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Wstan, idz
Sta³o siê, ¿e Jezus zmierzaj¹c do Jerozolimy przechodzi³ przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej
wsi, wysz³o naprzeciw Niego dziesiêciu trêdowatych.
Zatrzymali siê z daleka i g³oœno zawo³ali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj siê nad nami».
Na ich widok rzek³ do nich:
«IdŸcie, poka¿cie siê kap³anom». A gdy szli, zostali
oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widz¹c,

¿e jest uzdrowiony, wróci³
chwal¹c Boga donoœnym
g³osem, upad³ na twarz do
nóg Jego i dziêkowa³ Mu.
A by³ to Samarytanin.
Jezus zaœ rzek³: «Czy nie
dziesiêciu zosta³o oczyszczonych? Gdzie jest dziewiêciu?
¯aden siê nie znalaz³, który
by wróci³ i odda³ chwa³ê
Bogu, tylko ten cudzoziemiec».
Do niego zaœ rzek³: «Wstañ,
idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a».
£k 17, 11-19

Jeden na dziesieciu
Dziesiêciu trêdowatych spotyka Jezusa. Tr¹d by³ w œwiecie biblijnym chorob¹ maj¹c¹ nie tylko wymiar medyczny, ale te¿ spo³eczny i religijny. Traktowany jako kara za grzechy, zgodnie
z przepisami religijnymi powodowa³
nieczystoœæ rytualn¹ - zarówno samego chorego, jak i osób maj¹cych z nim
kontakt. Dlatego chorzy byli wyrzucani poza nawias spo³eczeñstwa: nie tylko mieszkali z dala od siedzib ludzkich,
ale te¿ gdy napotykali kogoœ na swej
drodze, musieli g³oœno ostrzegaæ, ¿e s¹
trêdowaci, by tamten nieopatrznie siê
nie zbli¿y³ i nie skala³.
Dziesiêciu trêdowatych nie podchodzi
do Jezusa - z daleka wo³aj¹ do Niego,
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prosz¹c, by siê nad nimi ulitowa³. Zapewne wiele s³yszeli o cudownych
uzdrowieniach, których dokonywa³
Rabbi z Nazaretu. Jezus nie wykonuje
¿adnego gestu, nie wypowiada ¿adnych
s³ów, które pada³y przy innych uzdrowieniach. Mówi tylko trêdowatym, by
poszli pokazaæ siê kap³anom (przepisy prawa nakazywa³y, by wyleczenie
z tr¹du by³o ocenione przez kap³anów,
chory musia³ te¿ z³o¿yæ Panu ofiarê za
swe oczyszczenie). Trêdowaci ruszaj¹,
a w drodze odzyskuj¹ nagle zdrowie.
Widz¹c to jeden z nich - jak zaznacza
Ewangelia Samarytanin, a wiêc cudzoziemiec - wraca wielbi¹c Boga, pada
do stóp Jezusa i dziêkuje Mu.

Dziesiêciu trêdowatych. Dziesiêciu zostaje oczyszczonych. Podziêkowaæ
wraca tylko jeden. Zadziwiaj¹ce? Tylko jeden, w dodatku cudzoziemiec,
dostrzeg³ cudownoœæ tego wydarzenia,
ujawnion¹ w nim Bo¿¹ moc i Bo¿¹ mi³oœæ? Jezus dokona³ wielu cudów, wielu
ludzi uzdrowi³ - czy wiêc to dobro tak
bardzo ludziom spowszednia³o, ¿e
dziewiêciu spoœród trêdowatych swoje uzdrowienie uzna³o za rzecz tak normaln¹ i oczywist¹, ¿e nie wymaga³a jakiejœ specjalnej wdziêcznoœci i podziêkowañ?
Dzisiejszy fragment Ewangelii mo¿e nas
sk³aniaæ do refleksji nad wszelkim dobrem, którym obdarza nas Bóg. Ka¿Strona 1
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Ewangelia na niedziele 20 pazdziernika
Si³a wytrwa³ej modlitwy
Jezus odpowiedzia³ swoim uczniom przypowieœæ o tym, ¿e zawsze powinni
modliæ siê i nie ustawaæ: «W pewnym mieœcie ¿y³ sêdzia, który Boga siê nie ba³
i nie liczy³ siê z ludŸmi. W tym samym mieœcie ¿y³a wdowa, która przychodzi³a
do niego z proœb¹: „Obroñ mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas
nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie: „Chocia¿ Boga siê nie bojê ani z ludŸmi siê
nie liczê, to jednak, poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa, wezmê j¹ w obronê,
¿eby nie przychodzi³a bez koñca i nie zadrêcza³a mnie”».
I Pan doda³: «S³uchajcie, co ten niesprawiedliwy sêdzia mówi. A Bóg, czy¿ nie
weŸmie w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego,
i czy bêdzie zwleka³ w ich sprawie? Powiadam wam, ¿e prêdko weŸmie ich
w obronê. Czy jednak Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?»
£k 18, 1-8

Ewangelia na niedziele 27 pazdziernika
Kto siê wywy¿sza bêdzie poni¿ony
Jezus powiedzia³ do niektórych, co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tê przypowieœæ: «Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz a drugi celnik.
Faryzeusz stan¹³ i tak siê w duszy modli³: „Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie jestem jak
inni ludzie, zdziercy, oszuœci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik. Poszczê
dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku niebu, lecz bi³ siê
w piersi i mówi³: „Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika”.
Powiadam wam: Ten odszed³ do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy
bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony».
£k 18, 9-14

Ewangelia na niedziele 3 listopada
Zacheuszu!
Jezus wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto. A by³ tam pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chcia³ on koniecznie zobaczyæ
Jezusa, kto to jest, ale nie móg³ z powodu t³umu, gdy¿ by³ niskiego wzrostu. Pobieg³
wiêc naprzód i wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go ujrzeæ, tamtêdy bowiem mia³
przechodziæ.
Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ w górê i rzek³ do niego: «Zacheuszu, zejdŸ
prêdko, albowiem dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu». Zeszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³ Go rozradowany. A wszyscy widz¹c to szemrali: «Do grzesznika poszed³
w goœcinê».
Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do Pana: «Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim,
a jeœli kogo w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzek³ do niego: «Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿ i on
jest synem Abrahama. Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co
zginê³o».
£k 19, 1-10
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dego dnia i o ka¿dej godzinie. Czy jesteœmy za nie wdziêczni? Czy w ogóle
je dostrzegamy? Czy te¿ raczej bardziej jesteœmy sk³onni dostrzegaæ
wszelkie braki, k³opoty i problemy,
z którymi siê borykamy. Czy na tym,

co nam doskwiera, nie skupiamy siê
tak mocno, ¿e przestajemy zauwa¿aæ
to wszystko, co mamy? A mo¿e to, co
mamy, traktujemy jako zupe³n¹ oczywistoœæ i rzecz tak normaln¹, ¿e dziêkowaæ za to nie trzeba?

Santo subito - juz 27 kwietnia!
30 wrzeœnia w Watykanie na konsystorzu (zgromadzeniu kardyna³ów pod przewodnictwem papie¿a), papie¿ Franciszek
poda³ datê kanonizacji b³. Jana Paw³a II.
Bêdzie to 27 kwietnia 2014 r. - Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego (œwiêto szczególnie zwi¹zane z Janem Paw³em II, który
wprowadzi³ je do kalendarza liturgicznego, a "odszed³ do domu Ojca" w³aœnie
w wigiliê tego œwiêta, "w czasie I Nieszporów œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego", 2 kwietnia
2005 r.). Wraz z Papie¿emPolakiem kanonizowany
zostanie b³. Jan XXIII.
Formalna droga na o³tarze
zmar³ego 2 kwietnia 2005
r. Jana Paw³a II jest bez
w¹tpienia najkrótsz¹ w nowo¿ytnych dziejach Koœcio³a, co jest swego rodzaju odpowiedzi¹ na powszechne przekonanie ludu
Bo¿ego, wyra¿one w s³owach "Santo subito" Œwiêty natychmiast, towarzysz¹cych pogrzebowi Papie¿a. Zgodê na rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego Benedykt
XVI wyrazi³ 13 maja 2005 r., a wiêc miesi¹c i 11 dni po œmierci Jana Paw³a II,
z pominiêciem wymogu piêcioletniego
okresu oczekiwania, jaki powinien up³yn¹æ od œmierci kandydata na o³tarze.
28 czerwca 2005 r. rozpocz¹³ siê pierwszy, diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Jana Paw³a II. Postulatorem
(osob¹ odpowiedzialn¹ za jego przebieg)
zosta³ ksi¹dz S³awomir Oder z wikariatu
Rzymu. Zebrano dokumentacjê dotycz¹c¹ ¿ycia i heroicznoœci cnót Papie¿a,
przes³uchano ponad 100 œwiadków.
Przeprowadzono te¿ dochodzenie
w sprawie cudu za wstawiennictwem Papie¿a, wymaganego do beatyfikacji. SpoEwangelista pazdziernik 2013

œród wielu œwiadectw o doznanych po
œmierci Jana Paw³a II ³askach wybrano
przypadek uzdrowienia z choroby Parkinsona (na któr¹ cierpia³ tak¿e Papie¿)
francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre Normand ze zgromadzenia Ma³ych
Sióstr Macierzyñstwa Katolickiego - niewyt³umaczalny z punktu widzenia medycyny.
Diecezjalny etap procesu beatyfikacyj-

nego zakoñczy³ siê w drug¹ rocznicê
œmierci Papie¿a, 2 kwietnia 2007 r.
(¿aden proces tego rodzaju w naszych
czasach nie trwa³ tak krótko). Kilka miesiêcy póŸniej w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych rozpocz¹³ siê drugi, watykañski etap procesu. 19 grudnia 2009
r. Benedykt XVI zatwierdzi³ dekret
o uznaniu heroicznoœci cnót Jana Paw³a
II, a 14 stycznia 2011 r. - dekret o uznaniu cudu uzdrowienia, co formalnie zakoñczy³o proces beatyfikacyjny. Beatyfikacja mia³a miejsce w Rzymie 1 maja
2011 r., Mszy œwiêtej przewodniczy³
papie¿ Benedykt XVI. Wspomnienie liturgiczne Jana Paw³a II papie¿ wyznaczy³ na 22 paŸdziernika (pami¹tka uroczystego rozpoczêcia pontyfikatu Jana
Paw³a II w 1978 r.).

Pomyœl o swoim ¿yciu i rozejrzyj siê
wokó³ siebie; spójrz na swoj¹ rodzinê,
dom, przyjació³, na dar wiary, piêkno
otaczaj¹cego Ciê œwiata, na wszystkie
ma³e radoœci dnia codziennego - za jak
wiele mo¿na Bogu dziêkowaæ!
mp
Niemal natychmiast ruszy³ te¿ proces
kanonizacyjny, którego postulatorem
zosta³ ponownie ks. S³awomir Oder. Wymagan¹ dokumentacjê z³o¿ono w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w lutym 2013 r. Do kanonizacji potrzebny
by³ formalnie kolejny cud, dokonany za
wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II.
Wybrano przypadek uzdrowienia Floribeth Mora Diaz z Kostaryki - wyj¹tkowy, bo do uzdrowienia dosz³o w dniu beatyfikacji Jana
Paw³a II. Kobieta, cierpi¹ca
na nieoperacyjnego têtniaka
mózgu, przesz³a ciê¿ki udar,
a lekarze byli bezradni wobec
jej stanu. Kilka tygodni póŸniej, ogl¹daj¹c w telewizji
transmisjê z mszy beatyfikacyjnej, zaczê³a siê modliæ do
Jana Paw³a II. Nastêpnego
dnia kobieta obudzi³a siê
zdrowa - wyleczona w sposób, którego nauka nie jest
w stanie wyjaœniæ. 5 lipca papie¿ Franciszek wyda³ dekret uznaj¹cy
ten cud, daj¹c tym samym zgodê na kanonizacjê.
Obaj przyszli œwiêci kierowali Koœcio³em katolickim w II po³. XX w. (b³. Jan
XXIII w latach 1958-63 i b³. Jan Pawe³
II w okresie 1978-2005). Obaj zaanga¿owani byli w Sobór Watykañski II (zwo³any w³aœnie przez Jana XXIII) i posoborow¹ reformê Koœcio³a, obu ³¹czy³a
wizja Koœcio³a otwartego, bliskiego ludziom.
Zaplanowana uroczystoœæ bêdzie
pierwsz¹ od lat, kiedy œwiêtymi og³oszeni zostan¹ papie¿e (i to dwóch na raz).
Ostatnim wyniesionym na o³tarze biskupem Rzymu jest œw. Pius X (1903-14)
kanonizowany w 1954 r.
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"Idzcie wiec i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19)
Jest upalny dzieñ 28 lipca 2013 roku.
Miliony osób oblegaj¹ pla¿ê Copa
Cabana w Brazylii. S³ychaæ g³oœn¹
muzykê, a wszyscy radoœnie tañcz¹ w
jej rytm. Czy to s³ynny karnawa³ w Rio?
Nie! - to Œwiatowe Dni M³odzie¿y!
W dniach 23-28 lipca w Rio De Janeiro odby³y siê 28 Œwiatowe Dni M³odzie¿y, które w roku 1985 zainaugurowa³ b³. Jan Pawe³ II. W spotkaniach
z papie¿em Franciszkiem uczestniczy³o ponad 3,7 mln osób z 175 krajów.
Has³em przewodnim spotkania by³y
s³owa z Ewangelii wed³ug œw. Mateusza: "IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody". Wiêkszoœæ refleksji skupia³a siê w³aœnie na misyjnoœci Koœcio³a
i powo³ania ka¿dego cz³owieka do
œwiadczenia o Bogu i do dzielenia siê
swoj¹ wiar¹.
Papie¿ Franciszek
swoje
pierwsze s³owa
skierowa³ do reprezentantów
rz¹du obecnych
przy jego powitaniu. Zaznaczy³,
¿e rozwój m³odzie¿y powinien
budziæ
nieustann¹ troskê
pañstwa i podkreœli³ ogromn¹
odpowiedzialnoœæ, jaka spoczywa na osobach doros³ych
za prawid³owe
ukszta³towanie
m³odego pokolenia. Papie¿ stwierdzi³, ¿e "M³odzie¿
jest oknem, przez które przychodzi na
œwiat przysz³oœæ. Jest oknem, a wiêc
stawia przed nami wielkie wyzwania.
Nasze pokolenie stanie na wysokoœci
obietnicy, która jest w ka¿dym m³odym
cz³owieku, gdy bêdzie umia³o zapewStrona 4

niæ mu przestrzeñ. To
znaczy: zatroszczyæ siê
o warunki materialne i
duchowe dla pe³nego
rozwoju; daæ mu mocne fundamenty, na których bêdzie móg³ budowaæ ¿ycie; zagwarantowaæ mu bezpieczeñstwo i oœwiatê, aby stawa³ siê tym, kim mo¿e
byæ; przekazaæ mu
trwa³e wartoœci, dla których warto ¿yæ;
zapewniæ nadprzyrodzony horyzont dla
jego pragnienia autentycznego szczêœcia i jego kreatywnoœci w tworzeniu
dobra; przekazaæ mu dziedzictwo
œwiata na miarê ludzkiego ¿ycia; rozbudziæ jego najlepszy potencja³, aby
sam tworzy³ w³asn¹ przysz³oœæ i by³
wspó³odpowiedzialny za los wszystkich. Z takim nastawieniem antycypujemy dziœ przysz³oœæ, jaka
przychodzi przez
okno, którym
jest m³odzie¿".
Podczas nabo¿eñstwa
na
Copa Cabana,
papie¿ Franciszek zwróci³ siê
ju¿ bezpoœrednio
do m³odzie¿y ze
s³owami zachêcaj¹cymi do pog³êbiania swojej
relacji z Jezusem. Ojciec
œwiêty podkreœla³, ¿e nale¿y
dodaæ do swojego ¿ycia wiarê,
nadziejê i mi³oœæ. Zachêca³ tak¿e, aby
m³odzie¿ z odwag¹ przystêpowa³a do
Sakramentu pojednania i zaufa³a mi³osierdziu Bo¿emu oraz zachêca³: "Drogi
m³odzieñcze, droga dziewczyno, "dodaj Chrystusa" do swego ¿ycia. W tych

dniach On czeka na ciebie w swoim
S³owie. S³uchaj Go uwa¿nie, a twoje
serce rozgrzeje Jego obecnoœæ. "Dodaj Chrystusa": On ciebie przyjmuje w
sakramencie przebaczenia, aby swoim mi³osierdziem uleczyæ rany grzechu.
Nie bój siê prosiæ Boga o przebaczenie. On nigdy nie przestaje nam przebaczaæ, jak mi³uj¹cy nas ojciec. Bóg
jest czystym mi³osierdziem! "Dodaj
Chrystusa", On na ciebie czeka, byœ
spotka³ siê z Jego Cia³em w Eucharystii, sakramencie Jego obecnoœci, Jego
ofiary mi³oœci, i w cz³owieczeñstwie
wielu ludzi m³odych, którzy ciê wzbogac¹ swoj¹ przyjaŸni¹, dodadz¹ ci otuchy swoim œwiadectwem wiary, naucz¹
ciê jêzyka mi³oœci, dobroci, s³u¿by.
Tak¿e ty, drogi m³odzieñcze, droga
dziewczyno, mo¿esz byæ radosnym
œwiadkiem Jego mi³oœci, odwa¿nym
œwiadkiem Jego Ewangelii, aby wnosiæ w ten nasz œwiat trochê œwiat³a".
26 lipca papie¿ Franciszek przewodnicz¹c Drodze Krzy¿owej zwróci³ uwagê na rolê ka¿dego cz³owieka i jego
miejsce na tej ostatniej Drodze Jezusa. Wezwa³ ka¿dego do g³êbokiej refleksji dotycz¹cej osobistego zaanga¿owania w relacjê z Nim i osobami
potrzebuj¹cymi. Papie¿ nie cofn¹³ siê
przed zadaniem m³odzie¿y trudnych
pytañ: "Powiedz mi: jesteœ jednym z
tych, którzy umywaj¹ rêce, udaj¹ g³upiego i odwracaj¹ g³owê? Czy jesteœ
jak Szymon z Cyreny, który pomaga
Jezusowi nieœæ to ciê¿kie drzewo, jak
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Maryja i inne kobiety, które nie lêka³y
siê towarzyszyæ Jezusowi z mi³oœci¹, z
czu³oœci¹ a¿ do koñca. A ty, kim z nich
chcesz byæ? Jak Pi³at, jak Szymon
Cyrenejczyk czy jak Maryja? Jezus
teraz patrzy na Ciebie i mówi: chcesz
mi pomóc nieœæ krzy¿? Bracia i siostry:
z ca³¹ moc¹ twojej m³odoœci, co Mu
odpowiesz?"
Oprócz momentów ciszy, refleksji i
zadumy, ŒDM obfitowa³o tak¿e w
wydarzania bardzo radosne. Jednym z
nich by³ niew¹tpliwie wspólny taniec
jaki wykona³a m³odzie¿ wraz z kilkudziesiêcioma obecnymi na ŒDM biskupami.
Na zakoñczenie ŒDM papie¿ Franciszek nawi¹za³ do myœli przewodniej i
zachêci³ m³odzie¿ do odwa¿nego dzie-

lenia siê swoj¹ wiar¹ zawsze i wszêdzie mówi¹c: "IdŸcie. W tych dniach
tutaj, w Rio, mogliœcie prze¿yæ piêkne
doœwiadczenie spotkania Jezusa, i to
spotkania Go wspólnie z innymi, odczuwaliœcie radoœæ wiary. Ale doœwiadczenie tego spotkania nie mo¿e zostaæ
zamkniête w waszym ¿yciu czy w ma³ej grupie parafialnej, w ruchu, waszej
wspólnocie. By³oby to niczym odciêcie tlenu p³on¹cemu ogniu. Wiara jest
p³omieniem, który staje siê tym ¿ywszy, im bardziej siê ni¹ dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznaæ, umi³owaæ i wyznawaæ Jezusa Chrystusa,
który jest Panem ¿ycia i historii (por.
Rz 10, 9). Jednak¿e uwaga! Jezus nie
powiedzia³: jeœli chcecie, jeœli macie
czas, idŸcie, ale powiedzia³: "IdŸcie (...)
i nauczajcie wszystkie narody". Dzielenie siê doœwiadczeniem wiary, dawanie œwiadectwa wiary, g³oszenie Ewan-

gelii jest poleceniem, które Pan daje
ca³emu Koœcio³owi, tak¿e tobie".
Jest pochmurny paŸdziernikowi dzieñ
2013 roku w jednej w poznañskich
parafii. Czy to kolejne Œwiatowe Dni
M³odzie¿y? Nie, to kolejny dzieñ który da³ mi Bóg. Nie s³ychaæ co prawda
muzyki ani tañców, ale i dziœ Jezus
mówi do Ciebie i do mnie: "IdŸ! Niewa¿ne ile masz lat!"
Joanna Mazur
http://dobre-slowa.pl/
http://zyjeewangelia.pl/
Zachêcam do odszukania materia³ów filmowych z ŒDM w Rio de Janeiro wchodz¹c na stronê
WWW.youtube.com i wyszukaæ has³o JMJ Rio 2013.

Bl. Wincenty Kadlubek
Wincenty Kad³ubek urodzi³ siê miêdzy
1150 i 1160 rokiem we wsi Karwów
ko³o Opatowa. Istnieje kilka hipotez
dotycz¹cych jego pochodzenia. Niektórzy historycy uwa¿aj¹, ¿e wywodzi³
siê on od rycerskiego rodu £abêdziów
albo Lisów (i jest to najbardziej wiarygodna wersja), a jego ojcem by³
mo¿ny palatyn Stefan, brat wojewody
krakowskiego Miko³aja. Tradycja
przekazana przez Jana D³ugosza podaje, ¿e Wincenty mia³ szlacheckie
pochodzenie (ród Ró¿yców, herb Poraj), jednak kieruj¹c siê pospolitym
brzmieniem jego nazwiska mo¿na przypuszczaæ, ¿e wywodzi³ siê z rodziny
ch³opskiej.
Pierwsze nauki Wincenty pobiera³
w pobliskiej Stopnicy, potem wyjecha³
do Krakowa, gdzie uczêszcza³ do krakowskiej szko³y katedralnej, w której
wyk³ada³ biskup Mateusz Cholewa.
Cieszy³ siê przyjaŸni¹ ksiêcia Kazimierza Sprawiedliwego, który byæ mo¿e
wspomóg³ go materialnie i umo¿liwi³
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studia za granic¹. Tak wiêc w latach
1167-1185 Wincenty studiowa³, nie
wiadomo jednak,
gdzie dok³adnie.
Fakt, ¿e w ówczesnych czasach nie
by³o du¿o wy¿szych uczelni
mo¿e sugerowaæ,
¿e uczy³ siê w Pary¿u albo Bolonii.
Najprawdopodobniej zaraz po
powrocie do kraju
(ok. roku 11831189) przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie.
W 1189 r. na pewno by³ ju¿ na dworze ksi¹¿êcym Kazimierza Sprawiedliwego, najpewniej w charakterze
notariusza, a póŸniej kanclerza jego dworu. W tym cza-

sie, na polecenie ksiêcia, zacz¹³ pisaæ
swoj¹ Kronikê polsk¹ - najwiêksze
dzie³o swego ¿ycia i literatury tamtych czasów,
które stanowi g³ówne,
chocia¿ niezbyt wiarygodne Ÿród³o historii
dziejów Polski tamtego
okresu.
Po œmierci Kazimierza
Sprawiedliwego, Kad³ubek zosta³ prepozytem
kolegiaty sandomierskiej. W 1207 r. zosta³
mianowany biskupem
krakowskim. Konsekracji dokona³ arcybiskup
gnieŸnieñski, Kietlicz.
Wincenty Kad³ubek nale¿a³ do naj¿arliwszych
zwolenników reform, jakie wówczas w Polsce
przeprowadzi³ abp Henryk Kietlicz (wprowadzenie celibatu, uniezale¿nienie KoStrona 5

œcio³a od w³adzy œwieckiej). Dla poparcia reform, inspirowanych przez
Stolicê Apostolsk¹, Wincenty bra³
udzia³ w synodach, zwo³anych specjalnie w tym celu w Borzykowie, Matyczowie i w Wolborzu, w których
uczestniczyli te¿ ksi¹¿êta: Leszek Bia³y, Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty i W³adys³aw Odonicz..
W 1218 r Wincenty zrzek³ siê urzêdu
biskupa. Czu³, ¿e spe³ni³ zadanie swojego ¿ycia i postanowi³ wst¹piæ do
klasztoru. Wybra³ opactwo cystersów
w Jêdrzejowie, przy koœciele, który
sam konsekrowa³. Wincenty prze¿y³
tam ostatnich 5 lat swego ¿ycia. Mimo
¿e liczy³ wtedy ok. 70 lat, jako zwyczajny mnich spe³nia³ wszystkie obowi¹zki surowej regu³y: wstawa³ o pó³nocy na dwugodzinne pacierze, uczestniczy³ siedem razy ka¿dego dnia we
wspólnych modlitwach, zachowywa³
posty.
W wolnych chwilach koñczy³ pisaæ
Kronikê polsk¹. Niestety nie uda³o mu
siê jej dokoñczyæ, gdy¿ œmieræ prze-

rwa³a jego pracê. Zmar³ w Jêdrzejowie 8 marca 1223 r. i zosta³ pochowany w prezbiterium klasztornego koœcio³a, co mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e
zmar³ w opinii œwiêtoœci.
Grób Wincentego odwiedzali Konrad
Mazowiecki, król Kazimierz Wielki,
król Kazimierz Jagielloñczyk wraz ze
swoj¹ matk¹ królow¹ Zofi¹ i Jan D³ugosz. Z lat 1583-1640 Szymon Starowolski na podstawie ksi¹g klasztornych
przytacza ponad 150 wypadków cudownych, przypisywanych Wincentemu. Wœród nich s¹ nawet wskrzeszenia umar³ych.
26 kwietnia 1633 r. dokonano otwarcia grobu Wincentego. Cia³o znaleziono prawie nienaruszone. Zdarzenie to
przyczyni³o siê do rozbudzenia jego
czci. 9 sierpnia tego samego roku cia³o przeniesiono do specjalnie wybudowanego mauzoleum. Odt¹d kult Wincentego sta³ siê bardzo ¿ywy. 13 listopada 1634 r. synod krajowy pod przewodnictwem prymasa Jana Wê¿yka
wniós³ do Stolicy Apostolskiej urzê-

dow¹ proœbê o kanonizacjê Wincentego Kad³ubka (oraz Stanis³awa Kostki, Kingi, W³adys³awa z Gielniowa,
Jozafata Kuncewicza i Jana Kantego).
W roku 1764 papie¿ Klemens XIII
podpisa³ odpowiedni¹ bullê, co równa³o siê formalnej beatyfikacji.
Wincenty jest patronem archidiecezji
warmiñskiej oraz diecezji kieleckiej
i sandomierskiej, a jego wspomnienie
liturgiczne w Koœciele katolickim obchodzi siê w dzienn¹ rocznicê œmierci
- 9 paŸdziernika.
W ikonografii b³. Wincenty Kad³ubek
jest przedstawiany w stroju biskupim,
a jego atrybutami s¹ pastora³ oraz infu³a u stóp.
Zosia Janicka
•ród³a:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/1009a.php3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Kad%C5%82ubek
http://adonai.pl/ludzie/?id=65

Lednica Seniora - 7 wrzesnia 2013
Dziesi¹ty ju¿ raz piêkne tereny nad Jeziorem Lednickim goœci³y na zaproszenie organizatorów Spotkañ M³odych,
przede wszystkim o. Jana Góry - ludzi
w postm³odzieñczym :-) wieku. Bez
wzglêdu na to, czy czuliœmy siê tu ju¿
zadomowieni przybywaj¹c kolejny rok
w to niezwyk³e miejsce, czy po raz
pierwszy, jednakowo radowa³a nas
atmosfera Spotkania, wspólna modlitwa, œpiewy wzbogacone ¿yw¹ gestykulacj¹. W ten piêkny dzieñ - niebo bez
jednej chmurki - chwaliliœmy Boga i tañcem; energetyczne Tango Francesco
podrywa³o z krzese³ek i ca³kiem leciwych pielgrzymów. Szybowaliœmy na
skrzyd³ach œpiewaj¹c pieœñ Tylko or³y,
zanurzaliœmy siê w wodzie przy Wyp³yñ
na g³êbiê.
By³y i poruszaj¹ce nasze wnêtrze medytacje zwi¹zane z g³ównym motywem
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tegorocznych Spotkañ W imiê Ojca:
bycie ojcem / rodzicem / opiekunem w ka¿dym wymiarze. W temat ten
wpisa³o siê zarówno obudowane pog³êbionymi rozwa¿aniami Ojcze nasz
o. Jana Góry, jak i kazanie arcybiskupa Henryka Muszyñskiego; okreœlone
przez sprawcê lednickich spotkañ,
o. Jana jako… kaloryczne. I rzeczywiœcie, poczuliœmy siê tym s³owem nakarmieni do syta. A dos³ownie o strawê dla cia³a zadba³y siostry ze Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek, przygotowuj¹c dla przyby³ych na Spotkanie
"starszaków" zupê rumforck¹. Najpierw jednak siostry przybli¿y³y zgromadzonym sylwetkê i idee za³o¿yciela
Zgromadzenia b³. Edmunda Bojanowskiego.
Na zakoñczenie Spotkania adorowaliœmy Najœwiêtszy Sakrament oraz -

zgodnie z tradycj¹ - ponowiliœmy uroczysty wybór Chrystusa jako najwa¿niejszej wartoœci w naszym ¿yciu, przechodz¹c przez okaza³¹ lednick¹ Rybê,
Bramê III Tysi¹clecia.
Ma³gorzata Francuz
Ewangelista pazdziernik 2013

Magia a religia - ukryte zagrozenie (cz. 2)
Magia kusi cz³owieka, ³udzi i mami go
pozorn¹ mo¿liwoœci¹ kontrolowania rzeczywistoœci, panowania nad ni¹ i wp³ywania na ni¹. W czystej postaci magia
k³óci siê radykalnie z postaw¹ religijn¹
i wiar¹ chrzeœcijañsk¹. Wystarczy wymieniæ choæby kilka oczywistych punktów.
Magia zak³ada wiarê w istnienie jakichœ
si³, mocy nadprzyrodzonych, które cz³owiek mo¿e przy pomocy odpowiednich
technik opanowaæ i zmusiæ do dzia³ania
na swoj¹ korzyœæ. Có¿ to za si³y? Jeœli mia³yby byæ niezale¿ne od Boga,
to przekonanie takie albo k³óci siê
z wiar¹ w Boga Jedynego (jeœli si³y te
mia³yby byæ jak¹œ dobr¹, pozytywn¹
moc¹), albo te¿ wkracza w dziedzinê
szatana (bo skoro nie Bóg, to pozostaj¹ moce o charakterze demonicznym).
Jeœli zaœ uznajemy tylko Bo¿¹ moc, to
wszelkie dzia³ania magiczne s¹ prób¹
zaw³adniêcia cz¹stk¹ tej mocy, wykorzystania jej do w³asnych celów.
Wszystko to jest wykroczeniem przeciw pierwszemu przykazaniu Dekalogu, wskazuj¹cemu na Boga Jedynego, w pe³ni niezale¿nego w swej woli
Pana wszechœwiata.
Magia ma byæ prób¹ poznania "tajemnicy", "sekretu" Boga, zg³êbienia jakiejœ wiedzy rzekomo zakrytej przez
Niego przed nami (czêsto pojawia siê
w zwi¹zku z magi¹ okreœlenie "wiedza
tajemna"). Cz³owiek myœl¹cy w ten sposób popada w ten sam grzech co Adam
i Ewa, gdy postanowili spróbowaæ owocu, który mia³ im daæ wiedzê równ¹ Bo¿ej (znamienny jest tu udzia³ szatana - to
on mami obietnic¹ zdobycia owej wiedzy: uleganie pokusie wejœcia w jej posiadanie otwiera cz³owieka na dzia³anie
szatana). Pycha, która pcha cz³owieka
ku próbie postawienia siê na równi
z Bogiem, sprzeciwia siê zarówno nale¿nej Bogu czci, jak i postawie ufnoœci w
Bo¿¹ m¹droœæ i w to, ¿e Bóg objawi³ nam
i daje wszystko, co jest nam potrzebne
do ¿ycia i zbawienia. W poszukiwaniu
prawdy nie musimy wchodziæ "tylnymi
Ewangelista pazdziernik 2013

drzwiami", nie musimy doszukiwaæ siê
jakichœ ukrytych znaczeñ, utajonych dróg
dla wtajemniczonych, odnalezienie których da³oby nam jakiœ wy¿szy stopieñ poznania i zrozumienia. Jezus jasno mówi
o swej nauce: "Ja przemawia³em jawnie
przed œwiatem. Uczy³em zawsze w synagodze i w œwi¹tyni, gdzie siê gromadz¹
wszyscy ¯ydzi. Potajemnie zaœ nie uczy³em niczego" (J 18,20). Podobn¹ wymowê maj¹ s³owa z Ksiêgi Izajasza: "Tak

bowiem mówi Pan, Stwórca niebios, Ten,
który jest Bogiem, który uformowa³ ziemiê i kszta³t jej nada³: "Ja jestem Pan,
i nie ma innego, i nie przemawia³em potajemnie w ciemnych zak¹tkach ziemi.
Nie powiedzia³em potomstwu Jakuba:
Szukajcie Mnie na pró¿no. Ja jestem Pan,
który mówi to, co s³uszne, oznajmia to,
co jest prawdziwe" (Iz 45,18-19).
Zaprzeczeniem ufnoœci pok³adanej
w Bogu jest wiêc wszelkie poszukiwanie jakiejœ wiedzy ezoterycznej, spoza
Objawienia, i próby jej wykorzystania.
Na taki grunt wkraczamy czêsto kieruj¹c siê ku niektórym formom tzw. medycyny alternatywnej czy ró¿nych technik
rozwoju osobowoœci. Czêœæ z nich opie-

ra siê bowiem nie tylko na prawach natury, ale jest równie¿ wzbogacona
o pewn¹ otoczkê filozoficzn¹, w której
mo¿na odnaleŸæ te i inne aspekty magii
(pomijaj¹c fakt, ¿e bywa to nieraz zwyk³a szarlataneria, i ca³a rzecz mo¿e siê dla
nas pod wzglêdem medycznym czy psychologicznym Ÿle skoñczyæ). Katechizm
Koœcio³a Katolickiego mówi jasno:
"Wszystkie praktyki magii lub czarów,
przez które d¹¿y siê do pozyskania tajemnych si³, by pos³ugiwaæ siê nimi i
osi¹gaæ nadnaturaln¹ w³adzê nad bliŸnim - nawet w celu zapewnienia mu
zdrowia - s¹ w powa¿nej sprzecznoœci z cnot¹ religijnoœci. Praktyki te nale¿y potêpiæ tym bardziej wtedy, gdy
towarzyszy im intencja zaszkodzenia
drugiemu cz³owiekowi lub uciekanie
siê do interwencji demonów. Jest równie¿ naganne noszenie amuletów. Spirytyzm czêsto poci¹ga za sob¹ praktyki wró¿biarskie lub magiczne. Dlatego Koœció³ upomina wiernych, by
wystrzegali siê ich. Uciekanie siê do
tak zwanych tradycyjnych praktyk
medycznych nie usprawiedliwia ani
wzywania z³ych mocy, ani wykorzystywania ³atwowiernoœci drugiego
cz³owieka" (KKK § 2117).
Sprzeczne z chrzeœcijañsk¹ postaw¹
zawierzenia i uznania Bo¿ego panowania nad œwiatem, zgody na Jego
wolê (wyra¿anymi w s³owach Modlitwy
Pañskiej "b¹dŸ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi") s¹ te¿ wszystkie próby przenikniêcia rzeczy przysz³ych, a
wiêc wiara we wró¿by, horoskopy itp.
Nawet jeœli robimy to tylko "dla zabawy", nie ¿ywi¹c przekonania o ich prawdziwoœci, zawsze istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e gdzieœ w podœwiadomoœci jak¹œ
ich cz¹stkê zaczynamy traktowaæ powa¿nie. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
stwierdza: "Bóg mo¿e objawiæ przysz³oœæ
swoim prorokom lub innym œwiêtym.
Jednak w³aœciwa postawa chrzeœcijañska polega na ufnym powierzeniu siê
Opatrznoœci w tym, co dotyczy przysz³oœci, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej
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ciekawoœci w tym wzglêdzie" (KKK §
2115). Zgodnie z wyk³adni¹ Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego: "Nale¿y odrzuciæ wszystkie formy wró¿biarstwa: odwo³ywanie siê do Szatana lub demonów,
przywo³ywanie zmar³ych lub inne praktyki maj¹ce rzekomo ods³aniaæ przysz³oœæ. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaœnianie przepowiedni i wró¿b, zjawiska jasnowidztwa,
pos³ugiwanie siê medium s¹ przejawami
chêci panowania nad czasem, nad histori¹ i wreszcie nad ludŸmi, a jednoczeœnie
pragnieniem zjednania sobie ukrytych

Znak Franciszka
Na jednym ze zdjêæ papie¿a Franciszka z Jego wizyty w Rio de Janerio widaæ w tle, na oparciu papieskiego krzes³a, ciekawy znak - ni to krzy¿, ni literka "T". Czy to tylko taki tajemniczy
element ozdobny? Otó¿ nie. To tzw.
tauka, krzy¿ franciszkañski - wa¿ny
"znak rozpoznawczy" wszystkich franciszkanów i tych, którym bliska jest
postaæ œw. Franciszka z Asy¿u, którego wspomnienie obchodziliœmy 4 paŸdziernika.
Kszta³t tauki wywodzi siê z alfabetu
hebrajskiego - tau (taw) jest jego ostatni¹, dwudziest¹ drug¹ liter¹. Pierwotna forma tej litery
przypomina³a X
i by³a u¿ywana
jako podpis czy
znak pieczêtuj¹cy
dokument lub
w³asnoœæ. W takim znaczeniu pieczêci - pojawia
siê tau w Ksiêdze
Ezechiela. W widzeniu Ezechiela
"m¹¿ w lnianej
szacie", pos³aniec
Boga, znakiem
TAW naznaczy³
wszystkich sprawiedliwych mieszkañców Jerozolimy,
którzy dziêki temu uniknêli zag³ady,
jaka spad³a na nieprawych. "Pan rzek³
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mocy. Praktyki te s¹ sprzeczne ze czci¹
i szacunkiem - po³¹czonym z mi³uj¹c¹
bojaŸni¹ - które nale¿¹ siê jedynie Bogu"
(KKK § 2116).
To samo dotyczy wszelkiego rodzaju
amuletów, talizmanów - im bardziej serio wierzymy w ich moc ochronn¹ czy
moc przynoszenia szczêœcia i pomyœlnoœci, tym bardziej przeczymy suwerennej
woli Boga, a przede wszystkim niszczymy w sobie ufnoœæ w pe³n¹ mi³oœci Bo¿¹
opiekê. Nie ma lepszej gwarancji bezpieczeñstwa ni¿ sam Bóg - jeœli jednak
jesteœmy od Niego daleko, wówczas
próbujemy szukaæ zabezpieczenia gdzie

do
niego:
"PrzejdŸ przez
œrodek miasta,
przez œrodek
Jerozolimy i nakreœl ten znak
TAW na czo³ach mê¿ów,
którzy wzdychaj¹ i biadaj¹
nad wszystkimi
obrzydliwoœciami w niej
pope³nianymi"(…) Do innych zaœ rzek³ tak i¿ s³ysza³em: "IdŸcie za
nim po mieœcie
i zabijajcie! (….)
Nie dotykajcie
jednak ¿adnego
mê¿a, na którym
bêdzie ów znak"
(Ez 9, 4-6). W piœmie starosynajskim litera Tau posiada³a znaczenie
"znaku s¹du".
Znak tau, jako
swój podpis i pieczêæ, przyj¹³ œw.
Franciszek z Asy¿u podczas Soboru Laterañskiego IV, zainspirowany
mow¹ papie¿a Innocentego III, nawi¹zuj¹c¹ do ezechielowego widzenia oraz

indziej, choæ jest to szukanie po omacku
wœród marnoœci i nicoœci, która w ostatecznym rozrachunku okazuje siê zawodna. Prawdziwe bezpieczeñstwo odnajdzie tylko ten, "kto przebywa w pieczy Najwy¿szego i w cieniu Wszechmog¹cego mieszka", jak mówi¹ s³owa Psalmu 91, s³awi¹cego Bo¿¹ opiekê. Psalm
121 zaœ g³osi: "Pan ciê strze¿e, Pan twoim cieniem", "nie zdrzemnie siê Ten, który ciê strze¿e", "uchroni ciê od z³a wszelkiego i czuwa nad twoim ¿yciem". Kto
zaufa³ Panu, niczego wiêcej nie potrzebuje.
Ma³gorzata Piechorowska

wezwania "b¹dŸcie wiêc bojownikami
T i krzy¿a". Obecnie krzy¿ tau (nazywany tauk¹) jest u¿ywany przez Zakon Braci Mniejszych (franciszkanów).
Krzy¿ ten u¿ywali tak¿e bracia szpitalni œw. Antoniego Pustelnika, st¹d bywa
nazywany te¿ krzy¿em œw. Antoniego.
Znaczenie tauki ³¹czy w sobie symbolikê Bo¿ej pieczêci i krzy¿a Chrystusowego - œw. Beda Czcigodny pisze:
"Chcê abyœcie wiedzieli, ¿e poniewa¿
u Samarytan litera Tau posiada podobieñstwo do krzy¿a, jakkolwiek u Hebrajczyków zosta³a zmieniona, przeto
przez Tau, które rozumie siê jako znak,
rozpoznawani s¹ ci, którzy nosz¹ znak
krzy¿a na czole i w sercu oraz przez
wiarê wierz¹ w mêkê Chrystusa
i mog¹ byæ zbawieni"
oprac. J. P.
Ewangelista pazdziernik 2013

Z ZYCIA PARAFII

Bierzmowanie 2013
10 wrzeœnia, we
wtorek, podczas
mszy œw. o godz.
17.00 ks. arcybiskup Stanis³aw
G¹decki udzieli³
m³odzie¿y z naszej parafii sakramentu bierzmowania.
red.

Dzien skupienia
W sobotê 28 wrzeœnia prze¿ywaliœmy w naszej parafii dzieñ skupienia, który by³ okazj¹ do tego, by przystan¹æ na chwilê
w Roku Wiary i zastanowiæ siê nad tym, w Kogo
i Komu wierzê.
Parafialne spotkanie z wiar¹ i modlitw¹ rozpoczê³o siê
ju¿ w pi¹tkowy wieczór wspólnym, radosnym (i g³oœnym) wielbieniem Boga. Sobotni dzieñ skupienia
otwar³a modlitwa Anio³ Pañski. Nie mog³o zabrakn¹æ
Eucharystii, by³ te¿ bardzo wa¿ny czas na staniêcie
w ciszy przed Jezusem i adorowanie Go w Najœwiêtszym Sakramencie. Rozwa¿aniami o wierze, nawiazuj¹cymi do s³ów papie¿a Franciszka z encykliki "Œwiat³o wiary", dzieli³ siê z nami ks. Daniel.
Ten dzieñ - lub choæby jego cz¹stka - by³ dobrym
„duchowym zastrzykiem” i sznas¹ nabrania wiary
w skrzyd³a...
red.
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Pamietamy
4 paŸdziernika przypada³a pi¹ta rocznica œmierci ks. Proboszcza Jana
Twardego - pierwszego proboszcza
i budowniczego naszej parafii. Tego
dnia modliliœmy siê za Niego podczas
wieczornej mszy œw. Na pocz¹tku
mszy ks. Proboszcz przypomnia³ sylwetkê swego poprzednika, przytaczaj¹c fragment z homilii pogrzebowej (na
podst. ksi¹¿ki "Nie ca³y odszed³em"):
"Kiedy w minion¹ sobotê, w dzieñ œw.
Franciszka z Asy¿u, w godzinie Apelu
Jasnogórskiego rozlega³ siê po osiedlu

Rusa dŸwiêk dzwonów, dla wielu
mieszkañców by³ to czytelny sygna³, ¿e
po d³ugiej i wyczerpuj¹cej chorobie
odszed³ do Pana d³ugoletni pasterz ratajskiej parafii pw. œw. £ukasza i budowniczy tego¿ koœcio³a, Ksi¹dz Kanonik Jan Twardy (…). Ksi¹dz Kanonik Jan Twardy kocha³ tê parafiê.
Kocha³ swoich parafian. Tej parafii
odda³ ogrom trudu i potu. Wœród Jego
niezliczonych kap³añskich dokonañ
i pos³ug nie sposób nie zauwa¿yæ niezwyk³ego dokonania, naznaczonego
wrêcz heroicznym wysi³kiem, jakim
by³o pobudowanie tej
œwi¹tyni
i domu parafialnego. Jedno jest pewne, wszelkie
dzia³ania
duszpasterskie i budowlane podejmowa³ z naj-

wiêkszym zaanga¿owaniem i mi³oœci¹
dla powierzonego sobie ludu. Tu prze¿y³ wiêksz¹ czêœæ swego kap³añskiego ¿ycia. Tu, na tym miejscu, dopali³o
siê Jego ¿ycie w s³u¿bie nam wszystkim".
Piêknymi s³owami o ks. Janie podzieli³
siê z nami na kazaniu tak¿e ks. Piotr,
który mia³ okazjê Go poznaæ w swojej rodzinnej parafii.
Na koniec, po mszy œw., tradycyjnie
wyszliœmy przed koœció³, by przy grobie œ.p. ks. Proboszcza odmówiæ
w Jego intencji dziesi¹tkê ró¿añca.
red.
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