³a nas
z wiêzów grzechu, znamy te¿ wydarzenia poranku zmartwychwstania, kiedy
zostaliœmy wyrwani z wiêzów œmierci.
Od czasu pierwszego upadku w raju
trud i cierpienie jest wpisane w ¿ycie
ka¿dego z nas. Jezus nasz Pan wzywa
nas do pójœcia Jego œladami, je¿eli Mu
zaufamy, radoœæ poranka zmartwychwstania stanie siê naszym udzia³em.
Oratio/Contemplatio (Zwrócenie siê
do Boga i czas bycia z Bogiem sam
na sam)
To bowiem, co jest g³upstwem
u Boga, przewy¿sza m¹droœci¹ ludzi,
a co jest s³abe u Boga przewy¿sza
moc¹ ludzi (1Kor 1, 25). Jak¿e czêsto
Panie, m¹droœci i u³udy tego œwiata
przes³aniaj¹ mi Ciebie. Zapominam
o Twojej drodze na Golgotê, a mam byæ
Twoim naœladowc¹. Wiem ¿e ka¿dego
z nas nie ominie cierpienie, w ka¿dym
z nas, Panie bêdziesz ukrzy¿owany, ale
„trzeciego dnia nast¹pi zmartwychwstanie”. Czy¿ Bóg nie mówi nam, i¿
mi³oœæ wszystko zwyciê¿a! Czy nie
mówi nam ¿e, mi³oœæ wszystko znosi
we wszystkim pok³ada nadziejê! Czy nie
jest nam wiadome, ¿e mi³oœæ mocniejsza jest ni¿ œmieræ! Maj¹c tego œwiadomoœæ, Panie spraw aby moje drogi by³y
Twoimi drogami, a Twoja wola, by³a dla
mnie programem na ca³e moje ¿ycie.
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9 NIEDZIELA ZWYK£A – 03.06.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ goœcimy w naszej parafii ks.
Jakuba Jakubowskiego, który w czasie Wielkiego Postu pos³ugiwa³ w
naszej parafii, a o godzinie 11.00 odprawi uroczyst¹ Mszê œwiêt¹. ¯yczmy ks. Jakubowi wielu ³ask Bo¿ych,
sta³ej m³odoœci kap³añskiej wynikaj¹cej z faktu przyjêcia œwiêceñ,
owocnej pos³ugi pasterskiej, a tak¿e
opieki Matki Kap³anów i swojego
œwiêtego Patrona.
2. Dziœ wypada pierwsza niedziela
miesi¹ca, wiêc o godzinie 17.00 bêdzie
nabo¿eñstwo czerwcowe i zmiana ta-

jemnic ró¿añcowych, na któr¹ zapraszamy wszystkich chêtnych, a g³ównie cz³onków Ró¿.
3. Trwa oktawa Bo¿ego Cia³a. Codziennie, do czwartku w³¹cznie,
urz¹dzamy procesje eucharystyczne, na które zapraszamy ma³e dzieci, dzieci szkolne wraz z rodzicami.
Niech te procesje rozbrzmiewaj¹
m³odoœci¹ ducha, niech budz¹ i
umacniaj¹ wiarê. Zakoñczenie oktawy we czwartek, po³¹czone z poœwiêceniem wianków oraz b³ogos³awieñstwem dzieci.

4. W pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu
nie obowi¹zuje post.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesi¹ca. Modlimy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne.
6. Dzisiejsza sk³adka przeznaczona jest
na Seminarium Duchowne w Przemyœlu.
7. Zachêcamy do czytania prasy katolickiej, a jest sporo ciekawych artyku³ów w dostêpnych nam tygodnikach.
8. Wszystkich ¿yczymy pogodnej
niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
w nadchodz¹cym tygodniu.

Intencje mszalne
Od 04.06 do 10.06.2018 r.
04.06.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Jan i + Anna
7.30 + Witold Waszczuk (greg.)
18.00 1. + Lucyna Krystyñska
2. + Andrzej Nabywaniec w 3 rocz.
œmierci
3. + Seweryna (f) i + Ignacy Zatwarniccy – int. od córek
05.06.2018 WTOREK
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Grizelda Z¹bkiewicz – od
przyjació³ Marylki, Beatki, Ziutki, Lidii, Izy
7.30 + Witold Waszczuk (greg.)
18.00 1. + Witold
2. O b³ogos³awieñstwo Bo¿e, dary
Ducha Œwiêtego, zdrowie dla sióstr
z ró¿y b³. Jana Balickiego, ich rodzin,
oraz o radoœæ ¿ycia wiecznego dla + ks.
Tomasza Grzywny
3. + Danuta Wierzbicka
06.06.2018 ŒRODA
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Grizelda Z¹bkiewicz – od siostry Ireny z mê¿em
7.30 + Witold Waszczuk (greg.)
18.00 1. + Karol

2. + Les³aw Pytlowany – od brata
Edwarda z rodzin¹
3. + Adam Wierzbicki
4. + Alina i + Magdalena
07.06.2018 CZWARTEK
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Grizelda Z¹bkiewicz – od Jolanty Pa³ys z rodzin¹
7.30 + Witold Waszczuk (greg.)
18.00 1. O Bo¿e B³ogos³awieñstwo
i opiekê Matki Bo¿ej dla powo³anych
do kap³añstwa z naszej parafii i ich
rodzin, dla kap³anów i sióstr zakonnych pracuj¹cych w naszej parafii,
o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, o¿ycie wieczne z Chrystusem dla
zmar³ych kap³anów z naszej parafii
2. + Kazimierz i + Ludwika
3. + Lucyna Krystyñska
4. O Bo¿e B³ogos³awieñstwo i Dary
Ducha Œwiêtego dla opiekunów dzieci pierwszokomunijnych ks. Paw³a
i ks. £ukasza
08.06.2018 PI¥TEK
6.30 + Grizelda Z¹bkiewicz – od
Tadeusza Niemca z rodzin¹
7.00 + Stanis³awa (f) i + Marian
Drwiêgowie
7.30 1. + Witold Waszczuk (greg.)

2. O zdrowie dla rodziców
18.00 1. + Jan, + Felicja, + Bronis³awa (f), + Grzegorz i + Andrzej
2. + Lucyna Krystyñska
3. + Piotr w 7 rocz. œmierci
4. + Emilia (f) Zamorska – int. od s¹siadów
09.06.2018 SOBOTA
6.30 + Grizelda Z¹bkiewicz – ofiara
rodziny Prejsnar i Soko³owskich
7.00 + Witold
7.30 + Witold Waszczuk (greg.)
18.00 1. + W³adys³awa w 15 rocz.
œmierci
2. + Ewa Wojtuszewska – int. od Dyrekcji i pracowników Niepublicznego
Kolegium Jêzyków
10.06.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Witold Waszczuk (greg.)
9.30 + Lucyna Krystyñska
11.00 + Jan
12.30 + Zdzis³awa (f) Œliwa i + Eugeniusz Œliwa w 13 rocz. œmierci
16.00 O zdrowie i b³ogos³awieñstwo
Bo¿e dla sióstr z ró¿y œw. Józefa
18.00 + Adam Rogowski w 3 rocz.
œmierci
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