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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Wprowadzam nieprzyjaŸñ
miêdzy ciebie a niewiastê…”

W NUMERZE

Fragment dzisiejszego pierwszego
czytania (Rdz 3,9-15) jest nam stosunkowo dobrze znany. Uk³ada siê wed³ug
nastêpuj¹cego schematu: drzewo –
owoc; szatan – grzech; zapowiedŸ –
zwiastun dobrej nowiny o zbawieniu.
DRZEWO – OWOC. S³yszymy o
bli¿ej nieokreœlonym drzewie i nieznanym nam owocu. To nie ma ¿adnego
znaczenia dla prawdy, któr¹ autor natchniony bêdzie chcia³ nam przekazaæ.
Zawsze tak jest, ¿e drzewa rodz¹ jakieœ owoce, w³aœciwe ich naturze. To
drzewo i ów owoc musia³y byæ poci¹gaj¹ce, skoro czytamy: „Drzewo to ma
owoce dobre do jedzenia, ¿e jest ono
rozkosz¹ dla oczu i ¿e owoce tego drzewa nadaj¹ siê do zdobycia wiedzy” (w.
6). Tak w ¿yciu bywa, ¿e cz³owiek spotyka siê z wieloma poci¹gaj¹cymi rzeczami, które w danej chwili s¹ poci¹gaj¹ce, czasem nawet uwodzicielskie,
kiedy to cz³owiek traci przys³owiow¹
g³owê i idzie na lep namiêtnoœci, aby
potem ¿a³owaæ. Skutki takiego postêpowania mog¹ byæ nieusuwalne. Refleksja przychodzi po czasie. Bywa, ¿e
jakiœ owoc mo¿e byæ zatruty, szkodliwy.
SZATAN – GRZECH. Pierwsi ro-

dzice ulegli zbytniej ciekawoœci, podszept szatana okaza³ siê silniejsz¹ podniet¹ od zasad przekazanych przez
Boga. Za grzech trzeba zap³aciæ ró¿n¹
cenê, w zale¿noœci od jego wagi i rodzaju. Konsekwencje grzechu mog¹
mieœciæ siê w takich kategoriach duchowo – moralnych, spo³ecznych,
osobistych, co nieraz widzie do zerwania nici przyjaŸni, mi³oœci, solidarnoœci. Bywa, ¿e grzech powoduje rozpad
wiêzi ma³¿eñskiej, rodzinnej, sprowadza wstyd, czasem niechêæ do nawi¹zywania nowych kontaktów, nowych
znajomoœci, odseparowanie siê od
znajomych, czasem pogoñ za coraz to
nowymi zachciankami ¿ycia i u¿ycia w
zapomnienie o przesz³oœci. Coraz to
trudniej odnaleŸæ siê w nowej rzeczywistoœci.
Szatan jest siewc¹ zamêtu, niepokoju, który dzia³a chytrze, podstêpnie,
pokrêtnie, inteligentnie, znaj¹c ludzk¹
psychikê, któremu zale¿y na tym, aby
odci¹gn¹æ cz³owieka od Pana Boga,
aby zostawiæ go ze swoim problemem,
niekiedy nawet z rozpacz¹. On zostawia niepokój, bo odrywa od zasad
fundamentalnych; zostawia wyrzuty
sumienia, czasem Mekê niespokojne-
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go sumienia. Szatan jest doskona³ym
taktykiem i zale¿y mu na tym, aby zag³uszyæ wyrzuty sumienia, a zag³uszarek sumienia jest wiele. Zreszt¹ on niejednokrotnie bêdzie próbowa³ coraz to
nowego natarcia.
Grzech, to próba zast¹pienia Boga
czymœ innym, czasem kimœ innym. Bóg
ustala zasady postêpowania, a cz³owiek, kiedy je ³amie, musi siê liczyæ z
odpowiednimi konsekwencjami. Czasem te konsekwencje s¹ powa¿ne,
kosztowne.
ZAPOWIED• – ZWIASTUN
DOBREJ NOWINY. Pan Bóg, mimo, i¿
cz³owiek zgrzeszy³, odszed³ od Jego
przykazañ, nie zostawia go samemu
sobie. Pan Bóg szuka cz³owieka, wo³a
go: „Gdzie jesteœ?” Bogu zale¿y na pogubionym cz³owieku. To w tym przypadku s³yszymy zapowiedŸ nadejœcia
nowych czasów: „Wprowadzam nieprzyjaŸñ miêdzy ciebie a niewiastê,
pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia¿d¿y ci g³owê, a ty
zmia¿d¿ysz mu pietê”. To s³owa skierowane do szatana, w których zawarta jest, poniek¹d ukryta, obietnica
odkupienia. To pierwsza w historii
zbawienia radosna nowina o zbawieniu. To budzi nasz optymizm, nadziejê, ¿e nikt nie jest skazany na potêpienie, ¿e przyjdzie Zbawiciel, który
dokona naszego zbawienia. S³yszeliœmy w œpiewie przed Ewangeli¹: „Teraz w³adca tego œwiata zostanie precz
wyrzucony, a Ja – mówi Pan Jezus –
gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony,
przyci¹gnê wszystkich do siebie”.
Trzeba tylko pozwoliæ poci¹gn¹æ siê
Jezusowi. Z tym bywa niekiedy trudniej, ale zawsze trzeba mieæ nadziejê
na zmianê orientacji ¿yciowej, na pokutê, na wewnêtrzne zmartwychwstanie z grzechów, wyzwolenie z niewoli
z³a.
Ks. Andrzej Skiba
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Najœwiêtsze Serce Jezusa
Niepokalane Serce Maryi
Nabo¿eñstwo fatimskie – pierwsza sobota miesi¹ca – 2 czerwca 2018.
„B³ogi czas nam teraz œwieci, o
Jezu kochany, miesi¹c czerwiec, co
miesi¹cem Twego Serca zwany; o,
niech dojdzie g³os nasz Ciebie! Niechaj Serce Twoje w niebie, przyjmie
czeœæ, któr¹ grzeszni lecz skruszeni, u
nóg Twoich ukorzeni chcemy nieœæ”
Rozpocz¹³ siê miesi¹c czerwiec
poœwiêcony Najœwiêtszemu Sercu Jezusowemu. Jak po³¹czyæ Niepokalane
Serce Maryi z Najœwiêtszym Sercem
Jezusa. Mo¿na, bo te dwa Serca wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Te dwa Serca
spotka³y siê ze sob¹, one p³onê³y wzajemnie mi³oœci¹: Matka – Maryja kocha³a swego Syna; Syn kocha³ swoj¹
Matkê. Te dwa Serca zacieœniaj¹ nasz¹
mi³oœæ, tak do Jezusa, jak i do Maryi.
Jak bardzo ciekawie u³o¿ony jest czas.
Maj ukazuje nam Niepokalane Serce
Maryi, zaœ czerwiec Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa. Maryja przez maj ukazuje nam jak powinniœmy kochaæ Najœwiêtsze Serce Jezusa. Maryja
pokazuje nam jak mamy przyjmowaæ
do swojego serca Jej Syna, Jezusa,
który jest pe³en mi³oœci mi³osiernej.
Maryja by³a specjalnie przygotowana, aby mog³a przyj¹æ Syna Bo¿ego,
wiêc teraz mo¿e nam pokazywaæ jak
powinniœmy przyjmowaæ Jezusa, Jego
kochaj¹ce Serce. Maryja kocha³a swojego Syna przez swoj¹ bliskoœæ. Ona

by³a „tak bliska Jemu, ca³a oddana
ka¿d¹ myœl¹, s³owem i staraniem, wpatrzona w Niego, Uczennica Pañska”1,
prowadzi nas do Jezusa.
Aby jeszcze wyraŸniej ukazaæ
zwi¹zek tych dwóch Serc, ws³uchajmy siê w orêdzie fatimskie z roku 1916:
„Przez niezmierzone zas³ugi Jego Najœwiêtszego Serca i Niepokalanego
Serca Maryi proszê Was o nawrócenie biednych grzeszników”. Kiedy
dzieciom fatimskim ukazywa³ siê Anio³,
pyta³ ich i jednoczeœnie podpowiada³:
- Co robicie? Módlcie siê! Módlcie siê du¿o! Serce Jezusa i Maryi
chc¹ przez was okazaæ (œwiatu) wiele
mi³osierdzia. Ofiarujcie bezustannie
Najwiêkszemu modlitwy i umartwienia” – Przy trzecim objawieniu Anio³a,
który trzyma³ uniesiony kielich ze
Œwiêt¹ Hosti¹, dzieci us³ysza³y trzykrotnie powtarzan¹ modlitwê:
- „Trójco Przenajœwiêtsza, Ojcze,
Synu, Duchu Œwiêty, uwielbiam Ciê ze
czci¹ najg³êbsz¹. Ofiarujê Ci przenajdro¿sze Cia³o, Krew, Duszê i Bóstwo
Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego na wszystkich o³tarzach œwiata,
na przeb³aganie za zniewagi, œwiêtokradztwa i zaniedbania, które Go obra¿aj¹. Przez niezmierzone zas³ugi
Jego Najœwiêtszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszê Was o

nawrócenie biednych grzeszników”2.
Ma³a Hiacynta wiedz¹c, ¿e wkrótce odejdzie z tego œwiata prosi³a £ucjê:
„Ju¿ nied³ugo pójdê do nieba. Ty tu
zostaniesz, aby ludziom powiedzieæ,
¿e Bóg chce wprowadziæ na œwiecie
nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy nadejdzie czas, aby o
tym mówiæ, nie kryj siê. Powiedz
wszystkim ludziom, ¿e Bóg daje nam
³aski za poœrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, ¿e ludzie musz¹ je
uprosiæ przez to Serce, ¿e Serce Jezusa chce, aby obok Niego wielbiono
Niepokalane Serce Maryi. Niech prosz¹
o pokój Niepokalane Serce Maryi, bo
Bóg temu Sercu powierzy³ pokój na
œwiecie. Ach, gdybym mog³a w³o¿yæ
w serca wszystkich ludzi ogieñ, który
p³onie w g³êbi mojego serca, i który
sprawia, ¿e kocham tak bardzo Serce
Jezusa i Serce Maryi!”3.
Cytujê te fragmenty objawieñ, aby
ukazaæ wspólnotê tych Serc, Jezusa i
Maryi. Chcê tak¿e ukazaæ rolê jak¹ maj¹
One do spe³nienia.
1. Pan Bóg okazuje swoje mi³osierdzie przez Serce Jezusa i Serce Maryi.
2. Akcentuje potrzebê modlitwy i
umartwienia.
3. Zachêca do uwielbienia Trójcy
Przenajœwiêtszej.
4. S³ychaæ wielkie wo³anie o przeb³aganie za bluŸnierstwa, zniewagi i œwiêtokradztwa.
5. Rozlega siê wo³anie o nawrócenie
grzeszników przez Serce Jezusa i Maryi.
6. Kierowana jest proœba o ustanowienie œwiêta ku czci Niepokalanego
Serca Maryi.
7. P³ynie proœba o pokój na œwiecie.
8. Trzeba p³on¹æ mi³oœci¹ wzglêdem
Serca Jezusa i Serca Maryi.
Ca³y czas niniejsza problematyka
obraca siê wokó³ serca, bo mo¿na tak
powiedzieæ, ¿e „cz³owiek jest tym,
czym jest jego serce, a Wszechmog¹cy Bóg, przecie¿ zna serca wszystkich
ludzi (…). Dla ojców Koœcio³a serce
symbolizuje: poszukiwanie Boga, bli-
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Ewangelii nie stanê³o przed tak¹
szans¹, przed szans¹ dotarcia do tylu
ludzi. Za tê przys³ugê – a jest to przys³uga wyœwiadczona wierze, Koœcio³owi, a wiêc cz³owiekowi – dziêkujê raz
jeszcze”.
Kiedy patrzymy na stan duszy
wspó³czesnego cz³owieka, realia w jakich ¿yje, wymienione powy¿ej i rozprzestrzeniaj¹ce siê zagro¿enia dla
duchowoœci religijnej cz³owieka, to
trzeba szukaæ ratunku u dwóch Serc:
Jezusa i Maryi. W fatimskich objawieniach stale s³yszymy wo³anie o modlitwê, g³ównie ró¿añcow¹.

skoœæ Pana, têsknotê i mi³oœæ do drugich. Œwiêty Augustyn (zm. 430) w
swoich Wyznaniach napisa³: „I niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie
nie spocznie”. Inni: Bonawentura i
Anzelm z Canterbery, „mówili o sercu,
które jest obci¹¿one troskami i zarazem jest miejscem nieogarnionej radoœci w b³ogos³awieñstwie Bo¿ym”4.
Mo¿emy tak¿e powiedzieæ, ¿e serce jest obdarzone zdolnoœci¹ poznawania, stanowi pewnego rodzaju
„oczy œwiata”, mówi o wnêtrzu cz³owieka, co siê w nim kryje, jakie s¹ jego
upodobania, têsknoty, lêki, niepewnoœæ, w któr¹ stronê kieruje swój
wzrok, ku jakim wartoœciom siê sk³ania, jak ma uformowane sumienie, czy
jest gotowe do nawrócenia, do zerwania z grzechem, letnioœci¹… Czy jest
zdolne do tego, aby upaœæ na kolana i
uwielbiaæ Pana, chêtne do przystêpowania do sakramentów œwiêtych, do
siêgania po Pismo Œwiête, do nale¿nej
mi³oœci bliŸniego.
Jezus ukocha³ nas wszystkich
swoim ludzkim Sercem. Umi³owa³ nas
a¿ „do koñca”. Jego Serce zosta³o przebite za nasze grzechy, abyœmy dost¹pili zbawienia. To Serce zdolne do ofiary, do niepojêtego, bezgranicznego
poœwiêcenia siê. Bóg dociera do nas
przez nasze serce, gdzie jest umiejscowione prawo Bo¿e, a tak¿e prawo natury. Przez rachunek sumienia stale
trzeba wgl¹daæ w swoje serce, gdzie
mieszcz¹ siê sprawy Bo¿e i ludzkie.
Ju¿ 38 lat temu, Jan Pawe³ II bêd¹c

w Niemczech, wyg³osi³ przemówienie
o deprawacji sztuki i dziennikarstwa.
Tytu³ tego przemówienia brzmi: „Zasmakowanie w z³u, radoœæ ze zniszczenia i upadku, cynizm i zniewa¿anie
cz³owieka”5. Ju¿ wtedy wskaza³ na wielorakie „zasmakowanie w z³u”. To ciekawe, trafne okreœlenie, bowiem w z³u
mo¿na „smakowaæ”. Co na to siê sk³ada? Wtedy Jan Pawe³ II wymieni³:
- postêpuj¹c¹ sekularyzacjê czyli
odzieranie cz³owieka i œrodowiska z
sacrum;
-szerz¹ca siê krytyka Koœcio³a, religii
chrzeœcijañskiej;
- duch przeciwny wierze, Koœcio³owi i
Objawieniu oraz moralnoœci chrzeœcijañskiej;
- zatraca siê godnoœæ cz³owieka jako
istoty stworzonej na obraz i podobieñstwo Bo¿e;
- obserwuje siê wysychaj¹ce Ÿród³a
chrzeœcijañstwa przez co cz³owiek stygnie w wierze;
- Ÿle wykorzystywana jest wolnoœæ;
- lansuje siê zamêt, b³¹dzenie, absurdalne zarzuty, karykaturê wiary;
- odrzuca siê wszelkie tabu, przez co
odziera siê cz³owieka ze wszelkiej godnoœci;
- cz³owieka ukazuje siê negatywnie,
jako stale czegoœ poszukuj¹cego, b³¹dz¹cego, bez wyjœcia, bez sensu;
- „zdrowy œwiat” staje siê poœmiewiskiem, otaczany cynizmem;
- dobro i z³o istniej¹ obok siebie;
- w tym tunelu ciemnoœci b³yska jednak œwiate³ko nadziei na lepsze zrozumienie czym jest œwiat i kim jest cz³owiek. Œw. Jan Pawe³ II stwierdzi³ wtedy:
„Nigdy dot¹d w historii g³oszenie

Tê modlitwê mo¿emy nazwaæ przymierzem Dwóch Serc. Maryja chce nas
poprowadziæ swoimi drogami, które
nas zaprowadz¹ do Jej Syna i wraz z
Jezusem, pójdziemy razem zmieniaj¹c
siebie. Modlitwa ró¿añcowa to „sznur
podtrzymuj¹cy nas w duchowej ciemnoœci, kierunkowskaz, jednoczeœnie
œwiat³o na drodze. Przyjmijmy ró¿aniec
jako wskazówkê w drodze. Niekiedy
mo¿emy odnieœæ wra¿enie, ¿e znajdujemy siê wrêcz w nieznanym labiryncie wydarzeñ, ale ró¿aniec cierpliwie
rozwa¿any zaprowadzi nas do bram
nieba. Potraktujmy ró¿aniec jak dobr¹
mapê, która prowadzi nas nie tylko po
wygodnej drodze, ale za to niezawodnie do celu. Có¿ to by³aby za mapa,
która wskazywa³aby tylko ³atwe drogi, ale prowadz¹ce na manowce? Zaufajmy drodze Jezusa i Matki Bo¿ej,
prowadzonych przez ca³e ¿ycie przez
Ducha Bo¿ego, Pocieszyciela, nawet
jeœli przymierze bêdzie wymaga³o od
nas zaanga¿owania w tajemnicach
œwiat³a, wytrwa³oœci i odwagi w przyjêciu tak¿e tajemnic bolesnych”6.
Siêgaæ po ró¿aniec
Co do odmawiania modlitwy ró¿añcowej w naszej parafii, to widzê
pewne niepokoj¹ce niedomagania: nie
ma zbyt chêtnych do odmawiania ró¿añca. Sk¹d to siê bierze? Z pewnoœci¹ oddzia³uj¹ na nas z³e pr¹dy, które
odci¹gaj¹ nas od modlitwy ró¿añcowej. Trzeba dziêkowaæ tym wszystkim,
którzy nale¿¹ do ró¿ ró¿añcowych, a
których jest za ma³o. Mo¿na zaobserwowaæ jak¹œ dziwn¹ apatiê. Niektórzy
– co sam s³ysza³em – twierdz¹, ¿e do
modlitwy ró¿añcowej mo¿na nale¿eæ
dopiero po piêædziesi¹tce. Nie wiem
sk¹d siê bierze taki bana³. Modlitw¹
przecie¿ mo¿emy uratowaæ dzieci i m³o-
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dzie¿ przed demoralizacj¹, ma³¿eñstwa
przed rozbiciem, wypraszaæ potrzebne ³aski dla siebie, rodziny, parafii,
Koœcio³a. O modlitwê ró¿añcow¹ ka¿dego miesi¹ca objawieñ prosi³a Maryja w Fatimie.
Bywa, ¿e niektórzy uwa¿aj¹, ¿e ró¿aniec jest modlitw¹ przestarza³¹, monotonn¹, ze wzglêdu na stale powtarzane te same modlitwy. A przecie¿,
kiedy patrzymy na œwiat, to ci¹gle
powtarzaj¹ siê te same procesy. „Bóg
stworzy³ wszystko, co istnieje, ale tak,
¿e trwa ono dziêki ustawicznemu i nieprzerwanemu powtarzaniu tych samych czynnoœci. Tak wiêc chc¹c zachowaæ ¿ycie naturalne, wci¹¿
wci¹gamy i wydychamy powietrze w
ten sam sposób; serce bije nieustannie zgodnie z tym samym rytmem.
Gwiazdy, podobnie jak s³oñce, ksiê¿yc, planety, ziemia, wêdruj¹ ci¹gle t¹
sam¹ drog¹, jak¹ Bóg im wyznaczy³.
Dzieñ nastêpuje po nocy, rok po roku,
zawsze tak samo. Œwiat³o s³oñca
oœwieca nas i ogrzewa zawsze tak
samo. W tylu roœlinach liœcie pojawiaj¹ siê na wiosnê, roœliny te zaœ przyoblekaj¹ siê potem kwiatami, wydaj¹
owoce i trac¹ swoje liœcie na jesieni
lub w zimie.
I tak wszystko kieruje siê prawem,
jakie Bóg mu wyznaczy³, a nikt nie
oœmieli³ siê twierdziæ, ¿e jest to mono-

tonne i ¿e trzeba w³aœnie dlatego z tym
skoñczyæ; tego bowiem potrzebujemy
do ¿ycia! Otó¿ w ¿yciu duchowym
mamy identyczn¹ potrzebê ci¹g³ego
powtarzania tych samych modlitw,
tych samych aktów wiary, nadziei i
mi³oœci, aby mieæ ¿ycie, albowiem nasze ¿ycie jest ustawicznym udzia³em
w ¿yciu Boga”7.
Teraz, do Ciebie, Maryjo, chcemy
siê zwróciæ:
„Maryjo, Córko Izraela, Ty g³osi³aœ mi³osierdzie ofiarowane ludziom
przez troskliw¹ mi³oœæ Ojca z pokolenia na pokolenie.
Maryjo, Panno Œwiêta, s³u¿ebnico Pañska, Ty nosi³aœ w swoim ³onie
drogocenny owoc Bo¿ego mi³osierdzia.
Maryjo, która zachowywa³aœ w
swoim sercu s³owa zbawienia, dajesz
œwiatu œwiadectwo absolutnej wiernoœci Bogu wobec Jego mi³oœci.
Maryjo, Ty, która sz³aœ ze swoim
synem, Jezusem, a¿ do stóp krzy¿a,
przez fiat Twego macierzyñskiego Serca przy³¹czy³aœ siê bez reszty do ofiary odkupienia.
Maryjo, Matko Mi³osierdzia, uka¿
swoim dzieciom Serce Jezusa, które
widzia³aœ przebite, aby na zawsze by³o
Ÿród³em ¿ycia.
Maryjo, obecna poœród uczniów,
Ty przybli¿asz nam o¿ywcz¹ mi³oœæ

Twojego Syna zmartwychwsta³ego.
Maryjo, Matko czu³a na zagro¿enia i doœwiadczenia bêd¹ce udzia³em
braci Twojego Syna, Ty nie przestajesz ich prowadziæ po drodze zbawienia8. Amen.
Ks. Andrzej Skiba
1
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Ks. Waldemar Gawron:
zakoñczenie kazania z 9. Niedzieli zwyk³ej, 3 czerwca 2018.
Wiersz o œwiêtowaniu niedzieli: Dawid Tudaj
W drodze na zakupy, do pracy, do szko³y
Mijasz ty na pewno kapliczki, koœcio³y,
Czy robisz znak krzy¿a, czy prze¿egnasz siê?
Wstydzisz siê, a czego – ¿e zobacz¹ ciê?
Mówisz zawsze g³oœno – jestem katolikiem?
Czy nosisz na szyi medalik z krzy¿ykiem?
Czy rano, wieczorem klêkasz do modlitwy?
I prosisz o si³y do dalszej gonitwy?
Jak to jest wiêc z tob¹ – sam odpowiedz szczerze.
Jesteœ katolikiem bo mówisz – „ja wierzê”.
Czy to puste s³owa – takie bez pokrycia
Czy wpuœcisz Jezusa do swojego ¿ycia.
Sam odpowiedz sobie jak to jest u ciebie –
Czy kiedyœ po œmierci spotkamy siê w niebie?
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Neoprezbiterom…i nie tylko
„Kap³anów swoich da³ nam Pan…”
Pamiêtam jak przed laty, kiedy by³em pierwszy raz w Ziemi Œwiêtej, wtedy nasz przewodnik, ks. Stanis³aw,
pallotyn, pomaga³ nam wyci¹gaæ wnioski z przeczytanej perykopy o rozmno¿eniu chleba i ryb. Mówi³: Nie szukaæ
³atwego chleba, który smakuje. Eucharystia to trudny Chleb, bo trzeba
zabiegaæ o stan ³aski uœwiêcaj¹cej,
zerwaæ z grzechem, na³ogiem; trzeba
siê oczyœciæ. S³uchaj¹c tych s³ów, patrzy³em wtedy na krzy¿ stoj¹cy przy
mensie o³tarzowej, a przedstawiaj¹cy
na swoich ramionach cudowne rozmno¿enie chleba i ryb. Na œcianach 12
lamp, tak¿e ¿yrandol z dwunastoma
lampami, maj¹cymi symbolizowaæ dwanaœcie koszów u³omków chleba. Jak
w prosty sposób mo¿na wyraziæ g³êbiê Tajemnicy! W tym miejscu serce
samo wyœpiewuje hymn wdziêcznoœci
i uwielbienia: Jeden chleb, co zmienia siê w Chrystusa Cia³o, z wielu
ziaren pszenicznych siê rodzi... czy
te¿ Wielbiê Ciebie w ka¿dym momencie... Opuszczaj¹c to œwiête miejsce,
patrzymy jeszcze na posadzkê, gdzie
znajduje siê oryginalna mozaika przedstawiaj¹ca dziesi¹tki ró¿nych ptaków
i roœlin, a wœród nich dominuj¹cy kwiat
lotosu w kszta³cie dzwonu. Jest przedstawiona obfita fauna i flora Jeziora
Genezaret oraz Egiptu.
Wrócê do swojego pobytu w
Ziemi Œwiêtej w roku 2012. Nasz obecny przewodnik, o. W³adys³aw, omawia sens ustanowienia Eucharystii.
Zauwa¿a troskê Jezusa o zwyk³ego
cz³owieka, o jego los. Troszczy siê o
zaspokojenie jego g³odu, aby po nasyceniu g³odu fizycznego móg³ odnieœæ siê do spraw duchowych. Jezus
prosi Uczniów, aby oni zaradzili potrzebom wyg³odnia³ych rzesz. Oni jednak nie mog¹, czuj¹ swoj¹ bezsilnoœæ.
S¹ ograniczeni, podobnie jak i my niejednokrotnie odczuwamy swoj¹ bezsilnoœæ wobec problemów z jakimi
przychodz¹ do nas wierni. Jak mo¿na
zaradziæ wielorakim ludzkim potrzebom? To trudne pytanie i trudna odpowiedŸ. Obok dzia³añ czysto zewnêtrznych, charytatywnych czy
pe³nienia dzie³ mi³osierdzia chrzeœcijañskiego, trzeba prowadziæ do Eucha-

rystii, karmiæ Chlebem daj¹cym ¿ycie
wieczne po uprzednim wys³uchaniu
s³owa Bo¿ego. To wielka tajemnica
naszej wiary, w któr¹ nie wszyscy
uwierz¹, „gdy¿ umys³ ich jest otêpia³y” (por. Mk 6,52). Rzesze ludzi chodzi³y za Jezusem ze wzglêdu na ich
nakarmienie, a do g³êbi tajemnicy by³o
bardzo daleko. Podobnie jest i dziœ.
Wielu ludzi w momencie udzielania
Komunii œwiêtej wychodzi z koœcio³a,
nie czuj¹c g³odu Chleba daj¹cego
¿ycie wieczne. Za Janem Paw³em II sz³y
rzesze ludzi. Gdzie one s¹ teraz? – pyta³
nasz Przewodnik. On ukazywa³ trudn¹
drogê wiary. Mo¿e nadal trwaj¹ przy
Chrystusie, przy Koœciele, a mo¿e
odeszli, bo ta mowa by³a dla nich za
trudna? Zaapelowa³ o. W³adys³aw, do
nas, do kap³anów, abyœmy nie uciekali od ludzkich problemów, bo ludzie
stale przychodz¹, oczekuj¹c od nas
skutecznej pomocy.
Przygl¹dnijmy siê bli¿ej pracy rybaka. To trudna praca, bo w nocy trzeba ³owiæ ryby, aby wczesnym rankiem
zawieŸæ na targ, aby zarobiæ na utrzymanie. Czasem nocne po³owy s¹ bezskuteczne, a tym samym ograniczaj¹ce zarobek. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e
morze czy jezioro jest niekiedy niespokojne, wzburzone i grozi niebezpieczeñstwo zatoniêcia. Nas jednak bardziej interesuje sam symbol rybaka.
Œw. Klemens Aleksandryjski ju¿ w II
wieku pisa³:
„Rybaku ludzi,
którzy zbawienie otrzymuj¹,
z odmêtów wystêpku
ryby czyste od skazy
ratujesz z groŸnej fali,
nêc¹c je s³odkim ¿yciem”1.
Rozszala³e morze, to ludzkie namiêtnoœci. A jaka jest rola kap³ana –
rybaka na rozszala³ym morzu ludzkich
namiêtnoœci? Uciszaæ burze! Piêknie i
trafnie stan niejednej duszy opisa³
Roman Brandstaetter: „W ka¿dym
cz³owieku jest morze nie wypowiedzianych grzechów i pokus, które skute
kajdanami spoczywaj¹ na dnie duszy
jak galernicy na dnie statku. Có¿ uczyniæ z tym piek³em, które w nas tkwi?

Jak wyswobodziæ siê od ciê¿aru milcz¹cych pokus, które m¹c¹ nasze ¿ycie
wewnêtrzne i wprowadzaj¹ zamêt w
duszê?”2.
Wobec wielu niepokoj¹cych zjawisk trzeba te¿ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ tak w³aœciw¹ dla rybaka, który
czeka a¿ ryby bêd¹ bra³y. Pisze wspomniany pisarz i poeta: „… ca³y œwiat
jest szczeln¹ sieci¹. Nigdy nie wiadomo, kiedy przychodzi pora przemiany.
Ale gdy wybija ta godzina, wszystko,
co siê dzieje dooko³a ciebie, biedny
cz³owieku, pcha ciê nieomylnie w niewód galilejskiego Rybaka. Wtedy cieñ
drzewa padaj¹cy na twoje uznojone
czo³o, nawet senny szelest ga³êzi mo¿e
staæ siê przyczyn¹ twojego zbawienia”3.
Có¿ nam pozostaje? Zastawiaæ
sieci i czekaæ cierpliwie, czujnie, aby
w porê zareagowaæ. Nie zniechêciæ siê,
choæby ca³¹ noc trzeba by³o czekaæ
na okaza³¹ rybê.
Koœció³ bywa porównywany do
³odzi, który p³ynie po zburzonym oceanie ku wiecznoœci, a za jego sterami
zasiada sam Pan Jezus, a w Jego zastêpstwie namiestnik – papie¿, biskup
Rzymu. Do duchownych Ojcowie
Koœcio³a stosowali równie¿ to zdanie
z Ksiêgi Jeremiasza: „Oto posy³am rybaków, by ich wy³owili” (por. Jr 16,16).
Kap³an jest tym, który zapuszcza sieæ
na po³ów, aby jak najwiêcej wiernych
poci¹gn¹æ dla Chrystusa. Dobrze jest,
jeœli sieæ siê rwie, gdy trzeba wzywaæ
pomocy, bo po³ów jest obfity, gorzej,
jeœli sieæ jest pusta, bo mo¿e dziurawa, bo mo¿e nie w tym miejscu zosta³a
zapuszczona.
W ikonografii chrzeœcijañskiej rybak uosabia szafarza sakramentu
chrztu, ryba zaœ oznacza neofitê. Podkreœla siê jednak, ¿e tego wyobra¿enia nie mo¿na odnosiæ tylko do sakramentu chrztu. Tertulian mocno
podkreœla w³asnoœci wody jako daru
odradzaj¹cego: „My natomiast rybki
zgodnie z naszym Ichthys (Ryba) Jezusem Chrystusem rodzimy siê w
wodzie i nie mo¿emy siê inaczej zbawiæ jak tylko przebywaj¹c w wodzie”4.
Rybak wiêc przyczynia siê do zbawienia tego, którego chrzci. Woda jest
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¿ywio³em i tam ryba czuje siê dobrze.
Wa¿ne jest œrodowisko w jakim cz³owiek siê obraca. Cz³owiekowi czasem
grozi utoniêcie w wirach ¿ycia. Wtedy trzeba mu podaæ pomocn¹ d³oñ.
Pozostawanie w wodzie oznacza trwanie w ³asce chrztu, a wyrzucenie ryby
z wody powoduje jej uœmiercenie.
Ryba w niektórych kulturach jest „symbolem szczêœcia, zdrowia i ¿ycia”, a
nawet pe³ni¹ ¿ycia5. Nam niech wystarczy stwierdzenie, ¿e ryba jest symbolem Eucharystii i chrzeœcijañstwa.
„Ryba” znaczy tyle co: „Jezus, Chrystus, Syn Bo¿y Zbawiciel”6. Pieczona
na ogniu ryba jest symbolem spo¿ywania Chrystusa.
Spójrzmy jeszcze na tematykê pokrewn¹ rybackiemu zawodowi, która
mo¿e okazaæ siê dope³nieniem funkcji
rybaka. Rybak nie tylko ³owi ryby, ale
musi byæ tak¿e sprawnym sternikiem
³odzi. W literaturze wszesnochrzeœcijañskiej kap³an by³ porównywany do
„sternika okrêtu”, a Koœció³ do statku. W Tyberiadzie, nad Jeziorem Galilejskim, znajduje siê niewielka œwi¹tynia, ma³y koœció³ek, p.w. Œw. Piotra
Rybaka. Piotr siedzi w ³ódce, w rêkach
mocno trzyma wios³a, a ¿agiel wydêty
na wietrze przez Ducha Œwiêtego.
Kap³an jest takim sternikiem,
który musi trzymaæ wios³a ³ódki, której na imiê parafia. Musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e sam od siebie niewiele mo¿e,
wiêc musi liczyæ na wiatr Ducha Œwiêtego. To tak¿e œwiadomoœæ, ¿e stale
trzeba stawiaæ czo³a ró¿nego rodzaju
nawa³nicom, niebezpieczeñstwom,

burzom, ró¿nego rodzaju piratom, wilkom drapie¿nym, rabusiom ³aski, ale
jednoczeœnie mieæ nadziejê na dop³yniêcie do portu zbawienia.
Aby dop³yn¹æ do portu zbawienia, owego ostatecznego celu podró¿y, trzeba mieæ jasno okreœlon¹ trasê,
drogê do Boga. Droga ta jest naje¿ona wieloma niebezpieczeñstwami i
okrêt ¿ycia mo¿e osi¹œæ na mieliŸnie i
trzeba dopiero jakiegoœ holownika,
aby go œci¹gn¹æ. Tym trudnoœciom,
nawa³nicom ¿ycia, trzeba stawiaæ czo³a. Nauka Koœcio³a jest dla nas tak¹
morsk¹ latarni¹ kieruj¹c¹ ³ódŸ naszego ¿ycia i pos³ugiwania do portu zbawienia.
Ile¿ w ¿yciu kap³añskim by³o, jest
i bêdzie okazji, do wyg³oszenia kazañ,
przeprowadzenia katechez, nauk rekolekcyjnych, przemówieñ! Ile w nich
jest i bêdzie troski o wieczne zbawienie, wskazywania bezpiecznej i pewnej drogi wiod¹cej do zbawienia! S³owo Bo¿e jest jakby latarni¹ morsk¹
wiod¹c¹ do portu zbawienia.
G³oszenie Ewangelii wymaga trudu, wysi³ku, a nawet odwagi, ¿eby zaradzaæ wszelkim przeciwnoœciom, nawa³nicom nacieraj¹cym na okrêt ¿ycia.
Trzeba wielkiej mocy, œwiat³a Ducha
Œwiêtego, roztropnoœci, choæ nieraz
przynosi to rozczarowanie, ból, cierpienie, niezrozumienie, ale Ewangeliê
trzeba g³osiæ „w porê i nie w porê”, w
razie potrzeby wykazywaæ b³êdy, pouczaæ, podnosiæ na duchu z ca³¹ cierpliwoœci¹, jak naucza³ œw. Pawe³. Wielu jest takich, którzy s¹ obojêtni na
naukê Jezusa Chrystusa przekazy-

wan¹ przez Koœció³, obojêtni na Ewangeliê, na s³owo Bo¿e, a nawet nie
znosz¹ s³uchania. Ten trud trzeba jednak podejmowaæ (por. 2 Tm 4,1-5). Dziœ
modlimy siê o nowe moce Ducha Œwiêtego, Jego asystencjê przy podejmowaniu kap³añskiej pos³ugi i dziêkujemy za dotychczasowe wsparcie. Na
miarê swoich mo¿liwoœci, wsparty
œwiat³em Ducha Œwiêtego i Jego krzepi¹c¹ moc¹, jeden z kap³anów jubilatów mówi, co to znaczy osi¹gn¹æ cel
ostateczny ziemskiego pielgrzymowania:
W niebo wkraczaæ
to znaczy
przeorywaæ ziemiê
siaæ
spulchniaæ
nawoziæ
i owoc kosztowaæ
nawet jeœli
cierpki (Jan Smolec).
Takie jest przêdziwo kap³añskiej
pos³ugi. Jest to wêdrowanie do Ÿród³a
Bo¿ej M¹droœci i Si³y.
Ks. Andrzej Skiba

1

D. Forstner OSB, dz. cyt., s. 297.
R. Brandstaetter, Kr¹g biblijny i franciszkañski, Dzie³a zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2004, w rozdziale:
Kroniki Assy¿u, s. 371.
3
Tam¿e, s. 374 n.
4
D. Forstner OSB, dz. cyt., s. 297 n.
5
Tam¿e, s. 298.
6
Tam¿e, s. 299.
2

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 23 (769) 10 czerwca 2018 r.

8

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 23 (769) 10 czerwca 2018 r.

9

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 23 (769) 10 czerwca 2018 r.

10

LECTIO DIVINA /£k 19,41-44/
ZapowiedŸ upadku miasta
41 Gdy Jezus by³ ju¿ blisko Jerozolimy, na widok miasta zap³aka³
nad nim 42 i rzek³: O gdybyœ i ty pozna³o w ten dzieñ to, co s³u¿y pokojowi. Ale teraz zosta³o to zakryte przed
twoimi oczami. 43 Bo przyjd¹ na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele
otocz¹ ciê wa³em, oblegn¹ ciê i œcisn¹
zewsz¹d. 44 Powal¹ na ziemiê ciebie
i twoje dzieci z tob¹ i nie zostawi¹ w
tobie kamienia na kamieniu za to, ¿eœ
nie rozpozna³o czasu twojego nawiedzenia.
KONTEKST
Jezus wie, ¿e bêdzie ukrzy¿owany.
Z t¹ œwiadomoœci¹ szed³ do Jerozolimy. Przed Jego oczami staje obraz miasta. Jezus stoi na zboczu Góry Oliwnej i myœli o nieszczêœciu naszego
oddalenia od Boga. “B³ogos³awieni,
którzy p³acz¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni”. B³ogos³awiony jest p³acz
nad w³asnymi grzechami, który prowadzi do nawrócenia. Nastêpuj¹ce po
tym s¹ s³owa Jezusa i oczyszczenie
œwi¹tyni: „Napisano: Dom mój bêdzie
domem modlitwy, a wy zamieniliœcie
go w kryjówkê bandytów”.
LECTIO
41 Gdy Jezus by³ ju¿ blisko Jerozolimy, na widok miasta zap³aka³ nad
nim
W Talmudzie jest napisane, ¿e gdy
JHWH stwarza³ œwiat, wyla³ nañ dziesiêæ miar piêkna. Dziewiêæ z nich przypad³o Jerozolimie. Wyla³ równie¿ na
œwiat dziesiêæ miar cierpienia. Dziewiêæ
z nich przypad³o Jerozolimie. Bóg kocha œwiête miasto Jeruzalem. Ale chyba jak ¿adne inne doœwiadcza³o ono i
nadal doœwiadcza cierpienia i roz³amu.
Jeruzalem to miejsce œwi¹tyni, w której umieszczona by³a Arka Przymierza.

Historia œwi¹tyni w Jerozolimie liczy
oko³o 1000 lat. Pierwsza œwi¹tynia Salomona pochodzi³a z X wieku przed
Chrystusem, druga Zorobabela siêga
koñca VI wieku przed Chrystusem.
Trzecia, o której mowa, powsta³a z inicjatywy Heroda Wielkiego. Mia³ byæ
czymœ wyj¹tkowym, co przyniesie
Jemu splendor i chwa³ê. Mówiono,
„Kto nie widzia³ budowli Heroda, nie
widzia³ nic piêknego”.
42 i rzek³: O gdybyœ i ty pozna³o
w ten dzieñ to, co s³u¿y pokojowi. Ale
teraz zosta³o to zakryte przed twoimi
oczami.
Miasto to wybra³ Bóg, na miejsce
odkupieñczej œmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jeruzalem nie rozpozna³o znaków czasu i odrzuci³o Mesjasza, na którego czeka³o. Zaœlepienie
mieszkañców Jeruzalem by³o ogromne. Nie tylko, ¿e nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, ale zabili Go! Ich serca
nie poczu³y powiewu Ducha Œwiêtego. Nie dokona³a siê w nich przemiana duchowa. Nie doœwiadczyli Nowego Przymierza zawartego z ludŸmi przez
Boga. Nie przyjêli Nowego Prawa Prawa Mi³oœci. Nie przyjêli Zbawienia.
Jezus wypowiada te s³owa nie tylko
wobec œwiêtego miasta. Wypowiada
je On, wobec nas wszystkich grzesznych ludzi. Jezus widzi, ¿e nasze zamkniêcia oddala nas od zbawienia.
Zbawienie zostaje dla nas zakryte, ale
nie z woli Boga, a z zatwardzia³oœci
naszych serc.
43 Bo przyjd¹ na ciebie dni, gdy
twoi nieprzyjaciele otocz¹ ciê wa³em,
oblegn¹ ciê i œcisn¹ zewsz¹d.
Zburzenie œwi¹tyni, nast¹pi³o w
roku 70 w wyniku dzia³añ legionów
rzymskich pod wodz¹ Tytusa. Od tam-

tej pory œwi¹tyni nie odbudowano.
Dziœ w tym miejscu stoi muzu³mañski
meczet zwany „Kopu³¹ Ska³y”, lub
meczetem Omara. Œwi¹tynia z kamienia rozpad³a siê. Ust¹pi³a miejsca
wiecznej Œwi¹tyni, uwielbionego Cia³o Jezusa Zmartwychwsta³ego. Chrystus jest kamieniem wêgielnym, ¿ywej
budowli, œwi¹tyni naszych serc. Przyjmuj¹cy dar zbawienia, trwaj¹cy w komunii z Jezusem nasze serca s¹ œwi¹tyni¹ Boga.
44 Powal¹ na ziemiê ciebie i twoje dzieci z tob¹ i nie zostawi¹ w tobie
kamienia na kamieniu za to, ¿eœ nie
rozpozna³o czasu twojego nawiedzenia
P³acz to wyraz gniewu Bo¿ego
usprawiedliwionego z³em, które dokonuje siê w Bo¿ym mieœcie. Sprawcami
tego z³a s¹ nie tyle rzymscy okupanci,
co „okupanci” umys³ów. Ci, którzy
odwrócili lud izraelski od ¿ywego
Boga i skierowali do samej tylko tradycji. To oni powstrzymuj¹ ludzi przed
uwierzeniem, ¿e Jezus jest jedynym
prawdziwym Mesjaszem. Wszystko,
co robi³ Jezus mia³o i ma jeden cel: zbawiæ cz³owieka pogr¹¿onego w grzechu. Œwiête Miasto „nie rozpozna³o
czasu swojego nawiedzenia” i musia³o ponieœæ konsekwencje swoich czynów. Cierpienie ka¿dego cz³owieka powoduje ból serca Bo¿ego, ale On nie
mo¿e pomóc nam „na si³ê”. Jeœli nie
uznamy w³asnej grzesznoœci, to i na
nas nie pozostanie kamieñ na kamieniu.
MEDITATIO
Miasto nie rozpozna³o czasu swego nawiedzenia. Ka¿da dusza musi
rozpoznaæ swoj¹ drogê. Ka¿da dusza
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otrzymuje ³aski. Nie ma duszy, która
nie otrzyma³aby danego czasu ³aski,
³aski nawiedzenia. Naród wybrany zamkn¹³ swoje serce, uszy, oczy i nie
potrafi³ rozpoznaæ Tego, który przyszed³ wype³niæ Pisma. Przyszed³ wype³niæ wszystkie zapowiedzi, wszystkie proroctwa. Naród wybrany nie
rozpozna³ w Jezusie Mesjasza. Nie widzia³ w Nim Bo¿ego Syna. B³ogos³awieñstwo Boga, które czuwa³o nad
narodem wybranym zosta³o cofniête,
by naród wybrany móg³ zrozumieæ,

czego tak naprawdê dokona³, co uczyni³ odrzucaj¹c Jezusa. Ale p³acz na Jeruzalem, to drogowskaz Jezusa, i¿ œwiat
zewnêtrzny nie mo¿e przys³oniæ i zag³uszyæ g³osu Boga rozbrzmiewaj¹cego w naszych sercach. Œwiat zewnêtrzny musi w nas zamilkn¹æ. To ja muszê
zamkn¹æ siê na œwiat zewnêtrzny, przestaæ siê nim interesowaæ, abym móg³
zacz¹æ s³yszeæ g³os Boga. Bo inaczej
„przyjd¹ na mnie dni, gdy moi nieprzyjaciele otocz¹ mnie wa³em, oblegn¹ mnie i œcisn¹ zewsz¹d. Bo moi

nieprzyjaciele to moje grzechy.
CONTEMPLATIO ETACTIO
Czy rozpoznajê czas nawiedzenia?
Czy przyjmujê do swojego serca, prawdziwie to Bo¿e wezwanie do pe³nienia
Jego misji. Czy nie wybieram innej drogi, z dala od Boga. Czy moje wybory
nie powoduj¹ p³aczu Boga. Czy bardziej obawiam siê p³aczu Boga, ni¿ Jego
gniewu?
Wojciech Pruchnicki
Grupa Biblijna

Têcza- uœmiech Pana Boga.

„I Bóg rzek³:”Oto znak przymierza, który k³adê miêdzy Mn¹ i wami,
i miêdzy wszelk¹ istot¹ ¿yw¹, która
jest z wami, dla wszystkich przysz³ych
pokoleñ. £uk mój k³adê na ob³oku,
aby by³ znakiem
miêdzy mn¹ a ziemi¹. {..} Gdy wiêc
pojawi siê ³uk na ob³oku i zobaczê go,
przypomnê sobie wieczne przymierze
miêdzy Bogiem i wszelk¹ istot¹ cielesn¹, która jest na ziemi” [Rodz 9,
12,13 i 16].
Podczas procesji na Bo¿e Cia³o,
mogliœmy obserwowaæ niecodzienne
zjawisko- têczê wkó³ s³oñca.
Trwa³a ona przez ca³¹ procesjê i
rozwia³a siê po jej zakoñczeniu. Rozpatruj¹c têczê tylko jako zjawisko ,
powinniœmy mieæ chmurê deszczow¹
z opadami, a tutaj prawie ca³y czas
œwieci³o
s³oñce, chmur jak na lekarstwo,
wiêc sk¹d têcza?
Dla naszej kultury têcza ma szczególne znaczenie. Oto Bóg, po pierwszej apokalipsie- potopie,
zawiera z Noem, czyli ludzkoœci¹,
przymierze w którym obiecuje, ¿e nic
takiego ju¿ siê nie wydarzy, a têcza ma

byæ znakiem tego przymierza. Têcza
symbolizuje wiêc nadziejê i przychylnoœæ Boga. Jednak w Apokalipsie Œw.
Jana, to w³aœnie têcza jest znakiem czasów ostatecznych.
W rozdziale czwartym, prezentuj¹cym dwór Boski, czytamy:”Ten, kto
siedzia³, podobny by³ do
kamienia jaspisu i sardu, a têcza
wokó³ tronu podobna do szmaragdu”[Ap 4,3]. I drugie miejsce,
gdzie czytana jest ksiêga ostatecznych wyroków:” Zobaczy³em innego
potê¿nego anio³a, który zstêpowa³ z
nieba. By³ ubrany w ob³ok, a nad jego
g³ow¹ by³a têcza”[Ap 10,1].
W Apokalipsie wszystkie znaki,
liczby maj¹ znaczenie symboliczne.
Têcza , sk³adaj¹ca siê z 7 kolorów, jest
odniesieniem do nieskoñczonego Boskiego mi³osierdzia/ liczba siedem
oznacza
pe³niê, doskona³oœæ/.Symbolizuje
ona równie¿ siedem darów Ducha Œw.
Têcza jest jednym ze
znaków zbawienia. Ludzie na zawsze zostaj¹ uwolnieni od szatana i
od grzechu.
W latach siedemdziesi¹tych, nast¹pi³a szatañska próba zaw³aszczenia

tego symbolu przez œrodowiska homoseksualne. Jednak ich têcza sk³ada
siê z 6 kolorów, jak wiadomo jest to
liczba
symolizuj¹ca szatana. Trzeba jasno zdaæ sobie sprawê, do kogo nale¿y ta symbolika, i to œrodowisko.
Jak my mamy odczytaæ symbol,
który pojawi³ siê na niebie podczas
procesji? Czy jako znak
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, czy
jako zapowieæ drugiej apokalipsy?
Wiemy i wierzymy, ¿e wszystko na tym
œwiecie zmierza do niezawodnego wype³nienia tajemnicy Bo¿ej, czyli do zakoñczenia
wydarzeñ historii i do odnowienia
stworzenia w niebieskim Jeruzalem.
Niech ten znak, którego
byliœmy œwiadkami nam o tym
przypomina abyœmy nie za³u¿yli na
s³owa Jezusa: ...”Patrz¹ a nie
widz¹; s³uchaj¹, s³ysz¹ a niczego
nie rozumiej¹”.
Ufamy te¿, ¿e nasz œpiew uwielbienia podoba³ siê Panu i st¹d Jego
uœmiech w postaci têczy.
Chwa³a Panu!
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Matko Bo¿ej Opatrznoœci – dziêkujemy!
Minê³o w³aœnie dziesiêæ lat jak w
miesi¹cu maju 2008 roku pierwszy raz
w zorganizowanej grupie Zarz¹d Terenowego Oddzia³u Towarzystwa „Salutaris” w Sanoku, zorganizowa³ pielgrzymko – wycieczkê do Ni¿ankowic
na Ukrainê – relacjonuje z radoœci¹
Pani Helenka Rojek, prezes Stowarzyszenia i Pani Zdzis³awa Kraczkowska,
nieoceniona organizatorka pielgrzymek i wycieczek tej organizacji. W tym
roku „jubileuszowym” uda³o siê nam
pojechaæ w³aœnie w Dniu Matki, by
dziêkowaæ niebieskiej Matce za otrzymane ³aski a tak¿e za nasze ziemskie
matki i w³asne macierzyñstwo – dodaj¹ pozosta³e uczestniczki. Takie
wyjazdy organizujemy- kontynuuje P.
Zdzis³awa , od kiedy rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e w koœciele w Ni¿ankowicach „zap³aka³a” Maryja. Od tamtej
pory pielgrzymujemy w miesi¹cach
maryjnych: maju, sierpniu i paŸdzierniku. Nigdy nie ma problemu z kompletem pielgrzymów, bywa³o tak, ¿e
trzeba by³o odmawiaæ chêtnym z powodu braku miejsc. W sumie przez te
lata z nami odwiedzi³o to œwiête miejsce ponad tysi¹c pielgrzymów. JeŸdzimy z potrzeby serca, bo wierzymy, ¿e
niebieska Matka pomo¿e, wys³ucha,
wstawi siê za nami u swojego Syna.
Jak przysta³o na jubileuszowe odwiedziny Matki w Jej Sanktuarium ofiarowaliœmy wotum wdziêcznoœci: srebrny ró¿aniec z za³¹czonym
grawertonem, ofiarê pieniê¿n¹ na re-

mont o³tarza Serca Jezusowego i piêkny bukiet ró¿. S³owa wdziêcznoœci
wypowiedzia³a s³owami wiersza Pani
Helenka Rojek (autorka): „Matko Bo¿ej Opatrznoœci/ Twoje ³zy nas tu prowadz¹/ Do Ni¿ankowic czêsto wiod¹/
Nie przeszkodz¹ trudy znoje/ By zobaczyæ oblicze Twoje/ Ze Sanoka przybywamy/ Z polskiej ziemi do swej
Mamy/ Matko Bo¿ej Opatrznoœci/ Miej
nas w swojej mi³oœci/ 10 lat do Ciebie
pielgrzymujemy/O Twe ³aski zawsze
prosimy/I w podziêce te¿ jesteœmy/
Ho³d dla Ciebie z³o¿yliœmy/ B³ogos³aw
kustoszowi/ Ksiêdzu Rogó¿ Andrzejowi/Dawaj si³y, bardzo Ciê prosimy/
Niech sanktuarium siê opiekuje/Pielgrzymów do Matki zwo³uje/ Okryj mi³osierdzia p³aszczem/Opatrznoœæ nas
pog³aszcze/Pob³ogos³aw œwiadkom
³ez/ Pani Zieliñskiej Janinie te¿/ My
niepe³nosprawni z Sanoka i okolic/
Twoi wielbiciele PTWK SALUTARIS”. Mszê œw. dziêkczynn¹ w intencji, nas pielgrzymów, bo byliœmy w tym
dniu jedyn¹ tak¹ grup¹ odprawi³ ks.
Andrzej Rogó¿, kustosz i proboszcz
tej maleñkiej parafii obrz¹dku rzymsko
– katolickiego. We Mszy œw. jak to
zawsze bywa³o nie uczestniczy³a Pani
Janina Zieliñska, najstarsza parafianka, œwiadek ³ez Maryi. Od ubieg³ego
roku, gdy zapad³a na zdrowiu przebywa u córki w Odessie. Rozmawia³a w
tym dniu telef. z ksiêdzem kustoszem i
Pani¹ Helenk¹, ucieszy³a siê nasz¹
obecnoœci¹ i pamiêci¹, zapewnia³a o

modlitewnej pamiêci i wspomina³a
piêkne chwile spêdzone z pielgrzymami z Sanoka. Tradycyjnie pielgrzymi
zostali ugoszczeni przez miejscowego
proboszcza herbat¹, kaw¹ i ciasteczkami. By³ czas na rozmowy, wspomnienia i podziêkowanie ksiêdzu kustoszowi za pos³ugê w tej parafii i ¿yczliwoœæ
dla grup pielgrzymkowych i turystów
przybywaj¹cych z Polski.
Ni¿ankowice to miejscowoœæ,
która le¿y po wschodniej stronie granicy polsko – ukraiñskiej. Przed wojn¹
nale¿a³a do Polski. Dojazd tam graniczy niemal z cudem, dziury i z³y stan
nawierzchni na ok. 30 kilometrowej
drodze i mostach od przejœcia granicznego mog³yby odstraszyæ niejednego kierowcê. Mi³oœæ do Maryi jest jednak silniejsza i ludzie wci¹¿
przyje¿d¿aj¹ do tego sanktuarium.
Dziurawa droga nie by³a chyba najgorszym prze¿yciem, dla tych którzy
podró¿owali tutaj pierwszy raz, na d³ugo pozostan¹ w pamiêci widoki nêdzy,
biedy i ubóstwa przydro¿nych wiosek
i zniszczone, wymar³e miasteczka (Dobromil, Chyrów). To tu w Dobromilu,
w czerwcu 1941 roku NKWD dokona³o odra¿aj¹cej, dziœ ju¿ w³aœciwie zapomnianej zbrodni na wiêŸniach. W
du¿ej czêœci byli to Polacy z wiêzienia
w Przemyœlu, ewakuowani przez
oprawców przed zajêciem miasta przez
Niemców. Czêœæ ofiar mordowano uderzeniem w g³owê ciê¿kim m³otem i wrzucano do szybu nieczynnej kopalni soli
w Lacku ko³o Dobromila. Zamordowano w ten sposób co najmniej 500 osób.
Czêœæ z nich jeszcze ¿y³a, kiedy wrzucono je do szybu, umiera³y w straszliwych mêczarniach. Wydarzenia by³y
zatajone, bada³ je Rzeszowski IPN.
Histori¹ tego wydarzenia zainteresowa³ siê poprzedni kustosz ks. Jacek
Waligóra, który opisa³ te wydarzenia
w ksi¹¿ce „Zapomniana zbrodnia”.
Dzisiaj to miejsce kaŸni jest uporz¹dkowane i stoi tam pomnik, ku czci tych
bestialsko pomordowanych ofiar.
Historia Koœcio³a katolickiego w
Ni¿ankowicach siêga XIV wieku. Wiadomo, ¿e samo miasto ufundowa³ król
W³adys³aw Jagie³³o. Pierwszy koœció³
w tym miejscu zosta³ poœwiêcony w
1461 r. Potem burzliwie toczy³y siê dzieje miasteczka, które w koñcu po dru-
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giej wojnie œwiatowej, podobnie jak
setki innych kresowych miejscowoœci,
pozosta³o w granicach sowieckiego
imperium z³a. 8 sierpnia 1945 r. z Ni¿ankowic wyjecha³ ostatni katolicki
kap³an. Wiara w tym miejscu przetrwa³a dziêki ks. Janowi Szeteli z Nowego
Miasta. Kap³an ten sta³ siê duchowym
opiekunem dla katolików ¿yj¹cych na
tamtych terenach. W 1948 r. koœció³ w
Ni¿ankowicach przeszed³ na w³asnoœæ
ko³chozu. Ca³e wyposa¿enie koœcio³a
przejê³a nowa w³adza, a iluminacje
œwietlne z figury Pana Jezusa i Matki
Bo¿ej zabrano na oœwietlenie portretów przywódców narodu. Z koœcio³a
uczyniono spichlerz dla zbo¿a. O³tarz
choæ bardzo zniszczony, przetrwa³ tylko dziêki temu, ¿e przykryty by³ sianem. Œwiadczy o tym kawa³ek drewnianego fragmentu o³tarza, na którym
o³ówkiem zapisywano, ile w koœciele
– spichlerzu znajduje siê cetnarów
zbo¿a. W 1957 r. œwi¹tynia zosta³a
przejêta przez szko³ê. Zamierzano w
niej urz¹dziæ salê gimnastyczn¹, ale
planu nie zrealizowano. W koœciele
urz¹dzono sk³ad makulatury i œmietnik. Czêsto zdarza³o siê, ¿e dzieci gra³y w budynku w pi³kê no¿n¹. Œwi¹tynia z ka¿dym dniem niszcza³a coraz
bardziej a mieszkañcy Ni¿ankowic nie
mogli nic z tym zrobiæ. W 1989 r. zwrócono katolikom zniszczony koœció³,
który mieszkañcy z wielkim zapa³em
zaczêli remontowaæ. W 1991 r. o. Rafa³
Kiernicki, biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej, dziœ S³uga Bo¿y,
poœwiêci³ œwi¹tyniê w Ni¿ankowicach.
Z pomoc¹ katolikom w Ni¿ankowicach
przychodzili Polacy z przygranicznych

miejscowoœci i nadal to czyni¹. Dziêki
gospodarnoœci ksiêdza kustosza œwi¹tynia „wypiêknia³a”, ale jeszcze potrzeba funduszy i r¹k do pracy. Zaledwie
dwa kilometry od koœcio³a, po polskiej
stronie granicy, znajduje siê znane
Sanktuarium Matki Bo¿ej S³uchaj¹cej
w Kalwarii Pac³awskiej, które przed
wojn¹ nale¿a³o do parafii w Ni¿ankowicach. Po ustaleniu nowych granic
dwie kapliczki z dró¿ek kalwaryjskich
znajduje siê po stronie ukraiñskiej. Z
kolei patrz¹c z platformy widokowej w
Kalwarii Pac³awskiej widaæ wie¿ê ni¿ankowskiego koœcio³a. Przed wojn¹
w³aœnie do Ni¿ankowic przyje¿d¿ali
poci¹giem kalwaryjscy pielgrzymi i
stamt¹d udawali siê do klasztoru Franciszkanów na uroczystoœci odpustowe. Tê drogê pokonywa³ równie¿ S³uga Bo¿y o. Wenanty Katarzyniec. W

tych czasach pielgrzymi Polacy podarowali koœcio³owi w Ni¿ankowicach
obrazy, rzeŸby i paramenty liturgiczne. Prawdopodobnie w³aœnie w ten
sposób do œwi¹tyni trafi³a niepozorna, gipsowa, niespe³na pó³metrowa
rzeŸba Matki Bo¿ej z Lourdes. Na jej
odwrocie znajduje siê napis: „Czêstochowa”, nazwisko „Koz³owski” i numer – zapewne serii. Sta³a przy bocznej œcianie œwi¹tyni na metalowym
podwy¿szeniu. I tak pewnie sta³aby
do dziœ, gdyby nie wydarzenia, które
rozpoczê³y siê 5 stycznia 2005 r. Tego
dnia Matka Bo¿a w Ni¿ankowicach
zap³aka³a. Jako pierwszy zauwa¿y³ to
siedemnastoletni koœcielny – W³odzimierz Moroz. W jego pamiêci tak zapisa³o siê to zdarzenie: ”Tamtego dnia
ju¿ od rana coœ ci¹gnê³o mnie do koœcio³a. Poprosi³em prababciê, ¿eby
da³a mi klucze do koœcio³a, bym poszed³ posprz¹taæ. Kiedy wszed³em do
œwi¹tyni i zacz¹³em siê w niej krz¹taæ,
zobaczy³em, ¿e figura by³a mokra od
³ez. Przestraszy³em siê i pobieg³em po
Pani¹ Janinê Zieliñsk¹, ale ona, kiedy
przysz³a, tak¿e potwierdzi³a to, ¿e widzi ³zy Matki Bo¿ej”. Matka Bo¿a p³aka³a przez 40 dni – od 5 stycznia do 13
lutego. £zy Maryi p³ynê³y szczególnie obficie przez trzy dni i trzy noce,
kiedy umiera³a siostra £ucja, wizjonerka z Fatimy (13 lutego 2005 r.), a tak¿e
kiedy Jan Pawe³ II odchodzi³ do Domu
Ojca oraz w rocznicê Jego œmierci. Po
jakimœ czasie zauwa¿ono, ¿e Matka
Bo¿a p³aka³a przez 18 miesiêcy, ka¿dego trzynastego dnia miesi¹ca, w dzieñ
objawieñ fatimskich, w sumie ponad
100 razy. Istnieje tu podobieñstwo, w
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Lourdes, Matka Bo¿a te¿ objawi³a siê
18 razy. Ostatni raz Matka Bo¿a w Ni¿ankowicach p³aka³a 9 wrzeœnia 2007
r. Jak zauwa¿a ks. Ireneusz Skubiœ, redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, Maryja p³aka³a w Ni¿ankowicach
w wa¿nych momentach ¿ycia Koœcio³a. Œwiadkowie tamtych dni wspominaj¹, ¿e na pocz¹tku nie mogli uwierzyæ w autentycznoœæ zjawiska. Kiedy
jednak zrozumieli, ¿e ono dzieje siê
naprawdê, chwycili za ró¿añce i zaczêli
siê modliæ. Wiadomoœæ o cudzie rozchodzi³a siê po okolicy i do Ni¿ankowic zaczê³o przybywaæ coraz wiêcej
pielgrzymów równie¿ z Polski. W czasie trwania cudu ³ez przychodzili do
koœcio³a na wspóln¹ modlitwê katolicy, prawos³awni i grekokatolicy. Do
Ni¿ankowic œci¹gnêli tak¿e dziennikarze, którzy sfilmowali i sfotografowali
³zy Matki Bo¿ej.
Ksi¹dz Edward Lorenc, wicedziekan dekanatu samborskiego aby
ustrzec to miejsce od herezji odda³ ³zy
do ekspertyzy do Polski. Badania zosta³y wykonane w Instytucie Ekspertyz S¹dowych im. Prof. dr. Jana Sehna
w Krakowie. Przeprowadzone analizy
wykaza³y, ¿e sk³ad chemiczny próbek
cieczy zebranej z figury w Ni¿ankowicach jest identyczny ze sk³adem ludzkich ³ez. Oprócz wody znajdowa³y siê
tam pierwiastki sodu, chloru i potasu,
które s¹ naturalnymi sk³adnikami ³ez.

Nie by³o w nich jedynie enzymu, który naturalnie ulega rozk³adowi w ci¹gu kilku godzin. Komisja stwierdzi³a,
¿e albo tego enzymu nigdy nie by³o,
albo zanik³ na skutek up³ywu czasu,
jaki min¹³ od pobrania próbki w Ni¿ankowicach do dostarczenia jej do
Krakowa.
Kult Matki Bo¿ej w ni¿ankowickim koœciele obecny by³ od najdawniejszych czasów. Ostatnie lata jednak
bardzo go wzmocni³y. W koœciele odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa fatimskie i
nabo¿eñstwa pierwszych sobót miesi¹ca. Szczytowym momentem odrodzenia kultu Matki Bo¿ej w tym miejscu by³o og³oszenie przez ks. kard.
Mariana Jaworskiego parafii pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej jako Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny Bo¿ej Opatrznoœci. Jak podkreœlaj¹
pracuj¹cy tam polscy ksiê¿a, ks. kardyna³ ustanowi³ je nie dla ³ez figury,
ale dla pielgrzymów, którzy znajduj¹
tu pociechê i ukojenie. Œwiadcz¹ o tym
zgromadzone ró¿ne œwiadectwa cudownych uzdrowieñ i otrzymanych
³ask, które spisane s¹ w ksiêdze pami¹tkowej sanktuarium.
W dekrecie ksiêdza kardyna³a
czytamy: „Maj¹c na uwadze duchowe
dobro wiernych przychylam siê do
proœby ksiêdza lic. Jacka Waligóry,
administratora parafii w Ni¿ankowicach z dnia 27 lutego br. i niniejszym

dekretem z dnia 1 maja 2007 r. ustanawiam koœció³ w Ni¿ankowicach Sanktuarium NMP, Matki Bo¿ej Opatrznoœci ze wszystkimi do tego miejsca
przywi¹zanymi przywilejami i obowi¹zkami. Œwiêto Sanktuarium ustanawiam
na dzieñ 1 maja. Niech wstawiennictwo Matki Bo¿ej wyprasza obfite b³ogos³awieñstwo dla pielgrzymów, którzy bêd¹ nawiedzaæ to œwiête miejsce”.
Uroczyste odczytanie dekretu odby³o siê 2 czerwca 2007 r. Uczyni³ to, na
proœbê ks. kard. Jaworskiego – ksi¹dz
infu³at Ireneusz Skubiœ, redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”. Na tej
uroczystoœci by³o wielu polskich ksiê¿y, którzy pracuj¹ na ukraiñskiej ziemi,
w diecezji lwowskiej. 1 maja 2008 r.
Mszy œw. odpustowej przewodniczy³
ks. abp Mieczys³aw Mokrzycki, arcybiskup lwowski obrz¹dku ³aciñskiego,
który wyg³osi³ do pielgrzymów wymown¹ homiliê. W tych uroczystoœciach uczestniczy³a tak¿e nasza grupa pielgrzymkowa „Salutaris” z
Sanoka. Matka Bo¿a nie p³acze ju¿ od
kilku lat, ale pielgrzymi wci¹¿ przyje¿d¿aj¹ tutaj, bo Maryja w tym miejscu prowadzi ludzi do sakramentów
œwiêtych, do Chrystusa i to jest najpiêkniejsze i najcenniejsze.
Literatura:
Pabis M. P³acz¹ca Madonna.
Halina Martowicz
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10 Niedziela zwyk³a – 10.06.2018.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Codziennie, po Mszy œwiêtej wieczornej, odprawiamy nabo¿eñstwo do
Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Jezusowego Serca, pe³nego mi³oœci dla
nas.
2. W tym tygodniu prze¿ywamy
wspomnienia œwiêtych czy b³ogos³awionych. I tak: w poniedzia³ek œw.
Barnaby; we wtorek b³ogos³awionych
mêczenników: Józefa Achillesa Pucha³y, prezbitera, Katarzyny Celestyny
Faron ze Zgromadzenia Sióstr S³u¿eb-

niczek Starowiejskich, Stanis³awa Starowiejskiego i Towarzyszy; we œrodê
œw. Antoniego z Padwy; we czwartek
b³. Micha³a Kozala; w pi¹tek b³. Jolanty. W sobotê wspomnienie dowolne
NMP.
3. Za tydzieñ w naszej parafii goœciæ
bêdziemy ks. Adama Szozdê, który
przed laty pracowa³ w naszej parafii.
Obecnie jest proboszczem w bieszczadzkiej parafii Brzegi Dolne. Jest to
niewielka parafia z dojazdami do DŸwiniacza i £odyny. Ogólna liczba wier-

nych to 707 osób. Zwraca siê do nas z
proœb¹ o pomoc przy ratowaniu fundamentów koœcio³a parafialnego, gdy¿
sami, tamtejsi parafianie nie s¹ w stanie wykonania trudnych i kosztownych prac. Sam, kiedy tu bêdzie g³osi³
kazania, z pewnoœci¹ powie nam wiêcej. Przyjmijmy go z ¿yczliwoœci¹.
4. Na czas nadchodz¹cego tygodnia
¿yczymy wszystkim owocnej, przynosz¹cej satysfakcji pracy, wielu chwil
radoœci spêdzonych w gronie najbli¿szych i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
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