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Oto stojê u drzwi i ko³aczê…
Wielki Post 2019
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê,
czyli post wed³ug Biblii
Post polega na pozbawianiu siê
wszelkiego po¿ywienia i napoju albo
na powstrzymywaniu siê od stosunków p³ciowych przez jeden lub wiêcej
dni, od jednego zachodu s³oñca do
drugiego. Mentalnoœæ dzisiejszego
cz³owieka Zachodu, nawet Zachodu
chrzeœcijañskiego, nie potrafi dostrzec
odpowiednich wartoœci w tak rozumianym poœcie.

W NUMERZE

Je¿eli docenia siê pewien umiar
w piciu i jedzeniu, to post tak œcis³y
uwa¿a siê za coœ niebezpiecznego dla
zdrowia. Nie widzi siê w nim natomiast
¿adnego po¿ytku duchowego. Jest to
postawa diametralnie ró¿na od tej,
któr¹ historycy religii spotykaj¹
w pewnej mierze wszêdzie. Motywy
postów s¹ ró¿ne: asceza, chêæ poddania siê pewnemu oczyszczeniu, ¿a³oba, chêæ wyb³agania czegoœ. Tak pojmowany post zajmuje miejsce bardzo
wa¿ne w obrzêdach religijnych. W islamie na przyk³ad jest to najw³aœciwsza forma uznania transcendencji Bo¿ej. Biblia, która stanowi podstawê
postêpowania Koœcio³a zgodna jest
pod tym wzglêdem z Wszystkimi in-

nymi religiami. Ponadto Biblia ukazuje nam g³êboki sens postu i podaje
regu³y jego praktykowania. Obok modlitwy i ja³mu¿ny praktyka postu jest
jednym z g³ównych aktów religijnych,
które wyra¿aj¹ pokorê, nadziejê, mi³oœæ
cz³owieka do Boga.
Znaczenie postu
Poniewa¿ cz³owiek sk³ada siê z cia³a
i duszy, by³oby niedorzecznoœci¹ wymyœlaæ sobie religiê czysto duchow¹:
by ¿yæ pe³ni¹ religijnego ¿ycia, dusza
odczuwa potrzebê pewnych aktów
i okreœlonych postaw ze strony cia³a.
Post, ³¹czony zawsze z modlitw¹ b³agaln¹, ma wyra¿aæ pokorê cz³owieka
wobec Boga: poœciæ (Kp³ 16, 31) — to
znaczy „upokorzyæ swoj¹ duszê”
(16, 29). Post nie jest wiêc jakimœ ascetycznym wyczynem. Nie ma on na celu
wprowadzenia cz³owieka w stan jakiejœ
egzaltacji psychologicznej lub religijnej. Oczywiœcie, historia religii zna
równie¿ i takie pojmowanie postu. Jednak¿e w kontekœcie biblijnym, gdy
jakiœ cz³owiek powstrzymuje siê od
jedzenia przez ca³y dzieñ (Sdz 20, 26;
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2 Sm 12, 16 n; Jon 3, 7), uwa¿aj¹c przy
tym jedzenie za dar Bo¿y (Pp 8, 3), to
odmówienie sobie jedzenia jest pewnym aktem religijnym, którego motywy nale¿y w³aœciwie zrozumieæ. To
samo wypada powiedzieæ o powstrzymaniu siê od stosunków ma³¿eñskich
(Jl 2, 16).
Cz³owiek zwraca siê do Pana
(Dn 9, 3; Ezd 8, 21) w postawie zale¿noœci i ca³kowitego zaufania przed podjêciem jakiegoœ trudnego zadania
(Sdz 20, 26; Est 4, 16) lub ¿eby uprosiæ
sobie przebaczenie jakiegoœ grzechu
(3 Kri 21, 27), spowodowaæ uzdrowienie (2 Sm 12, 16. 22), odbyæ ¿a³obê po
œmierci ma³¿onki lub ma³¿onka (Jdt 8, 5;
£k 2, 37) lub po jakimœ nieszczêœciu narodowym (l Sm 7, 6; 2 Sm l, 12; Bar l, 5;
Zch 8, 19), oddaliæ od siebie jak¹œ klêskê (Jl 2, 12-17; Jdt 4, 9-13), otworzyæ
siê na œwiat³o Bo¿e (Dn 10, 12), otrzymaæ ³askê potrzebn¹ do wype³nienia
jakiegoœ pos³annictwa (Dz 13, 2 n),
przygotowaæ siê na spotkanie z Bogiem
(Wj 34, 28; Dn 9, 3).
Motywy do podjêcia praktyki postu s¹ ró¿ne. We wszystkich przypad-
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kach chodzi jednak o przyjêcie poprzez
wiarê postawy pokory, by byæ otwartym na dzia³anie Boga i by siê stawiæ
w Jego obecnoœci. Ta w³aœnie intencja, tak bardzo silna, ukazuje sens
czterdziestu dni spêdzonych bez jedzenia przez Moj¿esza (Wj 34, 28)
i Eliasza (3 Kri 19, 8). Gdy zaœ chodzi
o czterdziestodniowy post Jezusa na
pustyni, oparty niew¹tpliwie na dwu
wy¿ej zacytowanych przyk³adach, to
motywem jego podjêcia nie by³a chêæ
otwarcia siê na dzia³anie Ducha Bo¿ego, bo Jezus jest przecie¿ i tak nape³niony Duchem Œwiêtym (£k 4, l). Je¿eli decyduje siê On na ten post pod
wp³ywem Ducha Œwiêtego, to dlatego, ¿e urzeczywistnianie swego mesjañskiego pos³annictwa pragnie rozpocz¹æ od aktu ca³kowitego zaufania
Ojcu (Mt 4, 1-4).
Praktyka postu
Liturgia ¿ydowska zna³a „wielki
post” w Dzieñ Ekspiacji (por. Dz 27, 9).
By³y te¿ inne posty zbiorowe w rocznice klêsk narodowych. Poza tym pobo¿ni ¯ydzi z w³asnej gorliwoœci odprawiali posty (£k 2, 37). Tak czynili
np. uczniowie Jana Chrzciciela i faryzeusze (Mk 2, 18), wœród których byli
tacy, co poœcili dwa razy na tydzieñ
(£k 18, 12). Usi³owano w ten sposób
wype³niæ jeden z elementów sprawiedliwoœci, nakazywanej przez Prawo
i proroków. Je¿eli Jezus ¿adnej z tych
praktyk nie nakazuje swoim uczniom
(Mk 2, 18), to nie znaczy, ¿e gardzi
wspomnian¹ wy¿ej sprawiedliwoœci¹

albo ¿e chce j¹ obaliæ. Przyszed³ przecie¿ by „wype³niæ ow¹ sprawiedliwoœci Dlatego zakazuje przechwalania siê
ni¹ publicznie i zachêca do wznoszenia
siê niekiedy ponad ow¹ sprawiedliwoœæ (Mt 5, 17. 20; 6, l). Jezus podkreœla raczej koniecznoœæ wyzbycia siê
wszelkich bogactw (Mt 19, 21), praktykowania dobrowolnej wstrzemiêŸliwoœci (Mt 19, 12), a przede wszystkim samozaparcia siê siebie samego, by móc
dŸwigaæ swój krzy¿ (Mt 10, 38-39).
Praktyka postu nie jest bowiem
pozbawiona pewnego ryzyka; jest to
ryzyko formalizmu, potêpianego ju¿
przez proroków (Am 5, 21; Jer 14, 12),
ryzyko pychy i pewnej ostentacji wtedy, gdy siê poœci po to, ,,by byæ widzianym przez ludzi” (Mt 6, 16). Jeœli
ktoœ pragnie podobaæ siê Bogu, musi
³¹czyæ post z mi³oœci¹ bliŸniego; praktyce postu musi towarzyszyæ trud szukania prawdziwej sprawiedliwoœci
(Iz 58, 2-11); post jest zwi¹zany z ja³mu¿n¹ nie mniej silnie ni¿ z modlitw¹.
Wreszcie poœciæ trzeba przede wszystkim powoduj¹c siê mi³oœci¹ do Boga
(Zch 7, 5). Dlatego Jezus ¿¹da, by jak
najwiêksza dyskrecja towarzyszy³a
praktyce postu: znany tylko Bogu,
post tak pojêty ma byæ wyrazem doskona³ym zaufania Bogu; ma to byæ
post pokorny, post otwieraj¹cy serce
na sprawiedliwoœæ bardziej wewnêtrzn¹, bêd¹c¹ dzie³em Ojca, który
widzi i dzia³a w skrytoœci (Mt 6, 17 n).

które znalaz³y swoj¹ pe³niê w duchu
przedstawionym przez Jezusa. Dzieje
Apostolskie wspominaj¹ uroczystoœci
kultyczne, w sk³ad których wchodz¹
równie¿ posty i modlitwa (Dz 13, 2nn;
14, 23). Pawe³, w ci¹gu swej nies³ychanie wyczerpuj¹cej pracy apostolskiej, nie zadowala siê samym znoszeniem g³odu i pragnienia, gdy wymaga³y
tego okolicznoœci; dorzuca do tego
czêste posty (2 Kor 6, 5; 11, 27). Koœció³ pozostaje wierny tej tradycji i poprzez praktykê postu pragnie wprowadziæ wiernych w stan ca³kowitego
otwarcia siê na dzia³anie ³aski Pana
w oczekiwaniu na Jego przyjœcie. Je¿eli bowiem pierwsze przyjœcie Jezusa
by³o wype³nieniem nadziei Izraela, to
czas, który nast¹pi³ po Jego zmartwychwstaniu, nie jest czasem czystej
radoœci, tak ¿eby ¿aden akt pokuty nie
mia³ byæ potrzebny. Broni¹c przed faryzeuszami swych nie poszcz¹cych
uczniów, Jezus sam powiedzia³: „Czy
goœcie weselni mog¹ poœciæ, dopóki
pan m³ody jest z nimi?... Lecz przyjdzie czas, kiedy zabior¹ im pana m³odego, a wtedy bêd¹ poœciæ w ów
dzieñ” (Mk 2, 19 n para³.). Tak wiêc
prawdziwy post jest ten, któremu towarzyszy wiara; jest to niemo¿noœæ
ogl¹dania Umi³owanego i Jego ustawiczne szukanie. Oczekuj¹c na przyjœcie Oblubieñca, Koœció³ w swych
praktykach wyznacza pokutnym postom ich w³aœciwe miejsce.
Oprac. ks. M. S³awiñski

Koœció³ apostolski zachowa³, gdy
chodzi o post, zwyczaje ¿ydowskie,

(•ród³o: „S³ownik teologii biblijnej”)
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ORÊDZIE OJCA ŒWIÊTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2019 ROKU
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia siê synów Bo¿ych»
(Rz 8, 19)
Drodzy bracia i siostry!
Ka¿dego roku, za poœrednictwem
Koœcio³a, który jest nasz¹ Matk¹, Bóg
pozwala swoim wiernym «z oczyszczon¹ dusz¹ radoœnie oczekiwaæ œwi¹t
wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia
osi¹gnêli pe³niê dzieciêctwa Bo¿ego»
(1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób, od Wielkanocy do Wielkanocy
mo¿emy pod¹¿aæ do pe³ni tego zbawienia, które ju¿ otrzymaliœmy dziêki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei
bowiem ju¿ jesteœmy zbawieni»
(Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, dzia³aj¹ca w nas ju¿ podczas ziemskiego
¿ycia, jest procesem dynamicznym,
który obejmuje tak¿e historiê i ca³e
stworzenie. Œw. Pawe³ dochodzi do
stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia siê synów Bo¿ych» (Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcê podzieliæ siê z wami
kilkoma refleksjami, które niech nam towarzysz¹ na drodze nawrócenia w nadchodz¹cym Wielkim Poœcie.
1. Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego
mêki, œmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, szczyt roku liturgicznego,
za ka¿dym razem zaprasza nas do prze¿ywania pewnego procesu przygotowania, ze œwiadomoœci¹, ¿e nasze stawanie siê na wzór obrazu Chrystusa
(por. Rz 8, 29) jest bezcennym darem
mi³osierdzia Bo¿ego.
Jeœli cz³owiek ¿yje jak dziecko
Boga, jak osoba odkupiona, która pozwala siê prowadziæ Duchowi Œwiêtemu (por. Rz 8, 14) i wie, jak rozpoznaæ
i zastosowaæ w praktyce prawo Bo¿e,
pocz¹wszy od tego zapisanego w jego
sercu i naturze, czyni dobro tak¿e
stworzeniu, wspó³pracuj¹c w jego odkupieniu. Dlatego w³aœnie stworzenie
- mówi œw. Pawe³ - posiada usilne pragnienie objawienia siê synów Bo¿ych,
to znaczy tych, którzy ciesz¹c siê ³ask¹

paschalnej tajemnicy Jezusa w pe³ni
¿yj¹ jej owocami, przeznaczonymi do
osi¹gniêcia pe³nej dojrza³oœci przy
odkupieniu cia³a ludzkiego. Kiedy
mi³oœæ Chrystusa przemienia ¿ycie
œwiêtych - ducha, duszê i cia³o - oddaj¹ oni chwa³ê Bogu, a przez modlitwê, kontemplacjê i sztukê anga¿uj¹
w to tak¿e stworzenia, jak piêknie
wyra¿a to „Pieœñ S³oneczna” œw.
Franciszka z Asy¿u (por. Enc. Laudato si’, 87). Jednak w tym œwiecie
harmonia p³yn¹ca z Odkupienia jest
wci¹¿ zagro¿ona przez negatywn¹
moc grzechu i œmierci.
2. Destrukcyjna si³a grzechu
Rzeczywiœcie, kiedy nie ¿yjemy jak
dzieci Bo¿e, czêsto zachowujemy siê
destrukcyjnie nie tylko wobec nas
samych, ale tak¿e w stosunku do bliŸnich i do innych stworzeñ, uwa¿aj¹c,
mniej lub bardziej œwiadomie, ¿e mo¿emy ich u¿ywaæ wed³ug w³asnej woli.
Zaczyna wtedy dominowaæ brak
umiarkowania, prowadz¹c do stylu
¿ycia naruszaj¹cego te granice, które
nasza ludzka kondycja i natura ka¿¹
nam szanowaæ, pod¹¿aj¹c za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które
w Ksiêdze M¹droœci przypisuje siê ludziom niegodziwym, lub tym, którzy
nie uznaj¹ Boga jako punkt odniesienia dla swoich dzia³añ i nie maj¹ nadziei na przysz³oœæ (por. 2: 1-11). Jeœli
nie jesteœmy stale ukierunkowani ku
Wielkanocy, w stronê horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, ¿e
zwyciê¿a logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieæ coraz wiêcej.
Wiemy, ¿e przyczyn¹ ka¿dego z³a
jest grzech, który od czasu jego pojawienia siê wœród ludzi zerwa³ komuniê
z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem,
z którym jesteœmy po³¹czeni przede
wszystkim przez nasze cia³o. Zerwanie komunii z Bogiem naruszy³o tak¿e
harmonijny zwi¹zek ludzi ze œrodowiskiem, w którym zostali powo³ani do
¿ycia, zamieniaj¹c ogród w pustyniê
(cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj o grzech,
który sprawia, ¿e cz³owiek uwa¿a siebie za boga stworzenia, czuje siê jego
absolutnym panem i u¿ywa go nie tak,

jak chcia³ tego Stwórca, ale w swoim
w³asnym interesie, ze szkod¹ dla stworzeñ i innych ludzi.
Kiedy zostaje odrzucone prawo
Bo¿e, prawo mi³oœci, wtedy potwierdza
siê prawo panowania silniejszego nad
s³abszym. Grzech, który mieszka w sercu cz³owieka (por. Mk 7, 20-23) - i objawia siê jako chciwoœæ, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a czêsto tak¿e w³asnym - prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i œrodowiska,
zgodnie z t¹ niezaspokojon¹ ¿¹dz¹, która ka¿de pragnienie uwa¿a za prawo,
a która prêdzej czy póŸniej doprowadzi
do zniszczenia nawet tych, którzy s¹
przez ni¹ zdominowani.
3. Uzdrawiaj¹ca moc skruchy
i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia siê synów Bo¿ych,
tych, którzy stali siê „nowym stworzeniem”: «Je¿eli wiêc ktoœ pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minê³o, a oto sta³o siê nowe» (2 Kor 5, 17). W rzeczywistoœci, wraz z ich objawieniem siê,
tak¿e stworzenie mo¿e „prze¿yæ Wielkanoc”: otworzyæ siê na nowe niebo
i na now¹ ziemiê (por. Ap 21, 1). A droga do Wielkanocy wzywa nas w³aœnie
do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrzeœcijan przez pokutê,
nawrócenie i przebaczenie, aby móc
¿yæ pe³ni¹ ³ask Tajemnicy Paschalnej.
Ta „niecierpliwoœæ”, to oczekiwanie stworzenia spe³ni siê, kiedy objawi¹ siê synowie Boga, to znaczy, gdy
chrzeœcijanie i wszyscy ludzie podejm¹
zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami ca³e
stworzenie jest powo³ane do wyjœcia
«z niewoli zepsucia, by uczestniczyæ
w wolnoœci i chwale dzieci Bo¿ych»
(Rz 8, 21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia.
Wzywa on chrzeœcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania
Tajemnicy Paschalnej w ¿ycie osobiste, rodzinne i spo³eczne, szczególnie
poprzez post, modlitwê i ja³mu¿nê.
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Poœciæ, czyli uczyæ siê zmieniaæ
nasz stosunek do innych i do stworzeñ: przechodziæ od pokusy “po¿erania” wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwoœci, do umiejêtnoœci cierpienia z mi³oœci, która mo¿e wype³niæ
pustkê naszego serca. Modliæ siê, aby
umieæ wyrzec siê ba³wochwalstwa i samowystarczalnoœci naszego ja i uznaæ,
¿e potrzebujemy Boga i Jego mi³osierdzia. Dawaæ ja³mu¿nê, czyli porzuciæ
nierozs¹dny styl ¿ycia i gromadzenie
wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przysz³oœci, która do nas nie
nale¿y. I w ten sposób na nowo odkryæ radoœæ z planu, którym Bóg obj¹³
stworzenie i nasze serca, planu mi³o-

œci Boga, naszych braci i ca³ego œwiata, i w tej mi³oœci odnaleŸæ prawdziwe
szczêœcie.
Drodzy bracia i siostry, „Wielki
Post” Syna Bo¿ego polega³ na tym,
¿e wyszed³ On na pustyniê stworzenia, aby wprowadziæ je na nowo do
tego ogrodu komunii z Bogiem, który
by³ wczeœniej ni¿ grzech pierworodny
(por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz
Wielki Post bêdzie kroczeniem po tej
samej œcie¿ce, aby zanieœæ nadziejê
Chrystusow¹ tak¿e stworzeniu, które
«zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyæ w wolnoœci
i chwale dzieci Bo¿ych» (Rz 8, 21). Nie

pozwólmy, aby ten b³ogos³awiony
czas up³yn¹³ bezowocnie! Proœmy
Boga, aby pomóg³ nam wejœæ na drogê prawdziwego nawrócenia. Porzuæmy egoizm i zapatrzenie siê w siebie
a wpatrujmy siê w Paschê Jezusa; zbli¿my siê do braci i sióstr znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji, dziel¹c siê z nimi
naszymi duchowymi i materialnymi
dobrami. W ten sposób, przyjmuj¹c
w konkretach naszego ¿ycia zwyciêstwo Chrystusa nad grzechem i œmierci¹, ukierunkujemy Jego przemieniaj¹c¹ moc tak¿e na ca³e stworzenie.

Franciszek, papie¿

Jak to jest z tym postem?
Nieraz podczas ró¿nych rozmów
czy nawet przy okazji spowiedzi œwiêtej mo¿na spotkaæ siê z tym tematem –
post. Jak to jest? Kiedy poœciæ? Jaka
jest ró¿nica pomiêdzy postem a wstrzemiêŸliwoœci¹? Jak to jest w przypadku
osób starszych? Kiedy praktyka postna jest zachowana, a kiedy z³amana? Mam nadziejê, ¿e ten krótki i prosty artyku³ pozwoli rozwiaæ pewne
w¹tpliwoœci. Przy pomocy obowi¹zuj¹cego prawa koœcielnego omówione
zostan¹ najwa¿niejsze sprawy.
Post, w po³¹czeniu z modlitw¹ i ja³mu¿n¹ ma na celu zbli¿yæ cz³owieka
do Boga; ma wyraziæ pokorê grzesznego i skruszonego cz³owieka wobec
Boga bogatego w mi³osierdzie. Ka¿da
osoba ludzka zwraca siê do Pana w postawie zale¿noœci i ca³kowitego zaufania przed podjêciem jakiegoœ trudnego zadania (Sdz 20, 26) lub ¿eby
uprosiæ sobie przebaczenie jakiegoœ
grzechu, odbyæ ¿a³obê po œmierci bliskiej osoby, aby oddaliæ od siebie
jak¹œ klêskê, otworzyæ siê na œwiat³o
Bo¿e czy przygotowaæ siê na spotkanie z Bogiem.
Okazje i motywy postu s¹ bardzo
ró¿ne. Jak to wygl¹da w œwietle na-

uczania Koœcio³a katolickiego? Œroda
Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który prowadzi nas do prze¿ywania radoœci ze Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego. Przez czas
czterdziestu dni, Koœció³ œwiêty zaprasza nas do podjêcia praktyk: modlitwy, postu i ja³mu¿ny.
W Œrodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek ka¿dego katolika obowi¹zuje
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych oraz post iloœciowy. Ju¿ w tym
miejscu pojawia siê pewne rozró¿nienie: wstrzemiêŸliwoœæ dotyczy spo¿ywania potraw miêsnych, natomiast
post iloœciowy, jak sama nazwa podpowiada, dotyczy iloœci przyjmowanego pokarmu. W ka¿dy pi¹tek roku kalendarzowego obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych, nie
obowi¹zuje post iloœciowy. Dlaczego
akurat pi¹tki? OdpowiedŸ jest bardzo
prosta: na pami¹tkê œmierci Pana Jezusa na krzy¿u. Jeœli w dany pi¹tek
wypada uroczystoœæ, to post nie obowi¹zuje, np. pi¹tek w oktawie Wielkanocy czy w Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Kolejna kwestia dotyczy wieku
osób podejmuj¹cych post czy wstrze-

miêŸliwoœæ. Kodeks Prawa Kanonicznego podpowiada, ¿e wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli 14.
rok ¿ycia. Post iloœciowy obowi¹zuje
osoby, które ukoñczy³y 18. rok ¿ycia,
a nie rozpoczê³y 60. Ponadto zachêca
siê, aby pomimo tych przepisów rodzice wprowadzali swoje dzieci w autentycznego ducha pokuty.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ktoœ sobie
zapomni, ¿e jest pi¹tek i wtedy zje coœ
z miêsem. Czy to grzech? Czy trzeba
siê z tego spowiadaæ? OdpowiedŸ
brzmi, nie. Nie ma potrzeby, aby z tego
siê spowiadaæ. Jeœli komuœ zapomnia³o siê, ¿e jest pi¹tek i zjad³ wtedy coœ
z potraw miêsnych, to nie ma grzechu,
poniewa¿ zrobi³ to zupe³nie nieœwiadomie. Taki uczynek, wykonany nieœwiadomie, nie jest grzechem.
Gor¹co ufam, ¿e te kilka s³ów pomo¿e rozwiaæ ewentualne w¹tpliwoœci
dotycz¹ce postu, które mog¹ zrodziæ
siê w ludzkich sumieniach.
Niech Wielki Post bêdzie dla ka¿dego z nas szans¹ na wzrastanie
w œwiêtoœci.
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Dzieñ Kobiet – 8 marca
Wszystkim kobietom wraz z najlepszymi ¿yczeniami
Zbli¿a siê dzieñ 8 marca, Dzieñ
Kobiet. To œwiêto przechodzi³o ró¿nego rodzaju transformacje, podobne do
naszych ustrojowych. Zawsze jednak
zachêca³o do okazania jakiegoœ szacunku wzglêdem kobiet, im nale¿nego. Dziœ œwiat w swoim szalonym tempie ¿ycia inaczej patrzy na kobiety, co
uwidacznia siê choæby w tzw. manifach, w których bior¹ kobiety wyzwolone. Wyzwolone? – od czego, chcia³oby siê zapytaæ. Dziœ jednak ten temat
zostawmy na inn¹ okazjê.
Niedawno dowiedzieliœmy siê, ¿e
Prymas Tysi¹clecia, jak bywa nazywany od chwili swojej œmierci, Stefan
kardyna³ Wyszyñski, bêdzie og³oszony b³ogos³awionym . To On, wraz z ks.
kardyna³em Karolem Wojty³¹, dziœ œw.
Janem Paw³em II, trzyma³ ster ³odzi
Koœcio³a w Polsce. Opatrznoœæ Bo¿a
przez swoich elektorów – kardyna³ów,
ks. kardyna³owi Wojtyle, powierzy³a
stery ³odzi ca³ego Koœcio³a. Z tej okazji, ¿e tak g³oœno jest obecnie o ks.
kardynale prymasie Stefanie Wyszyñskim, siêgn¹³em po jego przemówienia do kobiet. Mo¿e ktoœ pomyœli, ¿e
ich treœæ jest przestarza³a, ¿e nie mo¿na jej przyk³adaæ do dzisiejszych, tak
g³êboko zmienionych czasów. Zmieni³y siê czasy, zmieni³a siê pozycja
kobiet w dzisiejszej rzeczywistoœci.
Nie powinien siê jednak zmieniæ nasz
szacunek dla kobiet, uznanie dla ich
pracy, dla troski o dzieci, o rodzinê, co
w naszej obecnej rzeczywistoœci jest
dostrzegalne mimo ró¿nego rodzaju
u³omnoœci. Wszyscy widzimy (o ile
chcemy) jak wiele dla rodziny, a tym
samym dla kobiet, robi obecny rz¹d.
Zosta³a dowartoœciowana praca wychowawcza kobiet, ich trud pe³en troski o dzieci, które przecie¿ s¹ przysz³oœci¹ Narodu.
Co wiêc o kobietach mówi³ S³uga
Bo¿y, ks. Stefan kardyna³ Wyszyñski?
Przed laty ukaza³a siê nawet ksi¹¿ka,
w której zosta³y zebrane myœli, kazania, referaty, na temat kobiet . Motywem do obchodzenia Dnia Kobiet
upatrywa³ (i s³usznie), ju¿ w Piœmie
Œwiêtym. Patrzy³ on na ¿ycie kobiet
bardzo realnie, kiedy pisa³: „Wiemy, ¿e
wasze usposobienie, wasz charakter,
wasza wra¿liwoœæ, uczynnoœæ i us³u¿-

noœæ maj¹ w naszym ¿yciu olbrzymie
znaczenie. Dziêki tym w³aœciwoœciom,
którymi obdarzy³ Was sam Stwórca,
my mo¿emy jako tako ¿yæ na tym œwiecie”. Prymas S. Wyszyñski by³ znakomitym obserwatorem ludzkich zachowañ. Zauwa¿y³ nawet jak wielk¹
i wa¿n¹ rolê odgrywa uœmiech, który
buduje odpowiedni¹ atmosferê, zbli¿a do siebie, wytwarza jakieœ ciep³o
i serdecznoœæ. Trudno pisaæ o wszystkim co S³uga Bo¿y mówi³ i pisa³ do
kobiet i o kobietach, dlatego ograniczam siê tylko do maleñkiego wycinka jego odniesieñ do kobiet, do jednego z referatów zatytu³owanego
„Chrzeœcijañska a neopogañskie koncepcje kobiety” .
W swoim referacie stara siê spojrzeæ „na istotê i duszê kobiety, na jej
powo³anie, przeznaczenie i zadania,
szczególnie te, które otrzyma³a niejako bezpoœrednio od Boga i których
wype³nienia oczekuje od niej spo³eczeñstwo, w swym rozwoju spo³ecznym”. Zauwa¿a, ¿e problematyka kobiet jest trudna do ujêcia. Na kobiety
mo¿na patrzeæ od wielu stron: osoby, natury, biologicznej, demograficznej, prawnej, pedagogicznej, ekonomicznej, politycznej… Podkreœla
równoœæ mê¿czyzny i kobiety: „Oboje – i mê¿czyzna i kobieta – przeznaczeni s¹ na Pana stworzenia”. Nie
mo¿na mówiæ, ¿e tylko mê¿czyzna jest
panem stworzenia”. Zauwa¿a, ¿e ta
równoœæ nie zawsze jest respektowana co widaæ choæby w wynagradzaniu za pracê: kobiety zarabiaj¹ mniej
ni¿ mê¿czyŸni. Domaga siê dla kobiet praw równym mê¿czyznom.
Zauwa¿a komplementarnoœæ, wzajemne uzupe³nianie, bo we wzajemnej
relacji s¹ niewystarczalni: „mê¿czyzna
potrzebuje pomocy kobiety od chwili
poczêcia i narodzenia. Oboje odczuwaj¹ potrzebê wspólnego ¿ycia”. Tak
mê¿czyzna jak i kobieta maj¹ wyznaczone przez Stwórcê odpowiednie zadania do wype³nienia, które zosta³y im
wyznaczone w momencie stworzenia.
Kreœli pe³en wznios³oœci i godnoœci
obraz najdoskonalszej z kobiet, Maryi. To Maryja zosta³a wybrana na
Matkê Syna Bo¿ego. Od Jej „niech mi
siê stanie wed³ug twego s³owa”, zale-

¿a³o wype³nienie siê proroctw Starego Testamentu, a w koñcu naszego
zbawienia. Ona. Maryja, umia³a odwdziêczyæ siê Bogu za to trudne dla
Niej wyró¿nienie, kiedy wyœpiewa³a,
a mo¿e wykrzycza³a z radoœci Magnificat – „Uwielbiaj duszo moja s³awê
Pana mego, chwal Boga Stworzyciela
tak bardzo dobrego”. Dumnie, z pewn¹
wynios³oœci¹, a bardziej uznaniem,
brzmi¹ s³owa Prymasa: „Chocia¿ korzysta³a z pomocy œw. Józefa, Opiekuna Rodziny Nazaretañskiej, ale to
Maryja spe³ni³a zadanie Karmicielki
S³owa Bo¿ego. Co wiêcej, gdy wype³ni³a zadanie w stosunku do Jezusa
Chrystusa, stoj¹c pod krzy¿em, gdy
przekona³a siê naocznie, ¿e wszystko
siê ju¿ wykona³o, wtedy otrzyma³a
nowe pos³annictwo i nowe zadanie od
swojego Syna; zosta³a raz jeszcze
Matk¹, tym razem nas wszystkich,
Matk¹ Koœcio³a”. Podkreœla wiêksz¹
wra¿liwoœæ kobiet na sprawy wiary i religijnoœci. Niezaprzeczalna jest tak¿e
rola kobiet w ewangelizacji ju¿ od czasów apostolskich. Polemizuje ks. Prymas z okreœleniem, które w pewnym
okresie czasu podkreœla³o dominacjê
mê¿czyzny, kiedy mówi³o siê o „prawie p³ci mocnej”, w odró¿nieniu „p³ci
s³abej”. Jeœli chodzi o ró¿nice, to mo¿na je wyodrêbniæ tylko na p³aszczyŸnie biologicznej. Tu chodzi tylko o odmiennoœæ, która zwi¹zana jest
z przeznaczeniem do pe³nienia zadañ
¿ony i matki, zadañ trudnych, obci¹¿aj¹cych j¹ w dziedzinie przekazywania ¿ycia.
Drug¹ czêœæ tego referatu poœwiêci³ S³uga Bo¿y Stefan kardyna³ Wyszyñski „neopogañskiemu zniekszta³ceniu pogl¹du na kobietê”.
Problematyka ta odnosi siê do wszystkich przejawów ¿ycia kobiety. Bywa,
¿e któryœ z tych elementów jest przeakcentowany, nie ma tam elementów
spójnych, ale nastêpuje przejaskrawienie. Mo¿e to dotyczyæ sfery biologicznej, prawnej, ekonomicznej, pedagogicznej,
politycznej
czy
demograficznej. Prowadzi to do fa³szywego spojrzenia na kobiecoœæ. Zauwa¿a nasz Autor tak¿e zepsucie moralne,
które fa³szuje obraz kobiety. Media nie
przekazuj¹ pe³nego wizerunku kobie-
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ty. Ukazuj¹ to, co poci¹ga, co
b³yszczy, a czêsto jest deformacj¹ kobiety. Obron¹ przed
jednostronnym ukazywaniem
kobiety jest kult maryjny.
Przyczynia siê on do wiêkszej
czci i uznania dla kobiety. Pisze Stefan kardyna³ Wyszyñski: „Oczywiœcie, nie przes¹dza to o obiektywnych z³ych
sk³onnoœciach upad³ej natury ludzkiej, sk³onnoœciach,
które komplikuj¹ wspó³¿ycie
dwojga. To wszystko, jak i inne nastêpstwa grzechu pierworodnego, mam przed oczyma, ale nie wolno przejaskrawiaæ kontrastów. Nie tyle
wa¿ne jest wyodrêbnianie konfliktów, ile raczej harmonizowanie i przez to szukanie rozwi¹zañ pozytywnych”.
Pyta Ksi¹dz Prymas: jakie s¹ przyczyny zniekszta³caj¹ce obraz kobiety?
Pierwszym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na zniekszta³cony obraz czy wizerunek
kobiety, jest upadek religijnoœci. Zasady religijne, zasady moralnoœci chrzeœcijañskiej, stawiaj¹ wysokie wymagania. Religia przynosi kobiecie wieloœæ
duchowego bogactwa, po które jednak
trzeba siêgn¹æ. Boleje – ju¿ ponad 60
lat temu – nad znikniêciem w wielu krajach pojêcia dziewictwo. U nas – wtedy – bywa oœmieszane przez „weso³ków”, tak to okreœla. Podkreœla, jak
wielkie znaczenie dla Koœcio³a, dla zdrowia rodziny, ma fakt dziewictwa.
Drugim czynnikiem wp³ywaj¹cym
na fa³szywy obraz kobiety jest „seksualizm i demoralizacja”. Zauwa¿a:
„Jeœli kobieta uwierzy tym pokusom,
pragnie ratowaæ siebie przez ekspozycjê swych walorów fizycznych. Jest
to broñ najbardziej nietrwa³a”. Ekshibicjonizm nie prowadzi do niczego
dobrego, szczególnie jeœli kobieta ulega wszystkim zachciankom czy dyktatowi mody. Czasem budzi to niesmak. Trzeba wyczucia pewnego
estetyzmu, przez co okazuje siê szacunek dla samej siebie. Winna pielêgnowaæ w sobie poczucie piêkna bez
wyzywaj¹cej pozy czy stroju.
Mówi te¿ o pracy zawodowej kobiet.
Zauwa¿a, ¿e nie wszystkie zawody s¹
odpowiednie dla kobiet, co dziœ spotka³oby siê to z pewnoœci¹ z protestami feministek. G³osi: „S¹ takie rodzaje pracy,
które szczególnie jej odpowiadaj¹ i po-

zwalaj¹ spe³niæ swoje zadanie w spo³eczeñstwie. Zw³aszcza kobieta, która nie
czuje w sobie powo³ania rodzinnego, ma
prawo do satysfakcji spo³ecznej, które
trzeba przecie¿ uszanowaæ, bo jest godziwe i s³uszne”. Wymienia zawody,
w których kobiety wype³niaj¹ swoje
¿yciowe powo³anie. Dla kobiet jest olbrzymie pole pracy. Stawia tak¿e wymagania Koœcio³owi, kiedy mówi: „Rozwój
i aspiracje spo³eczne kobiet wspó³czesnych musz¹ byæ przez Koœció³ nale¿ycie zrozumiane i docenione”.
Pe³ny obraz kobiety deformuje niezdrowa literatura, moda i sztuka. One
przyczyniaj¹ siê nierzadko do ukazywania zdeformowanej wizji kobiecoœci,
podobnie jak i „b³êdne pojêcie awansu spo³ecznego”.
Ksi¹dz Prymas S. Wyszyñski wypowiadaj¹c siê na temat kobiet jedynie w tym referacie, zdaje sobie sprawê, co niejednokrotnie podkreœla, ¿e
jest to studium niepe³ne, fragmentaryczne, co wymaga pog³êbienia poszczególnych zagadnieñ. Dziœ
wszechobecna ideologia gender nie
przyjê³aby w ca³ej rozci¹g³oœci tych
wywodów, bo Prymas patrzy na cz³owieka tak¿e od strony nadprzyrodzonej, duchowej, a to jest obce wszelkim
ideologiom. Wszystkim go s³uchaj¹cym, czytaj¹cym radzi, aby:
- „poprawiæ postawê mê¿czyzny
wobec kobiety”;
- „nasz stosunek do kobiety powinien byæ bardziej prosty, uczciwy, pe³en szacunku, a mniej „kawalerski”;

- „patrzeæ na nie dobrze, uczciwie,
oczyma Bo¿ymi, z takim szacunkiem,
z jakim sam Bóg patrzy³ na Maryjê,
gdy czeka³ w Nazarecie na Jej odpowiedŸ – fiat mihi. To jest – myœlê –
bardziej chrzeœcijañskie, chocia¿ niew¹tpliwie trudne. Idzie o w³aœciwe
ustosunkowanie siê do kobiety,
o umiejêtnoœæ rozmowy z ni¹, bardziej
szlachetnej, godnej obojga storn”;
- „Musimy zdaæ sobie sprawê
z obowi¹zku powa¿nego traktowania
kobiety, bez z³oœliwoœci, p³askich dowcipów, których tak niekiedy pe³ne jest
¿ycie spo³eczne, towarzyskie, w biurze i przy lada okazji”;
- „nie mo¿emy odbieraæ kobiecie tego, co Bóg jej powierzy³.
Trzeba uznaæ jej miejsce w Koœciele, w pracy apostolskiej i dopuœciæ
j¹ do wspó³pracy”;
- „liczyæ siê ze zmiennoœci¹ psychiki kobiecej”. Ksi¹dz Prymas apeluje o wyrozumia³oœæ dla kobiet.
Streœci³em tylko jeden z referatów
ks. Stefana kardyna³a Wyszyñskiego
na temat – powiedzmy – godnoœci i powo³ania kobiety. Jest ro streszczenie
ogólne, ale wystarczaj¹ce, aby ukazaæ
zasadnicze myœli S³ugi Bo¿ego. Niech
to z mojej strony bêdzie taka laurka na
Dzieñ Kobiet taki kwiatek, do którego
do³¹czony jest bilecik z modlitw¹.
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List Jana Paw³a II do kobiet
Do was, kobiety ca³ego œwiata, kierujê moje serdeczne pozdrowienie!
1. Do ka¿dej z was, na znak solidarnoœci i wdziêcznoœci, przesy³am ten
list w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê IV Œwiatow¹ Konferencj¹ poœwiêcon¹ Kobiecie, która odbêdzie siê w Pekinie we
wrzeœniu bie¿¹cego roku.
Pragnê nade wszystko wyraziæ
szczere uznanie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wyst¹pi³a
z inicjatyw¹ o tak wielkim znaczeniu.
Koœció³ równie¿ zamierza wnieœæ swój
wk³ad w sprawê obrony godnoœci, roli
i praw kobiet, nie tylko poprzez udzia³
oficjalnej Delegacji Stolicy Apostolskiej w obradach w Pekinie, lecz tak¿e
bezpoœrednio przemawiaj¹c do serc
i umys³ów wszystkich kobiet. Niedawno, przy okazji wizyty, jak¹ Pani Gertruda Mongella, Sekretarz Generalny
Konferencji, z³o¿y³a mi w zwi¹zku
z tym wa¿nym spotkaniem, przekaza³em na Jej rêce orêdzie, w którym zosta³y zawarte podstawowe punkty
nauczania Koœcio³a na ten temat. Przes³anie to, abstrahuj¹c od konkretnej
okolicznoœci, w jakiej powsta³o, ogarnia szersz¹ perspektywê rzeczywistoœci i problemów ogó³u kobiet, pragn¹c
s³u¿yæ ich sprawie w Koœciele
i w œwiecie wspó³czesnym. Z tego
powodu poleci³em, aby zosta³o ono
przekazane wszystkim Konferencjom
Episkopatów, celem jak najszerszego
upowszechnienia.
Nawi¹zuj¹c do treœci tego dokumentu, pragnê teraz zwróciæ siê bezpoœrednio do ka¿dej kobiety, aby
wspólnie zastanowiæ siê nad problemami i perspektywami ¿ycia kobiet
w naszych czasach, poœwiêcaj¹c
szczególn¹ uwagê zasadniczemu tematowi godnoœci i praw kobiet, rozpatrywanych w œwietle S³owa Bo¿ego.
Punktem wyjœcia tego dialogu
niech bêdzie przede wszystkim podziêkowanie. Koœció³ — napisa³em w Liœcie apostolskim „Mulieris dignitatem” — „pragnie z³o¿yæ dziêki
Najœwiêtszej Trójcy za «tajemnicê kobiety» i za ka¿d¹ kobietê — za to, co
stanowi odwieczn¹ miarê jej godnoœci kobiecej, za «wielkie dzie³a Bo¿e»,
jakie w niej i przez ni¹ dokona³y siê
w historii ludzkoœci” (n. 31).
2. Podziêkowanie Panu Bogu za
Jego zamys³ okreœlaj¹cy powo³anie

i pos³annictwo kobiety w œwiecie, staje siê tak¿e konkretnym i bezpoœrednim podziêkowaniem sk³adanym kobietom, ka¿dej kobiecie za to, co
przedstawia sob¹ w ¿yciu ludzkoœci.
Dziêkujemy ci, kobieto-matko, która w swym ³onie nosisz istotê ludzk¹
w radoœci i trudzie jedynego doœwiadczenia, które sprawia, ¿e stajesz siê
Bo¿ym uœmiechem dla przychodz¹cego na œwiat dziecka, przewodniczk¹ dla
jego pierwszych kroków, oparciem
w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze ¿ycia.
Dziêkujemy ci, kobieto-ma³¿onko,
która nierozerwalnie ³¹czysz swój los z losem mê¿a, aby poprzez wzajemne obdarowywanie siê s³u¿yæ komunii i ¿yciu.
Dziêkujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom
rodzinny, a nastêpnie w ca³e ¿ycie
spo³eczne bogactwo twej wra¿liwoœci,
intuicji, ofiarnoœci i sta³oœci.
Dziêkujemy ci, kobieto pracuj¹ca
zawodowo, zaanga¿owana we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego,
gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezast¹piony wk³ad, jaki wnosisz w kszta³towanie kultury zdolnej po³¹czyæ rozum
i uczucie, w ¿ycie zawsze otwarte na
zmys³ „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych
i politycznych.
Dziêkujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór najwiêkszej z kobiet,
Matki Chrystusa — S³owa Wcielonego, otwierasz siê ulegle i wiernie na mi³oœæ Bo¿¹, pomagaj¹c Koœcio³owi i ca³ej ludzkoœci dawaæ Bogu „oblubieñcz¹”
odpowiedŸ, wyra¿aj¹c¹ siê w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawaæ ze swoim stworzeniem.
Dziêkujemy ci, kobieto, za to, ¿e
jesteœ kobiet¹! Zdolnoœci¹ postrzegania cechuj¹c¹ tw¹ kobiecoœæ wzbogacasz w³aœciwe zrozumienie œwiata i dajesz wk³ad w pe³n¹ prawdê o zwi¹zkach
miêdzy ludŸmi.
3. Ale — jak wiemy — samo podziêkowanie nie wystarczy. Jesteœmy,
niestety, spadkobiercami dziejów pe³nych uwarunkowañ, które we wszystkich czasach i na ka¿dej szerokoœci
geograficznej utrudnia³y ¿yciow¹ drogê kobiety, zapoznanej w swej godnoœci, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie
sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie

pozwala³o jej to byæ w pe³ni sob¹ i pozbawia³o ca³¹ ludzkoœæ prawdziwych
bogactw duchowych. Z pewnoœci¹
nie³atwo ustaliæ dok³adnie odpowiedzialnoœæ za ten stan rzeczy, z uwagi
na g³êboki wp³yw wzorców kulturowych, które w ci¹gu wieków kszta³towa³y mentalnoœæ i instytucje. Ale jeœli, zw³aszcza w okreœlonych
kontekstach historycznych, obiektywn¹ odpowiedzialnoœæ ponieœli
równie¿ liczni synowie Koœcio³a,
szczerze nad tym ubolewam. Niech to
ubolewanie stanie siê w ca³ym Koœciele bodŸcem do odnowy wiernoœci
wobec ducha Ewangelii, która w³aœnie
w odniesieniu do kwestii wyzwolenia
kobiet spod wszelkich form ucisku i dominacji, g³osi zawsze aktualne orêdzie
p³yn¹ce z postawy samego Chrystusa.
On bowiem, przezwyciê¿aj¹c obowi¹zuj¹ce w kulturze swej epoki wzory,
przyjmowa³ wobec niewiast postawê
otwartoœci, szacunku, zrozumienia i serdecznoœci. W ten sposób czci³ w kobiecie ow¹ godnoœæ, któr¹ ma ona od
pocz¹tku w planie i mi³oœci Boga. Gdy
u schy³ku drugiego tysi¹clecia patrzymy na Chrystusa, nasuwa siê pytanie:
w jakiej mierze Jego orêdzie zosta³o
przyjête i urzeczywistnione?
Tak, nadesz³a pora, by z odwag¹,
jakiej wymaga pamiêæ i ze szczerym
poczuciem odpowiedzialnoœci popatrzyæ na d³ugie dzieje ludzkoœci, w które kobiety wnios³y wk³ad nie mniejszy
ni¿ mê¿czyŸni, a w wiêkszoœci przypadków w warunkach o wiele trudniejszych. Myœlê w szczególnoœci o kobietach, które umi³owa³y kulturê
i sztukê oraz im siê poœwiêci³y, mimo
niesprzyjaj¹cych warunków, czêsto
pozbawione jednakowego dostêpu do
oœwiaty, niedoceniane, nara¿one na
niezrozumienie, a nawet na brak uznania ich wk³adu intelektualnego. Z rozlicznych dzie³ dokonanych przez kobiety w ci¹gu dziejów, bardzo niewiele,
niestety, daje siê opisaæ przy pomocy
metod historiografii naukowej. Chocia¿ czas zatar³ wiele materialnych
œwiadectw ich dzia³ania, nie sposób
nie dostrzec ich b³ogos³awionego
wp³ywu na ¿ycie kolejnych pokoleñ
a¿ do naszych czasów. Ludzkoœæ zaci¹gnê³a ogromny d³ug wobec tej „tradycji” kobiecej. Jak¿e czêsto oceniano kobietê w przesz³oœci i ocenia siê
jeszcze dzisiaj bardziej wed³ug wygl¹du zewnêtrznego ni¿ jej zdolnoœci,
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profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wra¿liwoœci, czyli ostatecznie wed³ug jej godnoœci!
4. A có¿ powiedzieæ mo¿na o przeszkodach, które w tylu czêœciach œwiata nadal nie pozwalaj¹ kobietom w³¹czyæ siê w pe³ni w ¿ycie spo³eczne,
polityczne i gospodarcze? Wystarczy
pomyœleæ, w jak trudnej sytuacji stawia czêsto kobiety dar macierzyñstwa,
któremu ludzkoœæ zawdziêcza swoje
przetrwanie i który powinien byæ odpowiednio doceniany. Z pewnoœci¹
pozostaje wci¹¿ jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie by³a
dyskryminowana. Spraw¹ nagl¹c¹ jest
uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równoœci praw osób, a wiêc
równej p³acy za tê sam¹ pracê, opieki
nad pracuj¹c¹ matk¹, mo¿liwoœci
awansu zawodowego, równoœci ma³¿onków z punktu widzenia prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego, co wi¹¿e siê z prawami
i obowi¹zkami obywateli w ustroju
demokratycznym.
Jest to akt sprawiedliwoœci, ale
równie¿ pewnej koniecznoœci. Polityka przysz³oœci bêdzie wymaga³a, aby
kobieta coraz bardziej uczestniczy³a
w rozwi¹zywaniu g³ównych problemów, takich jak: czas wolny, jakoœæ
¿ycia, migracje, us³ugi socjalne, eutanazja, narkotyki, s³u¿ba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach obecnoœæ
kobiety bêdzie bardzo cenna, poniewa¿ przyczyni siê do ukazania sprzecznoœci spo³eczeñstwa rz¹dz¹cego siê
wy³¹cznie kryteriami wydajnoœci i produktywnoœci oraz ka¿e zmieniæ te systemy, poddaj¹c je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje
„cywilizacjê mi³oœci”.
5. Rozpatruj¹c nastêpnie jeden
z bardziej delikatnych aspektów w sytuacji kobiety w œwiecie, jak¿e nie przypomnieæ d³ugiej i pe³nej upokorzeñ —
choæ tak czêsto „niewidocznej” — historii nadu¿yæ pope³nianych wobec
kobiet w dziedzinie seksualnej? Na
progu trzeciego milenium nie mo¿emy
pozostaæ w obliczu tego zjawiska bierni i niewra¿liwi. Nadszed³ czas, by
z ca³¹ moc¹ potêpiæ — stwarzaj¹c odpowiednie œrodki obrony prawnej —
ró¿ne formy przemocy seksualnej, której ofiar¹ padaj¹ czêsto kobiety. W imiê
poszanowania osoby ludzkiej musimy
równie¿ demaskowaæ rozpowszech-

nianie kultury hedonistycznej i komercyjnej, która sk³ania do nadu¿yæ
w dziedzinie seksualnej, wci¹gaj¹c
nawet bardzo m³ode dziewczêta w krêgi moralnego zepsucia i prostytucji.
W obliczu takich wypaczeñ, na jakie¿ uznanie zas³uguj¹ natomiast kobiety, które z heroiczn¹ mi³oœci¹ wobec swych dzieci akceptuj¹ ci¹¿ê
bêd¹c¹ nastêpstwem niesprawiedliwoœci, jak¹ stanowi¹ akty gwa³tu, i to
nie tylko wtedy, gdy nale¿¹ one do
okrucieñstw, pope³nianych podczas
wojen, tak czêstych jeszcze na œwiecie, ale tak¿e w warunkach dobrobytu
i pokoju, przez kulturê permisywizmu
hedonistycznego, w której ³atwo
rodz¹ siê tendencje do agresywnego
maskulinizmu. W takich warunkach
zanim odpowiedzialnoœci¹ za decyzjê
o przerwaniu ci¹¿y — zawsze pozostaj¹c¹ grzechem ciê¿kim — obarczy siê
kobiety, trzeba uznaæ, ¿e winê ponosi
tutaj równie¿ mê¿czyzna i wspó³dzia³aj¹ce z nim otoczenie.
6. Moje podziêkowanie kobietom
jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególnoœci pañstwa i organizacje miêdzynarodowe uczyni³y
wszystko, co konieczne dla przywrócenia kobietom pe³nego poszanowania ich godnoœci i roli. W zwi¹zku
z tym nie mogê nie wyraziæ mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które
poœwiêci³y siê obronie swojej kobiecej godnoœci, walcz¹c o podstawowe
prawa spo³eczne, ekonomiczne i polityczne i które podjê³y tê odwa¿n¹ inicjatywê w okresie, gdy ich zaanga¿owanie by³o uwa¿ane za wykroczenie,
oznakê braku kobiecoœci, objaw ekshibicjonizmu, a nawet grzech!
Patrz¹c na tê d³ug¹ drogê wiod¹c¹
do wyzwolenia kobiety, mo¿na powiedzieæ — jak napisa³em w tegorocznym
Orêdziu na Œwiatowy Dzieñ Pokoju —
¿e „by³ to proces trudny i z³o¿ony, czasem nie wolny od b³êdów, ale zasadniczo pozytywny, choæ do dziœ nie
zakoñczony z powodu licznych przeszkód, które w ró¿nych czêœciach
œwiata nie pozwalaj¹ na pe³ne uznanie
i docenienie szczególnej godnoœci
kobiety, oraz na zapewnienie jej nale¿nego szacunku” (n. 4).
Trzeba w tym kierunku iœæ dalej!
Jestem jednak przekonany, ¿e sekret
szybkiego pokonania drogi dziel¹cej
nas od pe³nego poszanowania to¿samoœci kobiety nie polega jedynie na
ujawnieniu, choæ jest to konieczne,

dyskryminacji i niesprawiedliwoœci,
ale równie¿ i nade wszystko na opracowaniu konkretnego i œwiat³ego programu rozwoju, obejmuj¹cego wszystkie dziedziny ¿ycia kobiet, u którego
podstaw le¿y uœwiadomienie sobie
przez wszystkich na nowo godnoœci
kobiety. Do jej uznania, pomimo wielorakich uwarunkowañ historycznych,
wiedzie nas sam rozum, odczytuj¹cy
prawo Bo¿e wpisane w serce ka¿dego
cz³owieka. Nade wszystko jednak
samo S³owo Bo¿e pozwala nam odkryæ
podstawowe uzasadnienia antropologiczne godnoœci kobiety, zawarte w zamyœle Bo¿ym.
7. Pozwólcie zatem, drogie Siostry,
bym wspólnie z wami jeszcze raz rozwa¿y³ wspania³¹ kartê biblijn¹, która
opisuje stworzenie cz³owieka i która
tak wiele mówi o waszej godnoœci
i o waszym pos³annictwie w œwiecie.
Ksiêga Rodzaju mówi o stworzeniu w sposób zwiêz³y, jêzykiem poetycznym i symbolicznym, ale g³êboko prawdziwym: „Stworzy³ wiêc Bóg
cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y
go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê” ( Rdz 1, 27).
Ten stwórczy akt Boga rozwija siê
wed³ug œcis³ego planu. Przede
wszystkim powiedziane jest, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony „na obraz i podobieñstwo Bo¿e” (por. Rdz 1, 26),
które to okreœlenie wyjaœnia od razu
specyficznoœæ cz³owieka w ca³okszta³cie dzie³a stworzenia.
Powiedziane jest nastêpnie, ¿e
cz³owiek od pocz¹tku zosta³ stworzony jako „mê¿czyzna i niewiasta” (por.
Rdz 1, 27). Pismo Œwiête samo wyjaœnia ten przekaz: mê¿czyzna, chocia¿
by³ otoczony przez niezliczone stworzenia œwiata widzialnego, zdaje sobie
sprawê, ¿e jest sam (por. Rdz 2, 20).
Bóg pomaga wówczas cz³owiekowi
wyjœæ z sytuacji osamotnienia: „Nie
jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³ sam:
uczyniê mu zatem odpowiedni¹ dla
niego pomoc” ( Rdz 2, 18). W stworzenie kobiety zosta³a wiêc wpisana
od pocz¹tku zasada pomocy: pomocy
— nale¿y to podkreœliæ — która nie
ma byæ jednostronna, ale wzajemna.
Kobieta jest dope³nieniem mê¿czyzny,
tak jak mê¿czyzna jest dope³nieniem
kobiety: kobieta i mê¿czyzna s¹ komplementarni. Kobiecoœæ realizuje „cz³owieczeñstwo” w takim samym stopniu
jak mêskoœæ, ale w sposób odmienny
i komplementarny.
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Kiedy Ksiêga Rodzaju mówi o „pomocy”, chodzi tutaj nie tylko o pomoc
w zakresie dzia³ania, ale tak¿e w zakresie
bycia. Kobiecoœæ i mêskoœæ s¹ komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dziêki ³asce tej dwoistoœci
elementu „mêskiego” i „kobiecego”, cz³owieczeñstwo realizuje siê w pe³ni.
8. Stworzywszy cz³owieka mê¿czyzn¹ i niewiast¹, Bóg powiedzia³ do
obojga: „zaludniajcie ziemiê i czyñcie
j¹ sobie poddan¹” (por. Rdz 1, 28). Nie
tylko da³ im moc rodzenia w celu
przed³u¿ania w czasie rodzaju ludzkiego, ale równoczeœnie zada³ im tê ziemiê poddaj¹c pod ich odpowiedzialne
zarz¹dzanie jej bogactwa. Cz³owiek,
istota rozumna i wolna, zosta³ pos³any, by przeobra¿aæ oblicze ziemi. Za
wype³nienie tego zadania, które jest
w zasadniczej mierze dzie³em kultury,
maj¹ od pocz¹tku jednakow¹ odpowiedzialnoœæ zarówno mê¿czyzna jak
i kobieta. We wspólnocie ma³¿eñskiej
i w przekazywaniu ¿ycia, we wspólnym
zadaniu panowania nad ziemi¹ i czynienia jej sobie poddan¹, miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ nie ma statycznej
i homologicznej równoœci, lecz nie ma
te¿ miêdzy nimi zasadniczej ró¿nicy,
która prowadzi³aby nieuchronnie do
konfliktu. Relacj¹ bardziej naturaln¹,
odpowiadaj¹c¹ zamys³owi Bo¿emu
jest „jednoœæ dwojga”, albo „dwoistoœæ”, co pozwala ka¿demu z nich
odczuwaæ miêdzyosobowe i wzajemne odniesienie jako dar, który wzbogaca i czyni odpowiedzialnym.
Tej „jednoœci dwojga” Bóg powierzy³ nie tylko dzie³o przekazywania
¿ycia i tworzenia rodziny, ale tak¿e zadanie budowania dziejów. Jeœli podczas Miêdzynarodowego Roku Rodziny, obchodzonego w 1994 roku,
uwaga nasza skoncentrowa³a siê na
kobiecie jako matce, to Konferencja
w Pekinie stanowi szczególn¹ okazjê,
aby na nowo zdaæ sobie sprawê z wielostronnego wk³adu kobiety w ¿ycie
ca³ych spo³eczeñstw i narodów. Jest
to wk³ad natury przede wszystkim
duchowej i kulturowej, ale tak¿e spo³eczno-politycznej i ekonomicznej.
Jak¿e wiele zawdziêczaj¹ kobiecie ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego, kultury narodowe oraz
ca³y postêp ogólnoludzki!
9. Postêp ocenia siê zwykle wed³ug kategorii naukowych i technicz-

nych, i tak¿e w tych dziedzinach nie brak
wk³adu kobiet. Jednak¿e nie jest to jedyny wymiar postêpu, a tym bardziej nie
jest to wymiar zasadniczy. Wa¿niejszy
od niego jest wymiar spo³eczno-etyczny, który bierze pod uwagê odniesienia
miêdzyosobowe i zalety ducha. Spo³eczeñstwo najwiêcej zawdziêcza „geniuszowi kobiety” w³aœnie w tym wymiarze, który bardzo czêsto urzeczywistnia
siê bez rozg³osu, w codziennych relacjach miêdzyosobowych, a szczególnie
w ¿yciu rodziny.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym wyraziæ szczególn¹ wdziêcznoœæ kobietom,
które trudz¹ siê w ró¿nych dziedzinach
wychowania: w przedszkolach, szko³ach, uniwersytetach, domach opieki,
parafiach, stowarzyszeniach i ruchach.
Wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest
praca formacyjna, kobiety wykazuj¹
ogromn¹ gotowoœæ do poœwiêcania
siê, szczególnie na rzecz najs³abszych
i bezbronnych. Poprzez tak¹ s³u¿bê
urzeczywistniaj¹ one tê formê macierzyñstwa afektywnego, kulturowego
i duchowego, które ze wzglêdu na
wp³yw jaki wywiera na rozwój osoby
oraz na przysz³oœæ spo³eczeñstwa, ma
nieocenion¹ wartoœæ. Jak¿e nie wspomnieæ tu œwiadectwa tak wielu kobiet
katolickich i zgromadzeñ zakonnych
¿eñskich na ró¿nych kontynentach,
dla których wychowanie, szczególnie
dzieci, sta³o siê s³u¿b¹ najwa¿niejsz¹?
Jak¿e nie patrzeæ z wdziêcznoœci¹ na
te wszystkie kobiety, które pracowa³y
i nadal pracuj¹ w s³u¿bie zdrowia, nie
tylko w dobrze zorganizowanych placówkach sanitarnych, ale czêsto
w trudnych warunkach w najubo¿szych krajach œwiata, daj¹c œwiadectwo oddania, które nierzadko graniczy
z mêczeñstwem?
10. Wyra¿am zatem ¿yczenie, drogie Siostry, aby temat „geniuszu kobiety” by³ rozwa¿any ze szczególn¹
uwag¹ nie tylko po to, by rozpoznaæ
w nim œlady Bo¿ego zamys³u, który
winien byæ przyjêty z szacunkiem, ale
tak¿e po to, by poœwiêcono mu wiêcej
miejsca w ¿yciu spo³ecznym i koœcielnym. Ten w³aœnie temat, który zosta³
ju¿ poruszony w zwi¹zku z Rokiem
Maryjnym, mia³em okazjê rozwa¿yæ
szeroko we wspomnianym Liœcie apostolskim „Mulieris dignitatem”, og³oszonym w 1988 roku. W bie¿¹cym
roku, do tradycyjnego Listu do kap³anów na Wielki Czwartek, do³¹czy³em
w³aœnie dokument „Mulieris dignita-

tem”, aby ukazaæ, jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu kap³ana spe³nia kobieta jako matka, jako siostra i jako wspó³pracownica w dzie³ach apostolatu. Jest to inna
jeszcze — ró¿ni¹ca siê od ma³¿eñskiej,
ale równie¿ wa¿na — forma owej „pomocy”, któr¹ kobieta, jak mówi Ksiêga Rodzaju, winna nieœæ mê¿czyŸnie.
Najpe³niejszy wyraz „geniuszu
kobiecego” Koœció³ widzi w Maryi
i znajduje w Niej Ÿród³o nieustannego natchnienia. Maryja nazwa³a siebie „s³u¿ebnic¹ Pañsk¹” (por.
£k 1, 38). Poprzez pos³uszeñstwo S³owu Bo¿emu przyjê³a uprzywilejowane powo³anie — wcale nie³atwe —
ma³¿onki i matki rodziny z Nazaretu.
Oddaj¹c siê na s³u¿bê Bogu, odda³a
siê tak¿e na s³u¿bê ludzi: s³u¿bê mi³oœci. W³aœnie ta s³u¿ba pozwoli³a Jej
prze¿yæ doœwiadczenie tajemniczego,
ale prawdziwego „królowania”. Nie
przez przypadek jest wzywana jako
„Królowa nieba i ziemi”. Nazywa J¹
tak ca³a wspólnota wierz¹cych, jest
te¿ nazywana „Królow¹” przez wiele
narodów i ludów. To „królowanie”
Maryi jest s³u¿eniem! To Jej s³u¿enie
jest „królowaniem”!
W ten sposób powinna byæ rozumiana w³adza tak w rodzinie, jak
w spo³eczeñstwie i w Koœciele. „Królowanie” jest objawieniem zasadniczego powo³ania cz³owieka, stworzonego na „obraz” Tego, który jest Panem
nieba i ziemi, i wezwanego, aby byæ
w Chrystusie Jego przybranym synem. Cz³owiek jest jedynym na ziemi
stworzeniem „którego Bóg chcia³ dla
niego samego”, jak naucza Sobór
Watykañski II, dodaj¹c znamienne s³owa, ¿e cz³owiek „nie mo¿e odnaleŸæ siê
w pe³ni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”
(Gaudium et spes, 24).
Na tym te¿ polega macierzyñskie
„królowanie” Maryi. Stawszy siê ca³kowicie darem dla swojego Syna, staje siê tak¿e darem dla synów i córek
ca³ego rodzaju ludzkiego, budz¹c najg³êbsze zaufanie ka¿dego, kto pragnie
byæ prowadzony przez Ni¹ po trudnych drogach ¿ycia ziemskiego do
ostatecznego celu. Ten cel ostateczny osi¹ga ka¿dy poprzez ró¿ne etapy
w³asnego powo³ania, poprzez cele
doczesne, które s¹ udzia³em tak mê¿czyzny, jak i kobiety.
11. Jeœli to „s³u¿enie” urzeczywistnia siê w sposób wolny, ze wzajemnoœci¹ i mi³oœci¹, jeœli wyra¿a prawdziw¹
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„królewskoœæ” osoby ludzkiej — to
dopuszczalne jest, bez negatywnych
konsekwencji dla kobiety, tak¿e pewne zró¿nicowanie zadañ, pod warunkiem, ¿e nie jest ono narzucone, ale
wyp³ywa ze specyfiki bycia mê¿czyzn¹
i kobiet¹. Jest to kwestia, która ma
szczególne znaczenie tak¿e wewn¹trz
Koœcio³a. Jeœli Chrystus — na mocy
wolnej i niezale¿nej decyzji, wyraŸnie
poœwiadczonej przez Ewangeliê i nieprzerwan¹ tradycjê koœcieln¹ — zawierzy³ tylko mê¿czyznom zadanie, aby
byli Jego „ikon¹” jako „pasterza” i „oblubieñca” Koœcio³a poprzez kap³añstwo s³u¿ebne, to fakt ten w niczym
nie umniejsza roli kobiety ani innych
cz³onków Koœcio³a, którzy nie zostali
wezwani do pe³nienia tej œwiêtej pos³ugi, wszyscy bowiem zostali w tej
samej mierze obdarzeni godnoœci¹
wyp³ywaj¹c¹ z „kap³añstwa powszechnego”, zakorzenionego w sakramencie Chrztu. Tego zró¿nicowania zadañ nie nale¿y jednak
interpretowaæ w œwietle norm reguluj¹cych funkcjonowanie spo³ecznoœci
ludzkiej, lecz wed³ug kryteriów w³aœciwych ekonomii sakramentalnej, to znaczy ekonomii „znaków”, które Bóg
wybra³ w sposób wolny, aby ukazaæ
„sw¹ obecnoœæ” wœród ludzi.
Zreszt¹, w³aœnie w tej ekonomii
znaków, chocia¿ poza rzeczywistoœci¹
sakramentaln¹, niema³e znaczenie posiada „kobiecoœæ” prze¿ywana na wzór
Maryi. W tej bowiem „kobiecoœci”
kobiety wierz¹cej, a w szczególnoœci
„konsekrowanej”, zawiera siê pewien
rodzaj immanentnego „profetyzmu”
(por. Mulieris dignitatem, 29), pe³en
szczególnej wymowy symbolizm, mo¿na by powiedzieæ, bardzo wyraŸny
charakter „ikony”, która urzeczywistnia siê w pe³ni w Maryi i jasno ukazuje sam¹ istotê Koœcio³a jako wspólnoty poœwiêconej bez reszty — jak serce
„dziewicze” — by byæ „oblubienic¹”
Chrystusa i „matk¹” wierz¹cych.
W œwietle tej komplementarnoœci „ikonicznej” ról mê¿czyzny i kobiety, uwidoczniaj¹ siê lepiej dwa nieod³¹czne
wymiary Koœcio³a: zasada „maryjna”
i „apostolsko-Piotrowa” (por. tam¿e,
27). Z drugiej strony, jak przypomnia³em kap³anom we wspomnianym Liœcie na Wielki Czwartek tego roku,
kap³añstwo s³u¿ebne w zamyœle Bo¿ym „nie jest w³adaniem, lecz s³u¿b¹”
(n. 7). Nagl¹cym zadaniem Koœcio³a,
w jego codziennym odnawianiu siê
w œwietle S³owa Bo¿ego, jest coraz

wyraŸniejsze ukazywanie tej prawdy
zarówno poprzez rozwijanie ducha
wspólnoty i wszystkich koœcielnych
form uczestnictwa, jak te¿ przez poszanowanie i docenianie wartoœci niezliczonych charyzmatów indywidualnych i wspólnotowych, wzbudzanych
przez Ducha Œwiêtego, aby przyczynia³y siê do budowania wspólnoty
chrzeœcijañskiej i s³u¿y³y ludziom.
W tym szerokim kontekœcie s³u¿by, Koœció³ — pomimo wielu uwarunkowañ — na przestrzeni dwóch tysiêcy lat swej historii, pozna³ w pe³ni
„geniusz kobiety” dziêki wielkim postaciom kobiet, które wywar³y istotny
i dobroczynny wp³yw na swoje czasy. Mam na myœli d³ugi orszak mêczennic, œwiêtych kobiet, wielkich mistyczek. Myœlê w szczególny sposób
o œwiêtej Katarzynie ze Sieny i o œwiêtej Teresie z Avili, której Papie¿ Pawe³
VI przyzna³ tytu³ Doktora Koœcio³a.
A jak¿e nie wspomnieæ równie¿ tych
kobiet, które kieruj¹c siê duchem wiary, stworzy³y dzie³a o niezwyk³ej donios³oœci spo³ecznej, zw³aszcza w zakresie s³u¿by najubo¿szym?
Z pewnoœci¹ w przysz³oœci Koœcio³a
trzeciego milenium nie zabraknie nowych i wspania³ych przyk³adów „geniuszu kobiety”.
12. Drogie Siostry, widzicie zatem,
jak bardzo pragnie Koœció³, aby najbli¿sza Konferencja w Pekinie, ukaza³a pe³n¹ prawdê o kobiecie. Trzeba,
aby w sposób wszechstronny ukaza³a „geniusz kobiety” i to nie tylko na
przyk³adzie wielkich i znanych kobiet
z przesz³oœci lub nam wspó³czesnych,
ale tak¿e tych zwyczajnych, prostych,

które wykorzystuj¹ swe kobiece talenty dla dobra innych w ¿yciu codziennym. Kobieta bowiem, w³aœnie poprzez
poœwiêcanie siê dla innych ka¿dego
dnia wyra¿a g³êbokie powo³anie swego ¿ycia. Byæ mo¿e bardziej jeszcze ni¿
mê¿czyzna widzi cz³owieka, poniewa¿
widzi go sercem. Widzi go niezale¿nie
od ró¿nych uk³adów ideologicznych
czy politycznych. Widzi go w jego
wielkoœci i w jego ograniczeniach,
i stara siê wyjœæ mu naprzeciw, oraz
przyjœæ mu z pomoc¹. W ten sposób
urzeczywistnia siê w dziejach ludzkoœci podstawowy zamys³ Stwórcy i na
ró¿ne sposoby nieustannie ukazuje
piêkno — nie tylko fizyczne, ale nade
wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzy³ od pocz¹tku cz³owieka, a w szczególnoœci kobietê.
Zawierzam Panu w modlitwie owoce tego wa¿nego spotkania w Pekinie.
Niech rok bie¿¹cy bêdzie dla wspólnot
koœcielnych okazj¹ do szczególnego
dziêkczynienia Stwórcy i Odkupicielowi œwiata za dar tak wielkiego dobra,
jakim jest kobiecoœæ, która w ró¿nych
formach stanowi podstawowe dziedzictwo ludzkoœci i Koœcio³a.
Maryjo, Królowo mi³oœci, czuwaj
nad kobietami i nad ich pos³annictwem w s³u¿bie ludzkoœci i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bo¿ego!
Z moim B³ogos³awieñstwem Apostolskim.
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DZIEÑ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia - œwiêto
obchodzone przez Koœció³ Katolicki
w Polsce w Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego w celu przypomnienia
o nadrzêdnej wartoœci ¿ycia ludzkiego. Dzieñ ten zosta³ ustanowiony
w 1998 r. w odpowiedzi na s³owa œw.
Jana Paw³a II z encykliki „Evangelium
Vitae” (z 25.03.1995r.): „proponujê (...)
aby corocznie w ka¿dym kraju obchodzono Dzieñ ¯ycia. (...) Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Koœciele
i w spo³eczeñstwie œwieckim wra¿liwoœci na sens i wartoœæ ludzkiego
¿ycia w ka¿dym momencie i ka¿dej
kondycji. Nale¿y zw³aszcza ukazywaæ, jak wielkim z³em jest przerywanie ci¹¿y i eutanazja, nie nale¿y jednak pomijaæ innych momentów
i aspektów ¿ycia (...) - radoœæ z narodzin nowego ¿ycia, poszanowanie
i wolê obrony ka¿dego istnienia, troskê o cierpi¹cego i potrzebuj¹cego,
bliskoœæ z cz³owiekiem starym i umieraj¹cym, wspó³czucie w ¿a³obie, nadziejê i pragnienie nieœmiertelnoœci”.
Zdarza siê, ¿e dziecko rodzi siê
zdrowe wbrew przewidywaniom lekarzy, którzy sugeruj¹ aborcjê. Maj¹ równie¿ miejsce narodziny dziecka, które
wydawaæ by siê mog³o s¹ niemo¿liwe.
Mimo ogromnego rozwoju medycyny,
wci¹¿ maj¹ miejsce sytuacje, które zaskakuj¹ lekarzy, bo konkretny przypadek rozwija³ siê wbrew ich diagnozom.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e diagnozy prenatalne s¹ obarczone du¿ym ryzykiem
b³êdu – z autopsji na zw³okach abortowanych dzieci przeprowadzonych
w Wielkiej Brytanii wynika, ¿e diagnoza lekarzy co do stanu zdrowia poczêtego dziecka by³a prawdziwa jedynie

w 39% przypadków, reszta poczêtych
dzieci zosta³a poddana aborcji wskutek b³êdnej diagnozy. Je¿eli w Wielkiej
Brytanii 61% diagnoz stanu prenatalnego dzieci by³o b³êdnych (Independent, 2006), to jakiego procenta b³êdów
mo¿na siê spodziewaæ przy „zapaœci”
naszej S³u¿by Zdrowia? Dowodem na
to, ¿e Bóg jest dawc¹ ¿ycia a ka¿dy cz³owiek, ka¿de poczête dziecko tak¿e, bez
wyj¹tku ma do niego prawo, niech bêd¹
te oto œwiadectwa.
M³oda mê¿atka trafi³a do szpitala
z atakiem wyrostka robaczkowego. Po
zabiegach lekarze przekonywali j¹, ¿e
powinna usun¹æ dziecko, które nosi³a,
bo urodzi siê uszkodzone, niepe³nosprawne. Odwa¿na mê¿atka zdecydowa³a siê urodziæ dziecko. Ta kobieta to moja
matka, a dzieckiem by³em ja - mówi najs³ynniejszy dziœ tenor œwiata Andrea
Bocelli (ur. 22.09.1958r. we W³oszech w
Toskanii). Tê, krótk¹, ale przejmuj¹c¹
historiê o pocz¹tku swojego ¿ycia Andrea Bocelli zdecydowa³ siê opowiedzieæ
niedawno. Ujrza³a œwiat³o dzienne za poœrednictwem portalu YouTube. Œpiewak
subtelnie improwizuje na fortepianie.
Otulony niebieskim œwiat³em, w prostych s³owach, bez patosu koñczy:
„Chcia³bym, by ta historia doda³a odwagi mamom, które prze¿ywaj¹ trudne
chwile, s¹ w skomplikowanej sytuacji,
ale mimo to chc¹ ocaliæ ¿ycie swoich
dzieci”. Bocelli urodzi³ siê z jaskr¹, a po
kilku latach wzrok straci³ bezpowrotnie.
Dziœ jest wszechstronnie utalentowanym muzykiem: gra z pasj¹ na fortepianie, flecie, saksofonie, tr¹bce, puzonie,
gitarze i perkusji. To bezsprzecznie najpiêkniejszy tenor œwiata, œpiewak operowy i muzyki pop jednoczeœnie. Bilety
na koncerty Bocellego rozchodz¹ siê w
ci¹gu kilku godzin. Jak magnes
przyci¹ga t³umy
wiêksze ni¿ Michael Jackson.
Jego albumy
sprzedaj¹ siê w 3
mln egzemplarzy.
Wielki polski patriota Jan
Nowak Jeziorañski w jednym ze
swoich ostatnich
wywiadów
mówi³: „Pewnego

roku rozpoznano u mojej Matki pocz¹tki
gruŸlicy. A na to na³o¿y³ siê fakt, ¿e by³a
w ci¹¿y. Rada lekarzy orzek³a, ¿e powinno siê p³ód usun¹æ, bo jeœli nawet
go donosi i urodzi, to na pewno po wysi³ku zwi¹zanym z ci¹¿¹ zapadnie na galopuj¹c¹ gruŸlicê, a to oznacza³o niechybn¹ œmieræ. Zreszt¹ i urodzone
dziecko z pewnoœci¹ bêdzie zara¿one
gruŸlic¹. Moja Mama, jako osoba bardzo religijna, stwierdzi³a, ¿e bardziej trzeba s³uchaæ Pana Boga ni¿ ludzi i ¿e jeœli
bêdzie musia³a umrzeæ, to umrze, ale
dziecka nie usunie. Urodzi³em siê stwierdzi³, bo o niego chodzi³o - a ona,
moja Matka nie by³a potem nigdy chora, nawet na grypê. Do¿y³a 95 lat i by³a
zawsze bardzo szczêœliwa. Tak, to ... cud
narodzin” - zakoñczy³. On sam do¿y³
sêdziwego wieku, prze¿y³ 91 lat, zmar³
w Warszawie w 2005 r.
Przyk³adem heroicznej postawy
w walce o ¿ycie swojego nienarodzonego dziecka by³a Agata Mróz, gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski. Ca³a
jej kariera sportowa by³a bardzo trudna i wymaga³a od niej poœwiêceñ, poniewa¿ siatkarka boryka³a siê z bardzo
ciê¿k¹ chorob¹ szpiku kostnego.
W 2007 roku wysz³a za m¹¿, a kilka miesiêcy póŸniej zasz³a w ci¹¿ê. Jeszcze zanim dowiedzia³a siê o tym, ¿e spodziewa siê dziecka, by³a przygotowywana
do przeszczepu szpiku i dalszego leczenia. Lekarze radzili jej jak najszybsze wykonanie przeszczepu i podanie
leków, lecz Agata zdawa³a sobie sprawê z tego, ¿e dziecko nie prze¿yje, jeœli
wyrazi na to zgodê. Na czas ci¹¿y siatkarka zdecydowa³a siê na przerwanie
leczenia i przyjmowania leków. W jej
stanie ka¿da infekcja by³a œmiertelnym
niebezpieczeñstwem dla niej samej, jak
i dla jej nienarodzonego dziecka. Córeczka Agaty Mróz i jej mê¿a Jacka przysz³a na œwiat 4 kwietnia 2008 r. Miesi¹c
póŸniej siatkarka by³a przygotowana do
przeszczepu szpiku. Sam zabieg odby³
siê bez przeszkód ale niestety jej stan
zdrowia nagle siê pogorszy³ i zmar³a
dwa miesi¹ce po urodzeniu kochanej
córeczki. Heroizm z jakim walczy³a o ¿ycie nienarodzonego dziecka, jest godzien podziwu i naœladowania.
Opracowa³a: Halina Martowicz
na podstawie materia³ów Polskiego
Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia
Cz³owieka w Krakowie
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Przypowieœæ o przewrotnych rolnikach
I zacz¹³ mówiæ do ludu t¹ przypowieœæ. „Pewien cz³owiek za³o¿y³ winnicê, odda³ j¹ w dzier¿awê rolnikom
i wyjecha³ na d³u¿szy czas. W odpowiedniej porze wys³a³ s³ugê do rolników, aby mu oddali jego czêœæ z plonu
winnicy. Lecz rolnicy obili go i odes³ali z niczym. Ponownie pos³a³ drugiego s³ugê. Lecz i tego obili, zniewa¿yli i odes³ali z niczym. Pos³a³ jeszcze
trzeciego; tego równie¿ pobili do krwi
i porzucili. Wówczas rzek³ pan winnicy: co mam pocz¹æ? Poœlê mojego
syna umi³owanego, chyba go uszanuj¹”. Lecz rolnicy, zobaczywszy go,
naradzali siê miêdzy sob¹, mówi¹c: „To
jest dziedzic, zabijmy go a dziedzictwo
stanie siê nasze”. I wyrzuciwszy go
z winnicy, zabili. Co wiêc uczyni z nimi
w³aœciciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicê da innym.
Gdy to us³yszeli, zawo³ali: „Nigdy siê
to nie stanie!” On zaœ spojrza³ na nich
i rzek³: „Có¿ wiêc znaczy to s³owo Pisma: Ten w³aœnie kamieñ który odrzucili buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ wêg³a.
Ka¿dy kto upadnie na ten kamieñ, rozbije siê, a na kogo on spadnie zmia¿d¿y
go.” W tej samej godzinie uczeni w Piœmie i arcykap³ani zapragnêli dostaæ
Go w swoje rêce, lecz bali ludu. Zrozumieli bowiem, ¿e przeciwko nim skierowa³ tê przypowieœæ.
Jezus jest ju¿ w Jerozolimie i ci¹gle
w ostrej polemice z ¯ydami. Tym razem pos³uguje siê przypowieœci¹ która niemal bezpoœrednio nawi¹zuje do
tekstu proroka Izajasza „Pieœni o winnicy”: Chcê zaœpiewaæ memu Przyjacielowi pieœñ o Jego mi³oœci ku swojej winnicy! Przyjaciel mój mia³
winnicê na ¿yznym pagórku. Okopa³
j¹ i oczyœci³ z kamieni i zasadzi³ w niej
szlachetn¹ winoroœl, poœrodku niej
wybudowa³ wie¿ê, tak¿e i t³oczniê
w niej wyku³. I spodziewa³ siê ¿e wyda
winogrona, lecz ona cierpkie wyda³a jagody ( Iz 5, 1-2). S³uchacze, a g³ównie faryzeusze, pod¹¿aj¹cy za Jezu-

/£k 20, 9-19/
sem, szybko zorientowali siê ¿e Jezus
mówi o nich i o ich narodzie, narodzie
izraelskim, gdy¿ od czasów prorockich
trwali w œwiadomoœci, ¿e to w³aœnie
oni i tylko oni s¹ winnic¹ Jahwe, któr¹
Pan otacza³ tak wielk¹ opiek¹, z mi³oœci do niej.
Lectio (Czytanie i zrozumienie
Pisma)
W³aœciciel z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ i zaanga¿owaniem za³o¿y³ winnicê, która dla Izraelity by³a symbolem
pokoju, dostatku i bezpiecznej egzystencji. A udaj¹c siê w podró¿, oddaje
swój „skarb” w rêce dzier¿awców. Wysokoœæ dzier¿awy okreœla³a umowa.
Wówczas wynosi³a ona oko³o jedn¹
trzeci¹ zbioru po potr¹ceniu dziesiêcin. Przypowieœæ nie wyjaœnia warunków umowy, ale w tym wypadku wa¿niejsza jest jednak inna sprawa, czyli
nieuczciwa postawa dzier¿awców. Wielokrotne wysy³anie s³ug po dzier¿awê
ukazuje ich upór i z³¹ wolê. Wys³anie
syna i nara¿enie go na zniewagê
i œmieræ wydaje siê nierozs¹dne, lecz
jest podporz¹dkowane nauce jak¹ przypowieœæ przekazuje. Winnica oznacza
królestwo Bo¿e. W³aœcicielem winnicy jest Bóg. Natomiast nieuczciwi rolnicy, dzier¿awcy, to faryzeusze, uczeni
w Prawie i starsi ludu. Œmieræ syna- to
œmieræ Jezusa. Niezrozumia³a i nielogiczna nadzieja na objêcie dziedzictwa,
oznacza próbê obrony teokratycznego porz¹dku poprzez Jego zabicie.
W przewodniej myœli, jak¹ przekazuje
nam ew. £ukasz, miejsce narodu który
nie przyj¹³ Bo¿ego wys³añca Jezusa i
nie dochowa³ Przymierza, zajmie nowy
lud Bo¿y i wieczny Koœció³, zbudowany na odrzuconym kamieniu wêgielnym jakim jest Chrystus. Tym samym
skoñczy siê rola faryzeuszów i przywódców narodu ¿ydowskiego a ich
miejsce zajm¹ inni.
Meditatio (Spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle S³owa Bo¿ego)
Gdybyœmy zatrzymali siê tylko na
historycznej interpretacji tej przypo-

wieœci to wniosek by³by prosty, to nie
jest o nas, to o ludziach i wydarzeniach z przesz³oœci. Ale je¿eli ta przypowieœæ nas chrzeœcijan by nie dotyczy³a, to znaczy ¿e S³owo Bo¿e jest
martwe. Jednak tak nie jest, bo jest
Ono ponadczasowe. „Odrzucony kamieñ” to ten sam Chrystus na którym
zbudowana jest nasza wspólnota wiernych. I tak samo jak Chrystus w przypowieœci zadaje pytania swoim rozmówcom, tak pyta jaki plon wydaje
Koœció³ który On za³o¿y³? Jakie owoce wiary wydajê ja i ka¿dy z nas, którzy do Jego wspólnoty nale¿ymy? Byæ
mo¿e Boga nie wyrzucamy poza obrêb naszego ¿ycia ale pozostajemy
obojêtni na falê s³ownej przemocy
i k³amstwa które opanowa³y dzisiejsze mas media. Czêsto zapominamy ¿e
s³owa mog¹ zabijaæ, szczególnie te które obra¿aj¹ Boga, poni¿aj¹ i odbieraj¹
godnoœæ drugiemu cz³owiekowi. Jednak przysz³oœæ nie nale¿y do przemocy. Bóg chce nas ratowaæ i okazuje
mi³osierdzie, daj¹c nam Swojego Syna
i licz¹c ¿e Go uszanujemy.
Oratio/Contemplatio (Zwrócenie
siê do Boga i czas bycia z Bogiem
sam na sam)
Jerozolimscy s³uchacze zrozumieli, ¿e Jezus mówi³ o nich. I tu rodzi siê
pytanie, jakim ja jestem dzier¿awc¹?
Poprzez Chrzest Œw. i inne sakramenty powierzony mi zosta³ depozyt wiary, czy dobrze go wykorzystujê? Czy
niewygodne prawdy ewangeliczne nie
odstawiam na bok, jak star¹ fotografiê która jest mi teraz niepotrzebna, ale
pozostaje bo przypomina mi³e chwile
z dzieciñstwa?
Panie spraw abym nigdy nie wyrzuci³ Ciê z winnicy mojego ¿ycia a powierzone mi zadania wykonywa³ sumiennie, zgodnie z Twoj¹ wol¹ i by³
zawsze gotowy na wezwanie do oddania Twojej nale¿noœci.
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STYGMATYCY D•WIGALI RANY
CHRYSTUSA
Stygmaty fascynuj¹ od wieków 1224. Przez minione wieków stygmaty stygmatyczka mia³a 4 lata, by³a to
zarówno historyków, teologów, lekarzy, psychologów, psychiatrów, jak i artystów i historyków sztuki. Wszyscy
oni na swój sposób badaj¹ stygmaty
i staraj¹ siê zg³êbiæ ich tajniki. Wysuwane s¹ ró¿ne hipotezy, co do przyczyn tych niezwyk³ych ran – ¿e maj¹
pod³o¿e histeryczne, neurotyczne,
hipnotyczne czy te¿ s¹ efektem auto-

nosi³o oko³o 450 osób. Ta liczba jest
jednak nieprecyzyjna, trudno oszacowaæ to zjawisko na podstawie Ÿróde³
historycznych. W niektórych przypadkach stygmaty pojawia³y siê i znika³y, by³y osoby, których stygmaty
by³y niewidoczne dla œwiata a inni
w duchu pokory i skromnoœci ukrywali te niezwyk³e „odznaczenia” otrzy-

sugestii. A tym czasem tak naprawdê
stygmaty mo¿na poj¹æ jedynie za pomoc¹... wiary.
Za pierwszego stygmatyka w historii uchodzi œw. Franciszek z Asy¿u.
Otrzyma³ on te niezwyk³e znaki w roku

mane od Boga. O wiêkszoœci stygmatów dowiedziano siê dopiero po œmierci stygmatyków. Warto podkreœliæ, ¿e
ogromn¹ wiêkszoœæ wœród stygmatyków stanowi³y kobiety (ok. 390 kobiet
i ok. 60 mê¿czyzn). Najm³odsza znana

Agnieszka z Bawarii (1345-1352), córka cesarza Ludwika IV. Znaki otrzyma³a ona w klasztorze klarysek w Monachium, gdzie oddano j¹ na
wychowanie. Zaœ najstarsza stygmatyczka to Urszula Benincasa (15471618) z Neapolu, która doœwiadczy³a
bólu Mêki Pañskiej w wieku 69 lat, na
dwa lata przed œmierci¹. Fenomen
stygmatyzacji wystêpuje jedynie
wœród katolików. Jednak nie tylko
wœród osób duchownych. Pierwsi
stygmatycy pochodzili g³ównie z rodzin franciszkañskiej i dominikañskiej.
PóŸniej stygmaty pojawi³y siê tak¿e u
duchownych z innych zgromadzeñ a
tak¿e u osób niezwi¹zanych œlubem
zakonnym. W czasach wspó³czesnych wiêkszoœæ stygmatyków stanowi¹ osoby œwieckie (wiek XX to 56
stygmatyków wœród osób œwieckich i
37 wœród osób duchownych). Wiêkszoœæ stygmatyków pochodzi³a z Europy, najwiêcej z W³och. Znane s¹ tak¿e przypadki stygmatyków w tak
egzotycznych dla nas krajach jak Syria, Indie, Japonia, Korea Po³udniowa.
Stygmaty otrzymywano najczêœciej w koœciele, w czasie Mszy œw.,
po przyjêciu Komunii œw., po spowiedzi, w czasie adoracji krzy¿a czy modlitwy. Bywa³y tak¿e przypadki stygmatyzacji w domu. Wraz z ranami
stygmatycy doœwiadczali czêsto wizji
Mêki Pañskiej, zaœwiatów a w szczególnoœci czyœæca. Nierzadko doœwiadczali tak¿e œcis³ego zjednoczenia
z Chrystusem oraz otrzymywali ³askê
rozmowy ze Zbawicielem. Kobiety czasem dostêpowa³y zaszczytu mistycznych zarêczyn czy zaœlubin z Chrystusem jak np. œw. Teresa z Avila. Na palcu
stygmatyczki pojawia³a siê obr¹czka,
zwykle widoczna tylko dla niej, choæ
czasem mogli j¹ ujrzeæ inni. W historii
Koœcio³a zanotowano kilkadziesi¹t
przypadków takiego niezwyk³ego zjednoczenia z Chrystusem. Czêsto po
ekstazie zjednoczenia z Bogiem nastêpowa³ okres próby: zw¹tpienia, smutku i têsknoty, kiedy stygmatykom zdawa³o siê, ¿e Bóg ich opuœci³. Œw. Jan
od Krzy¿a nazywa³ ten okres „noc¹
zmys³ów”. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e
stygmatycy jako osoby szczególnie
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wyró¿nione przez Boga byli czêsto
atakowani przez szatana, który drêczy³
ich nie tylko psychicznie ale tak¿e fizycznie – na przyk³ad niemiecka mistyczka b³. El¿bieta z Reute opisywa³a, jak z³e duchy szarpa³y j¹, bi³y po
twarzy i wykrêca³y jej rêce. Podobnie
swe cierpienia opisywa³ œw. Ojciec
Pio, który doœwiadcza³ od szatana ciê¿kich pobiæ (szatan potrafi³ nawet rzucaæ jego cia³em o pod³ogê, katowaæ,
wybijaæ zêby ).
W XIV w. odby³o siê pierwsze publiczne wystawienie Ca³unu Turyñskiego, które by³o wielkim przypomnieniem ogromu Mêki Pañskiej w jej
fizycznym wymiarze. Niemniej jednak
nie jest znany ani jeden przypadek
stygmatów umieszczonych w przegubach r¹k (zgodnie z wizerunkiem na
Ca³unie oraz wspó³czesn¹ wiedz¹ medyczn¹ Chrystus musia³ byæ przebity
gwoŸdziami w³aœnie w tym miejscu –
inaczej Jego cia³o nie utrzyma³oby siê
na krzy¿u)a wszystkie opisane stygmaty r¹k znajdowa³y siê w œródrêczach
stygmatyków. Nie ma jednego „wzoru” stygmatów – rany te nie musz¹
dok³adnie odtwarzaæ ran Chrystusa.
Franciszkanin o. Celestyn Niezgoda
tak wyjaœnia: „Fakt ró¿nego umiejscowienia znamion i ró¿nego ich wygl¹du œwiadczy o wp³ywie ¿ycia wewnêtrznego stygmatyków na ich
powstanie, np. wyobra¿eñ o przebiegu mêki Chrystusa a tak¿e o wp³ywie
ikonografii pasyjnej”. Stygmatycy
najczêœciej doznaj¹ ran na rêkach oraz
nogach. Wielu z nich dozna³o równie¿
stygmatu przebicia serca. Takiej stygmatyzacji czêsto towarzyszy³a wizja
anio³a przebijaj¹cego serce stygmatyka d³ug¹ z³ot¹ w³óczni¹. Niektórzy, jak
choæby œw. Teresa z Avilii poza przebiciem serca nie mieli innych widocznych stygmatów. Niektórzy stygmatycy mieli rany ukryte, niewidoczne dla
osób postronnych – takie stygmaty
nosi³a m.in. œw. siostra Faustyna Kowalska. Czêœæ stygmatyków doœwiadcza³a krwawego potu czy ³ez mêki konania w Ogrójcu. Znane s¹ tak¿e
przypadki otrzymania œladów biczowania. Widaæ to by³o u œw. Gemmy
Galgani, u której stygmaty w postaci
œladów po biczowaniu pojawi³y siê
dok³adnie w tych miejscach, w których mia³ je Chrystus na ukochanym
krucyfiksie Œwiêtej. Niektórzy stygmatycy nosili widoczne siñce czy wyle-

wy podskórne doznane jakby od dŸwigania belki krzy¿a. Kilku stygmatyków
prze¿ywa³o ³amanie koœci i potworny
zwi¹zany z tym ból. Nie wszyscy stygmatycy nosili piêæ ran, u niektórych
by³y to tylko rany korony cierniowej
jak u œw. Rity z Cascii czy przebity bok
i serce u b³. Ma³gorzaty Colonna.
Stygmatycy kontemplowali i silnie
prze¿ywali Mêkê Pañsk¹. „Jak¿e smuci Mnie to, ¿e niektóre dusze traktuj¹
rozwa¿anie Moich ran za coœ nieistotnego, niewartego czasu. Medytacja
nad moimi ranami sprawi, ¿e wasze
umi³owanie Boga stanie siê jak wieczna wiosna” - powiedzia³ Jezus w czasie jednej z ekstaz do mistyczki i stygmatyczki Marii Marty Chambon, która
warto dodaæ, jak wielu innych stygmatyków zachowywa³a ca³kowity
post poza przyjmowaniem Eucharystii
w latach 1869-1873). Objawy towarzysz¹ce stygmatom nasila³y siê zw³aszcza w Wielkim Tygodniu, ale te¿ w pi¹tki w ci¹gu roku. Bywa³o, ¿e ju¿ od
Wielkiego Czwartku stygmatycy zda-

wali siê byæ nieobecni i oderwani od
rzeczywistoœci, tak bardzo prze¿ywali
wydarzenia Ogrójca a nastêpnie Drogi Krzy¿owej. Byli wtedy nieczuli na
bodŸce z zewn¹trz, nie mo¿na by³o siê
z nimi porozumieæ a ich cia³a stawa³y
siê nadzwyczajnie ciê¿kie i niemo¿liwe do podniesienia. Ich g³êbokie
wczucie w Mêkê Pañsk¹ doprowadza³o do ekstazy, w której powtarzali s³owa Chrystusa czy wydawali jêki, jakby wraz ze Zbawicielem byli
poddawani torturom. Po wyjœciu z tego stanu opisywali pasjê Chrystusa
ze szczególnymi, których nie ma
w Ewangelii a tak¿e pamiêtali, co do
nich mówiono, co wskazuje, ¿e w czasie ekstazy nie byli pozbawieni œwiadomoœci. Warto podkreœliæ, ¿e czasem
stygmaty pojawia³y siê wbrew woli
stygmatyka. Rany stygmatyczne ró¿ni¹ siê od zwyk³ych ran, nie goj¹ siê,
ale te¿ i nie ropiej¹. Nie da siê ich wyleczyæ. Nie dochodzi w nich do zaka¿eñ. Niektóre obficie krwawi¹, nawet
gdy nie s¹ umiejscowione przy naczy-
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niach krwionoœnych. Œw. Ojciec Pio
traci³ dziennie oko³o pó³ szklanki krwi,
co w normalnych okolicznoœciach
powinno doprowadziæ do wycieñczenia organizmu a nawet œmierci. U le¿¹cego stygmatyka krew sp³ywa³a
wbrew sile grawitacji – wzd³u¿ d³oni.
Niezwyk³ym zjawiskiem jest tak¿e fakt,
¿e rany znikaj¹ b¹dŸ zabliŸniaj¹ siê po
œmierci osoby naznaczonej stygmatami. Zdarza³y siê przypadki, ¿e znaki pojawi³y siê ju¿ po zgonie stygmatyka,
np. u œw. Klary z Montefalco czy beatyfikowanej przez b³. Jana Paw³a II
Florydy Cevoli, u której osiem dni po
zgonie na sercu i aorcie ukaza³ siê
krzy¿, gwoŸdzie, miecz oraz napisy:
Maria i IHS. W wielu przypadkach cia³a stygmatyków nie ulegaj¹ rozk³adowi, na d³ugo zachowuj¹c œwie¿oœæ
i elastycznoœæ oraz wydzielaj¹c przyjemny zapach. Tak by³o na przyk³ad
w przypadku dominikañskiej œwiêtej
Katarzyny Ricci czy karmelitanki Anny
Józefiny od Jezusa Lindmayr. Same
rany równie¿ niekiedy emanuj¹ s³odkaw¹ woñ przypominaj¹c¹ zapach
kwiatów. Stygmatom czêsto towarzyszy³y inne niewyt³umaczalne zjawiska,
jak np. nadzwyczajnie wysoka, powy¿ej 42 stopni Celsjusza temperatura
cia³a. Teolodzy nazywaj¹ to zjawisko
„po¿arem mi³oœci”. Wystêpuje ono zazwyczaj w okolicach serca stygmatyka i ran na jego boku. Tak¹ wysok¹
temperaturê cia³a mieli m.in. œw. Ojciec
Pio, œw. Katarzyna z Genui, œw. Pawe³
od Krzy¿a, œw. Gemma Galgani oraz
Marta Robin. Niektórzy stygmatycy mieli
dar bilokacji i lewitacji, inni wydzielali
przyjemny zapach,
np. œwiêty stygmatyk
z Pietrelciny wydziela³ zapach ró¿ czy fio³ków, jeszcze inni mogli ¿yæ ca³ymi latami
bez snu czy po¿ywienia. Sam¹ Eucharysti¹ ¿ywi³y siê m.in.
œw. Katarzyna ze Sieny, Maria Dominika
Lazzari oraz Marta
Robin. Poza Cia³em
Chrystusa nie by³y
one w stanie przyj¹æ
¿adnego pokarmu,
a mimo to nie wyst¹pi³y u nich ¿adne cho-

roby bêd¹ce konsekwencj¹ niedo¿ywienia, g³odu czy utraty wagi. Wspomniana œw. Katarzyna Sieneñska spa³a zaledwie pó³ godziny na tydzieñ, œw.
Ludwina z Schidam – 3 godziny w ci¹gu 30 lat, zaœ Marta Robin w ogóle nie
spa³a przez 50 lat, a œw. Ojciec Pio napisa³ kiedyœ „jedzenie, picie, spanie s¹
dla mnie du¿ym ciê¿arem”.
Równie¿ w naszym kraju ¿yli stygmatycy. S¹ wœród nich równie¿ osoby
wyniesione na o³tarze, lub trwaj¹ procesy beatyfikacyjne. Najs³ynnejszymi
polskimi stygmatykami s¹: Anastazja
Wo³oszyn, Stefan Kowalski, Wanda
Malczewska, B³. Dorota z M¹towów
Wielkich,Rozalia Celakówna, Siostra
Dulcissima, Siostra Wanda Boniszewska, Marianna Marchocka i Œw. Siostra Faustyna Kowalska. Najbardziej
znan¹ polsk¹ stygmatyczk¹ pozostaje œw. siostra Faustyna, znana dziœ na
ca³ym œwiecie aposto³ka Mi³osierdzia
Bo¿ego. Tej prostej, niewykszta³conej,
ale mê¿nej i bezgranicznie ufaj¹cej
Bogu zakonnicy Zbawiciel powierzy³
wielk¹ misjê g³oszenia orêdzia Mi³osierdzia skierowanego do ca³ego œwiata. „Wysy³am ciebie – powiedzia³ – do
ca³ej ludzkoœci z moim mi³osierdziem.
Nie chcê karaæ zbola³ej ludzkoœci, ale
pragnê j¹ uleczyæ, przytulaj¹c do swego mi³osiernego Serca”. Siostra Faustyna doœwiadczy³a w swoim ¿yciu
wiele niezwyk³ych zdarzeñ, darów czy
doœwiadczeñ. Wszystkie je opisa³a
w „Dzienniczku”. Na pewno najwa¿niejszym z nich by³y objawienia Pana

Jezusa. Oprócz tego w jej zapiskach
czytamy o wizjach (czyœæca, piek³a
i nieba), proroctwach, darze bilokacji,
zdolnoœci przenikania myœli i prze¿yæ
innych osób, obcowaniu z duszami
czyœæcowymi, nawiedzeniach szatana,
mistycznych wizjach Mêki Chrystusa
oraz o… stygmatach. Ten rzadko poruszany w¹tek biografii Œwiêtej obejmuje stygmaty ukryte. Tzw. ranê mi³oœci (rany w boku, na rêkach i stopach)
– siostra Faustyna otrzyma³a w 1928 r.
Z czasem doszed³ ból korony cierniowej. Aposto³ka Mi³osierdzia opisywa³a, ¿e ból stygmatów pojawia³ siê, gdy
znajdowa³a siê w pobli¿u osoby w grzechu œmiertelnym. Jej stygmaty zwi¹zane by³y z zadoœæuczynieniem za
ludzkie grzechy – cierpienie wyjednywa³o grzesznikom ³askê nawrócenia.
Dziêki umiejêtnoœci przyjêcia i zaakceptowania cierpieñ stygmatycy nierzadko mimo wszechogarnaj¹cego
bólu byli w stanie stworzyæ dzie³a, które przetrwa³y nawet po ich œmierci.
Stygmatycy czêsto zapocz¹tkowali
nowe formy kultu w Koœciele, zak³adali stowarzyszenia, zakony czy inne
dzie³a religijne, przez co oni sami jak
i ich wielkie owoce cierpienia z³¹czonego z Chrystusem s¹ ogromnym skarbem Koœcio³a Powszechnego.

Halina Martowicz
Literatura:
Nasza Arka, nr 4(136), 2012 r.
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Co to jest NEOKATECHUMENAT?
ra jest szczególnie bliska wstêpuj¹cym
na Drogê.

Stanowi drogê nawrócenia, dziêki której mo¿na odkryæ bogactwo
chrztu. Jest narzêdziem w s³u¿bie biskupów i proboszczów, które w ci¹gu lat formacji, opartej na lekturze
Pisma Œwiêtego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pe³ni
chrzeœcijañstwa – daje moc przyjêcia
Krzy¿a i mi³owania.
Pocz¹tki
Droga Neokatechumenalna zaczê³a siê w slumsach Madrytu, do których w latach 60 trafi³ jej inicjator, Kiko
Arguello (ur. 1939). Pochodzi on z zamo¿nej mieszczañskiej rodziny, by³
malarzem, a jego prace zdobywa³y nagrody na konkursach i wystawach. Ze
slumsami zetkn¹³ siê, gdy próbowa³
pomóc s³u¿¹cej maltretowanej przez
mê¿a pijaka. Próbowa³ interweniowaæ
jednak, gdy jego wysi³ki nie przynios³y skutków, zacz¹³ rozwa¿aæ, czy Bóg
nie mówi mu, aby zostawi³ wszystko
i poszed³ ¿yæ z ludŸmi z marginesu, aby
im pomóc.
Po odbyciu s³u¿by wojskowej
w Afryce za³o¿yciel odczu³, ¿e gdyby
jutro Chrystus przyszed³ powtórnie na
ziemiê, to chcia³by, aby znalaz³ go
u stóp Krzy¿a, wœród tych, którzy bardziej cierpi¹ na skutek grzechów innych ludzi – wœród ubogich. Zdecydowa³ siê zejœæ do „spo³ecznych
katakumb”, aby przepowiadaæ Ewangeliê nêdzarzom. Chcia³ w ten sposób
realizowaæ formu³ê Charlesa de Foucauld: ¿yæ w ciszy, jak Jezus w Nazarecie, w kontemplacji u nóg Chrystusa Ukrzy¿owanego, wœród biedaków.
Pewien opiekun spo³eczny wskaza³ mu
slumsy Palomeras Altas, gdzie zamieszka³ w baraku z desek, w którym

chroni³y siê psy. Mia³ ze sob¹ tylko
Bibliê i gitarê, spa³ na pod³odze na
sienniku wypchanym s³om¹.
W slumsach Kiko pozna³ Carmen
Hernandez, absolwentkê chemii, która mia³a licencjat z teologii. W tym czasie Carmen przygotowywa³a grupê
ewangelizacyjn¹, maj¹c¹ siê udaæ do
biedaków pracuj¹cych w kopalni Oruro w Boliwii. Ostatecznie tak¿e zamieszka³a w barakach i razem z Kiko zaczêli
przepowiadaæ Ewangeliê ludziom
z marginesu. Po latach Kiko powie:
„Pod naciskiem tego œrodowiska biednych Pan pozwoli³ nam znaleŸæ formê
przepowiadania, syntezê, która zosta³a przyjêta przez owych braci i stworzy³a pewn¹ „koinoniê”, wspólnotê
chrzeœcijañsk¹. Tak zrodzi³a siê wœród
biednych pierwsza wspólnota, z³o¿ona z Cyganów, analfabetów, ¿ebraków,
by³ych wiêŸniów, prostytutek itd.
Wspólnota, gdzie uwidacznia³a siê
mi³oœæ Chrystusa Ukrzy¿owanego,
sta³a siê znakiem. Dziêki ówczesnemu
arcybiskupowi Madrytu, Casimiro
Morcillo, mo¿na by³o przenieœæ tê rzeczywistoœæ na inne parafie Madrytu,
Rzymu i innych krajów. W barakach
odkryliœmy trójnóg, na którym póŸniej
oparliœmy ca³¹ Drogê Neokatechumenalna: S³owo, Liturgiê i Wspólnotê”.
W ten sposób zaczê³o realizowaæ
siê objawienie z 1959 r., w którym Kiko
otrzyma³ polecenie od Najœwiêtszej
Dziewicy Maryi: „Trzeba tworzyæ
wspólnoty chrzeœcijañskie takie jak
Œwiêta Rodzina z Nazaretu, które ¿y³yby w pokorze, prostocie i uwielbieniu,
gdzie drugi jest Chrystusem”. Te s³owa Kiko umieœci³ na ikonie Bogarodzicy, któr¹ namalowa³ w 1973 r. i któ-

Te niewielkie wspólnoty mog¹ byæ
odpowiedzi¹ na wyzwania czasów,
w których przeciêtny cz³owiek ogl¹da
telewizjê od 3,5 do 9 godzin dziennie.
W efekcie przyjmuje antropologiê
przeciwn¹ Objawieniu, gdy¿ z kultury
zosta³y wyrugowane wartoœci chrzeœcijañskie. Zdaniem Kikota „rewolucja antropologiczna”, która zalewa
i osacza jednostkê ze wszystkich stron
i w bardzo subtelny sposób s¹czy
w œwiadomoœæ i podœwiadomoœæ odbiorcy wartoœci sprzeczne z wartoœciami chrzeœcijañskimi, jest wyzwaniem
u progu trzeciego millenium chrzeœcijañstwa. Tê antropologiê aprobuj¹ niestety tak¿e ludzie ochrzczeni, którzy
myœl¹ i ¿yj¹ tak, jak dyktuje im œwiat –
mass media i kultura masowa. Godzinna Msza œwiêta w niedzielê nie jest
w stanie zmieniæ œwiadomoœci kszta³towanej w ci¹gu wielu godzin w tygodniu przez antychrzeœcijañskie œrodki
przekazu. Tylko powa¿ne wychowanie w wierze i dojrza³e jej praktykowanie, zdaniem Kiko, mo¿e odpowiedzieæ
na sekularyzacjê osaczaj¹c¹ chrzeœcijan. Dla nich, dla ju¿ ochrzczonych
kszta³towa³a siê Droga, która ma doprowadziæ do tego, ¿e ³aska chrztu staje siê si³¹ przemieniaj¹c¹ ¿ycie ka¿dego cz³owieka. Ma doprowadziæ do
dojrza³ej wiary, dziêki której chrzeœcijanin duchowo umi³uje swoich wrogów i bêdzie gotów iœæ na Golgotê. To
przygotowanie nawi¹zuje do wczesnochrzeœcijañskiego katechumenatu
przygotowuj¹cego doros³ych kandydatów do sakramentu chrztu.
W parafii
Droga Neokatechumenalna zaczyna siê, gdy jakiœ proboszcz chce
j¹ rozpocz¹æ u siebie – wówczas nawi¹zuje on kontakt z parafi¹, gdzie
wspólnoty neokatechumenalne ju¿
istniej¹, albo z diecezjalnym centrum
neokatechumenalnym. Do parafii zostaj¹ przys³ani katechiœci, którzy wraz
z proboszczem bêd¹ kierowaæ neokatechumenatem. Ekipy katechistów
sk³adaj¹ siê z ksiêdza, jednej lub
dwóch par ma³¿eñskich i kantora. Katechiœci spotykaj¹ siê z rad¹ parafialn¹, wspólnotami ju¿ istniej¹cymi
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przy parafii, a podczas niedzielnej
Mszy œwiêtej zapraszaj¹ wszystkich
wiernych do wziêcia udzia³u w katechezach. Tych katechez jest piêtnaœcie, w trakcie ich g³oszenia celebruje siê Liturgiê Pokutn¹ i Liturgiê
S³owa, podczas której uczestnikom
wrêcza siê Bibliê. Jest to tzw. etap kerygmatyczny, stawiaj¹cy s³uchaczy
wobec konkretnego wydarzenia: Jezus Chrystus jest Panem, tylko w Nim
jest zbawienie cz³owieka, umar³ On za
nasze grzechy, zmartwychwsta³ dla
naszego usprawiedliwienia, wst¹pi³
do nieba i wstawia siê za nami, byœmy mogli otrzymaæ Ducha Œwiêtego
i ¿ycie wieczne. Podczas tego etapu
uczestnicy doœwiadczaj¹ S³owa, Liturgii i Wspólnoty – podstaw ca³ej
Drogi. Katechezy koñcz¹ siê wyjazdem poza parafiê na tzw. konwiwencjê, czyli rodzaj dni skupienia. W tym
gronie celebrowana jest po raz pierwszy uroczysta Eucharystia. Na zakoñczenie konwiwencji ka¿dy z uczestników odpowiada na pytanie, czy
chce kontynuowaæ Drogê Neokatechumenalna, aby odnowiæ ³askê
chrztu i staæ siê dojrza³ym w wierze
chrzeœcijaninem. Z osób, które siê
decyduj¹, zostaje zawi¹zana wspólnota. Jej cz³onkowie wybieraj¹ spoœród siebie odpowiedzialnych, maj¹cych za zadanie czuwaæ nad rozwojem
¿ycia wspólnotowego zgodnie ze
wskazaniami katechistów. Wspólnota gromadzi siê dwa razy w tygodniu:
na Liturgii S³owa i niedzielnej Eucharystii, która sprawowana jest zgodnie ze starochrzeœcijañsk¹ tradycj¹
w sobotê wieczorem.
Liturgia S³owa Bo¿ego sk³ada siê
zazwyczaj z czterech czytañ – dwóch
ze Starego Testamentu i dwóch z Nowego. Po wys³uchaniu czytañ uczestnicy dziel¹ siê tym, co wywo³a³o w nich
jakiœ oddŸwiêk, rzuci³o œwiat³o na ich
¿ycie czy wezwa³o do nawrócenia. Po
tym „echu S³owa” prezbiter zbiera wypowiedzi i wyg³asza homiliê. Podobnie
dzieje siê podczas niedzielnej Eucharystii. Komuniê œwiêt¹, za zgod¹ Stolicy Apostolskiej, przyjmuje siê pod
dwoma postaciami – chleba i wina.
Z chwil¹ zawi¹zania do wspólnoty nie
mog¹ dochodziæ nowi cz³onkowie, a jeœli
ktoœ chce wst¹piæ na Drogê, mu czekaæ
na nowy cykl katechez. W parafii powstaj¹
kolejne wspólnoty, tak ¿e z czasem tworzy
siê sieæ ma³ych 30-40-osobowych grup.

Prekatechumenat
Po pierwszej fazie, kerygmatycznej, zaczyna siê faza zwana prekatechumenatem, czas s³uchania, wprowadzenia do jêzyka biblijnego i poznania
siebie samych, swojej w³asnej rzeczywistoœci. W pierwszym etapie uczestnicy poznaj¹ wielkie wydarzenia historii zbawienia, co przygotowuje do
nastêpnych etapów. PóŸniej zaczynaj¹
siê katechezy dogmatyczne na temat
„Credo” (Wyznania Wiary) i Katechizmu Koœcio³a Katolickiego. PóŸniej
nastêpuj¹ po sobie: wprowadzeni do
modlitwy, „Traditio” i „Reditio”.
W „Traditio”, po zakoñczeniu studiowania „Credo” w ma³ych grupach i we
wspólnocie, bracia zostaj¹ wys³ani po
dwóch do wszystkich domów parafii,
w celu g³oszenia Wiary („Credo”) kerygmatu, czerpi¹c z w³asnego doœwiadczenia. Trwa to dwa lata. Pokora i prostota s¹ etapami Drogi, które
prowadz¹ do ostatniego: etapu chwa³y. Trzeba wówczas nauczy siê chwalenia Pana i odkryæ, ¿e ¿ycie jest liturgi¹ œwiêtoœci. Mieæ dojrza³¹ wiarê to
odkryæ, ¿e bliŸni to Chrystus. Kiko
podkreœla, ¿e trzeba wzrastaæ w wierze, aby staæ siê dojrza³ym chrzeœcijaninem. Droga jest naœladowaniem
ziemskiego pielgrzymowania Maryi.
Dziewica z Nazaretu otrzyma³a zapowiedŸ od Anio³a, Dobr¹ Nowinê.
Katechezy wstêpne s¹ tym zwiastowaniem. Na tych, którzy je
przyjm¹, zstêpuje Duch Œwiêty i u¿yŸnia ich swoj¹ obecnoœci¹. S³owo
Bo¿e, g³oszenie kerygmy – penetruj¹c wnêtrze cz³owieka – pozwala jeszcze raz prze¿yæ ³askê chrztu œwiêtego. To zwiastowanie jest pocz¹tkiem.
Potem przychodzi czas narodzin. Po
narodzinach Chrystusa jest czas na
Jego ukryte ¿ycie w Nazarecie. Po
chrzcie Pan wstêpuje na górê, aby
zostaæ ukrzy¿owany.
Nad rozwojem wspólnot czuwaj¹
ekipy katechistów, przyje¿d¿aj¹cych
do parafii, które ich zaprosi³y. Niektórzy z nich rezygnuj¹ z pracy i staj¹ siê
katechistami wêdrownymi, tak jak
Pawe³ i Sylas, aposto³owie i pierwsi
chrzeœcijanie. Czuwaj¹ oni nad przebiegiem Drogi, katechizacj¹ na danym
terenie w kraju lub za granic¹. Pozostaj¹ w kontakcie z miejscowym biskupem, spotykaj¹ siê z braæmi. Wspólnoty, z których siê wywodz¹,
wspomagaj¹ ich finansowo.

W³asny jêzyk
Droga Neokatechumenalna wykszta³ci³a tak¿e swój w³asny jêzyk.
Kiko podkreœla, ¿e jest to jêzyk zrozumia³y dla cz³owieka wspó³czesnego.
Katecheza nie jest wyk³adem, a katechiœci mówi¹ rzeczy, które powinny trafiæ do bardzo ró¿nych ludzi – niewierz¹cych, wahaj¹cych siê lub
przeciwnych Koœcio³owi. Kiko uwa¿a
to za naturalne, gdy¿ ten, kto coœ odkry³, wzbogaca tak¿e jêzyk, ma swój sposób wyra¿ania siê, tak powstaje kultura. Wspólnoty maj¹ swoje œpiewy, które
przewa¿nie s¹ tekstami zaczerpniêtymi
z Pisma Œwiêtego. Po niedzielnej Eucharystii jej uczestnicy nieraz tañcz¹, gdy¿
Ewangelia mówi, ¿e gdy starszy brat
wraca z pola, s³yszy muzykê, widzi tañce i œwiêtowanie, gdy¿ brat, którego
uwa¿ano za umar³ego, wróci³ do domu
ojca. W domach osób bêd¹cych na
Drodze znajduj¹ siê ikony malowane,
przez Kiko, szczególnie Matki Bo¿ej
z Panem Jezusem i Œwiêtej Rodziny. Inicjator Drogi twierdzi, ¿e œwiat zbawi
nowa estetyka. Nowa estetyka jest zaœ
estetyk¹ nowoœci ¿ycia, które wyp³ywa z Chrystusa Zmartwychwsta³ego.
Nie mo¿na oddzieliæ prawdy, dobra
i piêkna. Œwi¹tynie powinny odzwierciedlaæ to¿samoœæ wiary chrzeœcijañskiej. Nale¿y odzyskaæ burz¹cy bariery
œmierci jêzyk paschalny. Czêœci¹ tej estetyki jest otwarcie na ludzi i atmosfera
braterstwa, co powinno ³¹czyæ siê
z wra¿liwoœci¹ na Boga-Mi³oœæ, przemieniaj¹cego ¿ycie cz³owieka.
Owoce duchowe Drogi to rodziny
otwarte na ¿ycie (ma³¿eñstwa Drogi
maj¹ przeciêtnie 5 dzieci), które w zlaicyzowanym œwiecie skutecznie przekazuj¹ prawdy wiary swoim dzieciom.
Robi¹ to podczas Liturgii Domowej
w niedzielne przedpo³udnia. Rodzice
czytaj¹ Bibliê, œpiewaj¹ psalmy wraz
z dzieæmi, pytaj¹, co Bóg w tym dniu
mówi do nich, modl¹ siê wspólnie. S¹
i takie rodziny z dzieæmi, które pozostawiaj¹ swoje domy, pracê i przyjació³, aby zamieszkaæ w najtrudniejszych miejscach na œwiecie, gdzie
Koœció³ atakowany jest przez sekty lub
zosta³ zniszczony. Tam próbuj¹ ponownie zaszczepiæ Koœció³, daj¹c przyk³ad autentycznego chrzeœcijañskiego
¿ycia. Biskupi posy³aj¹ tam tak¿e kap³anów, powstaj¹ nowe parafie lub
stare zaczynaj¹ siê odradzaæ. Obecnie
ok. 300 rodzin z Drogi zamieszka³o
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wœród najbiedniejszych w 105 diecezjach na wszystkich kontynentach.
Rodziny przebywaj¹ce na misjach czu³y potrzebê obecnoœci ksiê¿y, którzy
byliby gotowi towarzyszyæ im, tak¿e
w najubo¿szych i najbardziej duszpastersko zaniedbanych rejonach œwiata. St¹d zrodzi³a siê idea utworzenia
misyjnych seminariów diecezjalnych,
którymi kieruj¹ biskupi. Specyfika tych
seminariów polega na tym, ¿e klerycy
rekrutuj¹ siê przewa¿nie z Drogi, a prezbiterzy mog¹ byæ pos³ani przez miejscowego biskupa na ca³y œwiat, tak¿e
do diecezji, gdzie brakuje kap³anów.
Pierwsze seminarium „Redeinptoris
Mater” powsta³o w Rzymie w 1988 r.,
obecnie jest ich 35 na ca³ym œwiecie.

lo, a tak¿e papie¿ Pawe³ VI. Papie¿ Jan
Pawe³ II stwierdzi³ w liœcie skierowanym w 1990 r. do abpa Paula Josefa
Cordesa, któremu powierzony jest „ad
personam” apostolat wspólnot neokatechumenalnych: „uznajê Drogê
Neokatechumenalna jako „itinerarium”
fonnacji katolickiej wa¿ne dla wspó³czesnego spo³eczeñstwa i dla naszych
czasów”. Papie¿ zaleci³ tak¿e biskupom, aby docenili i wspomagali wraz
ze swoimi prezbiterami to dzie³o nowej ewangelizacji, aby realizowa³o siê
zgodnie z liniami proponowanymi
przez inicjatorów. Obecnie wraz z kongregacjami watykañskimi oraz Papiesk¹ Rad¹ ds. Œwieckich opracowywany jest Statut Drogi.

Zaskakuj¹cy rozwój
Zaskakuj¹cy rozwój wspólnot
neokatechumenalnych na ca³ym œwiecie ukaza³, ¿e Droga jest dzie³em zrodzonym w Koœciele, aby równolegle
do prac Soboru Watykañskiego II
w konkretnej formie realizowaæ soborowe wskazania na p³aszczyŸnie duszpasterstwa parafialnego.
Wagê nowej rzeczywistoœci koœcielnej, jak¹ jest Droga, dostrzeg³ ju¿
arcybiskup Madrytu Casimiro Morcil-

W Polsce
Do Polski Droga Neokatechumenalna dotar³a w 1975 r. dziêki jezuicie
o. Alfredowi Cholewiñskiemu (zm.
1988), który bêd¹c na studiach specjalistycznych w Rzymie bra³ udzia³
w katechezach organizowanych
w pierwszej rzymskiej parafii Mêczenników Kanadyjskich, gdzie rozpoczê³a siê Droga Neokatechumenalna. Katechezy zaczêto g³osiæ w Wielkim
Poœcie w Lublinie, wœród osób zwi¹-

zanych z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim. W pierwszej ekipie katechistów by³ Stefano Gennarini, który
do dziœ jest odpowiedzialnym za neokatechumenat w ca³ym kraju.
Seminarium „Redemptoris Mater”
w Warszawie erygowa³ Prymas Polski
kard. Józef Glemp w 1990 r. Dzia³a ono
w Warszawie, niebawem na M³ocinach
zostanie ukoñczony jego nowy budynek. Aktualnie przygotowuje siê w nim
do kap³añstwa 74 seminarzystów,
16 narodowoœci.. Œwiêcenia otrzyma³o ju¿ 32 prezbiterów.
Na œwiecie
Na œwiecie istnieje 15 tys. wspólnot w 4,5 tys. parafi¹ w 850 diecezjach,
znajduj¹cych siê w 105 krajach na piêciu kontynentach. Do ka¿dej wspólnoty nale¿y oko³o 30-45 braci. W Polsce jest 790 wspólnot w 350 parafiach,
znajduj¹cych w 35 diecezjach.
Na podstawie: wiara.pl
W naszej sanockiej farze
katechezy neokatechumenalne
w poniedzia³ki i czwartki
oko³o godziny 18.30.
ZAPRASZAMY
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SMAP 2019 – Informacje i zg³oszenia
ganizatorzy zapewniaj¹ noclegi
u rodzin (na dywanie) oraz w salach szkolnych. Uczestnicy powinni przyj¹æ miejsca noclegu
tam, gdzie zostan¹ skierowani
przez organizatorów.
WA¯NE: Jeœli znajdziesz
nocleg w rodzinie, pamiêtaj o jej
bezinteresownej goœcinnoœci i nigdy jej nie nadu¿ywaj. Warto
pomyœleæ i przygotowaæ równie¿
drobny upominek – jako wyraz
wdziêcznoœci.

Spotkanie M³odych Archidiecezji Przemyskiej
Dukla, 12-14 kwietnia 2019
JEŒLI…
· chcesz wzi¹æ udzia³ w piêknym wydarzeniu wiary
· szukasz ewangelicznego
dobra i wspólnoty
· pragniesz staæ siê radosnym cz³owiekiem zaufania
· akceptujesz przedstawione
poni¿ej warunki uczestnictwa
· jeœli przygotowujesz siê do sakramentu bierzmowania…
TO ZAPRASZAMY CIÊ…
…na spotkanie grupy przygotowuj¹cej siê do wyjazdu na kolejne
Spotkanie M³odych Archidiecezji Przemyskiej, które w dniach 12-14 kwietnia 2019 r. odbêdzie siê w Dukli. To ju¿
tradycja, ¿e przed Niedziel¹ Palmow¹
m³odzie¿ – na zaproszenie Metropolity Przemyskiego – spotyka siê na modlitwie w wyznaczonym mieœcie Archidiecezji, w ramach „diecezjalnego
etapu” Œwiatowego Dnia M³odzie¿y,
og³oszonego przez Ojca Œwiêtego.
PRZEDPODJÊCIEMDECYZJI…
pamiêtaj, ¿e dobre prze¿ycie Spotkania domaga siê pe³nego w³¹czenie
uczestników w duchowe przygotowanie oraz w ca³oœæ programu. Od pocz¹tku Wielkiego Postu – w dekanatach, parafiach i w szko³ach –
prowadzone s¹ modlitewne spotkania
formacyjne (Laboratorium wiary), pomagaj¹ce dobrze przygotowaæ siê do
tegorocznego SMAP-u.
Jeœli nigdy nie by³eœ na SMAPie, poproœ o œwiadectwo uczestnika
poprzednich spotkañ. W ka¿dej parafii znajdziesz takiego! Przekonasz
siê, ¿e jest to wydarzenie, w którym
warto wzi¹æ udzia³! Trzeba tylko zaakceptowaæ jego duchowy charakter.
Zanim siê zg³osisz odpowiedz sobie
na kilka pytañ:
· Co sk³ania Ciê do tego, ¿eby wyruszyæ na spotkanie m³odych katolików?
· Czy lubisz spotykaæ siê z innymi
ludŸmi? Czym potrafisz ich ubogaciæ?
· Kto z Twoich znajomych i przyjació³ by³by wdziêczny za zaproszenie
ich do wspólnego wyjazdu na SMAP,

bêd¹cym spotkaniem œwiadków wiary?
· Przed podjêciem decyzji poœwiêæ
trochê czasu na osobist¹ modlitwê.
Pos³uchaj g³osu Boga, pomyœl, czego
On oczekuje od Twojej pielgrzymki do
Dukli?
PRZYGOTOWANIE
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest udzia³ w „Laboratorium wiary”:
· na pierwsze Laboratorium zaproszeni s¹ wszyscy zainteresowani wyjazdem na Spotkanie M³odych do
Dukli (katecheza po³¹czona z przedstawieniem celów i programu);
· na drugie Laboratorium przychodz¹ ci, którzy zdecydowali siê na
wyjazd i w³asnorêcznym podpisem na
Karcie uczestnictwa zaakceptowali
wszystkie wymagania. Podczas tego
spotkania uzyskasz tak¿e szczegó³owe informacje dotycz¹ce wyjazdu grupy na Spotkanie M³odych.
WYJAZD
Przyjazd do Dukli – wy³¹cznie
w zg³oszonych grupach: w pi¹tek, 12
kwietnia 2019 r. do godz. 17.00
Wyjazd z Dukli do domu: w Niedzielê Palmow¹, ok. godz. 14.00
PROGRAM:
Uczestnicy zobowi¹zuj¹ siê do
wziêcia udzia³u we wszystkich oficjalnych wydarzeniach (Msze œw., nabo¿eñstwa, grupy dzielenia, spotkania ze
œwiadkami wiary) w wyznaczonych
miejscach. W czasie SMAP obowi¹zuje ca³kowity zakaz spo¿ywania alkoholu i zakazanych u¿ywek.
ZAKWATEROWANIE
W prostych warunkach pielgrzymkowych (zabraæ œpiwór i karimatê). Or-

WIEK
W spotkaniu mog¹ uczestniczyæ
w zasadzie m³odzi, którzy ukoñczyli 15
lat, ale – w ramach drogi formacyjnej
przed Sakramentem Bierzmowania – zapraszamy tak¿e m³odszych, którzy
musz¹ mieæ pe³noletniego opiekuna.
WY¯YWIENIE
Nale¿y zabraæ w³asny suchy prowiant; w miejscach zbiorowego noclegu organizatorzy zapewniaj¹ prosty
ciep³y posi³ek i herbatê.
KOSZT
Udzia³ w kosztach (przejazdy na
miejscu, materia³y organizacyjne, wynajêcie obs³ugi technicznej itp.) –
w sumie to 35 z³ od uczestnika (czyli
5 z³ bezzwrotnej zaliczki, któr¹ nale¿y
zap³aciæ Opiekunowi Grupy podczas
wpisywania siê na listê w czasie „Laboratorium wiary 2” oraz 30 z³ wp³acanych tu¿ przed wyjazdem do Dukli).
Uwaga! Op³ata ta nie zawiera kosztów
przejazdu do i z Dukli.
ZG£OSZENIE UDZIA£U
We w³asnej parafii, u w³asnego katechety lub dekanalnego
duszpasterza m³odzie¿y, po wziêciu udzia³u w katechezach „Laboratorium wiary” i podpisaniu
„Karty uczestnictwa”.
Wszelkich informacji na temat
zg³oszeñ udziela:
· £ukasz Mroczek, kom.
721 948 864, smapdukla@gmail.com
· Arkadiusz Wojnicki, kom.
668 809 950
(informacje zaczerpniête ze strony
internetowej: mlodziez.przemyska.pl)
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Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 2 w Sanoku
informuje, ¿e od dnia 25 lutego do 8 marca 2019r.
og³asza zapisy dzieci z obwodu szko³y do klasy I
na rok szkolny 2019/2020
Informacje o zapisach i wymaganej dokumentacji znajduj¹ siê
na stronie internetowej szko³y:
sp2.sanok.pl.
Uczniowie zamieszkali poza obwodem szko³y uczestnicz¹
w postêpowaniu rekrutacyjnym w terminie
od 12.03.2019r. do 25.03.2019r.
w przypadku prowadzenia postêpowania uzupe³niaj¹cego.

REKRUTACJA UCZNIÓW
do Szko³y Podstawowej Nr 8 w Sanoku
REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
1. Dotyczy uczniów zamieszka³ych w obwodzie szko³y.
Do klasy pierwszej przyjmuje siê z urzêdu dzieci zamieszka³e w obwodzie szko³y na podstawie zg³oszenia
rodziców/opiekunów prawnych.
Zg³oszenia dzieci do klasy pierwszej trwa³y bêd¹ od 25 lutego do 8 marca 2019 r. Wnioski mo¿na sk³adaæ w sekretariacie szko³y w godzinach 8.00 do 15.00 (w dniach 26.02.2019 i 5.03.2019, w godzinach od 7.30 do 16.30)
2. Dotyczy uczniów zamieszka³ych poza obwodem szko³y.
Zgodnie z Ustaw¹ Prawo Oœwiatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem szko³y mog¹ byæ przyjêci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postêpowania rekrutacyjnego, je¿eli szko³a po zakoñczeniu zg³oszeñ uczniów zamieszka³ych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane bêd¹ od 12 do 25 marca 2019 r. oraz od 7 maja do
14 sierpnia 2018 r. w przypadku przeprowadzenia postêpowania uzupe³niaj¹cego.
W postêpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/20 do klasy pierwszej Szko³y Podstawowej Nr 8 w Sanoku
bêd¹ brane pod uwagê kryteria okreœlone przez organ prowadz¹cy zatwierdzone w Uchwale Rady Miasta Sanoka
z dnia 28 marca 2017 r.
Nabór uczniów na rok szkolny 2019/20 do klasy I prowadzony bêdzie wg zasad i terminów okreœlonych
w harmonogramie.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w sekretariacie szko³y od 12.03.2019 do 25.03.2019 w godzinach 8.00 do 15.00
(w dniach 12.03.2019 i 16.03.2019, w godzinach od 7.30 do 16.30)
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ZAPROSZENIE –
Ró¿a Ró¿añcowa Rodziców

Nie wstydzê siê pomodliæ za swoje dziecko…
Szanowni Rodzice
Chcielibyœmy zainteresowaæ Was
ide¹ Ró¿ Ró¿añcowych Rodziców. Inicjatywa ta rozwija siê coraz piêkniej
w ca³ej Polsce (w Sanoku od maja
2018 r. - przy Parafii OO. Franciszkanów powsta³o 14 Ró¿, w których modli siê ju¿ 280 osób).
Ró¿ê tworzy grupa 20 osób modl¹cych siê wzajemnie za swoje dzieci
i dzieci chrzestne. Jedynym zobowi¹zaniem jest modlitwa 1 dziesi¹tkiem
ró¿añca dziennie, któr¹ mo¿na odmó-

wiæ np. w drodze do pracy, myj¹c naczynia czy w kolejce po zakupy (to
mniej ni¿ 5 min). Ka¿dy rozwa¿a inn¹
tajemnicê ró¿añca przez ca³y miesi¹c,
dziêki czemu odmawiane s¹ 4 czêœci
ró¿añca dziennie!
W intencji osób modl¹cych siê jak
i dzieci objêtych Ró¿ami Ró¿añcowymi, 4 dnia ka¿dego miesi¹ca odprawiana jest Msza Œwiêta wieczorna w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego w Sanoku, uczestnictwo jest
dobrowolne. Sk³adka wynosi 20 z³/rok.
Ró¿¹ opiekuje siê animator, który
przekazuje rodzicom ma³¹ ksi¹¿eczkê
mog¹c¹ pos³u¿yæ w trakcie modlitwy.
Pomyœlisz pewnie: „Nie mam czasu na ¿adne spotkania w celu zmiany
tajemnic, itp.” Spokojnie ;) ¯adnych
spotkañ nie ma! W 1 dniu kolejnego
miesi¹ca, rozpoczyna siê modlitwê
nastêpn¹ tajemnic¹, o czym przypomni sms od opiekuna.
OWOCE TAKIEJ MODLITWY
S¥ PRZEPIÊKNE!
ZACHÊCAMYWAS SERDECZNIE
DO W£¥CZENIA SIÊ W TO DZIE£O!
MODLITWA RÓ¯AÑCOWA
JEST CUDOWNYM PREZENTEM,

KTÓRY MO¯ESZ PODAROWAÆ
SWOJEMU DZIECKU!!!
Ps. Zwalczamy stereotyp, ¿e ró¿aniec jest dla osób w podesz³ym wieku. Wœród cz³onków naszych Ró¿ jest
bardzo du¿o m³odych mam i tatusiów.
Powstaj¹ Ró¿e Ró¿añcowe tworzone
w krêgu przyjació³, którzy modl¹ siê
za swoje dzieciaki. Tak¹ modlitw¹ mo¿na te¿ obj¹æ np. grupê dzieci chodz¹cych do jednej klasy.
Mo¿e chcielibyœcie stworzyæ Ró¿ê
Ró¿añcow¹ wœród Waszych znajomych lub rodziny? Opowiedzcie im
o tym pomyœle!
Do Ró¿ mog¹ równie¿ przyst¹piæ
rodzice chrzestni, wychowawcy,
a tak¿e osoby, które nie maj¹ dzieci,
ale maj¹ pragnienie w sercu do podjêcia takiej modlitwy w intencji dzieci
innych rodziców.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt pod nr tel. 502-368248 (po godz. 15) albo o kontakt w
kancelarii parafialnej przy sanockiej
farze. Mo¿na te¿ skorzystaæ z naszej
parafialnej strony internetowej.
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na
stronie www.rozaniecrodzicow.pl
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