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Najmniejszy - najwiekszym
Spór o pierwszeñstwo
Jezus i Jego uczniowie podró¿owali
przez Galileê, On jednak nie chcia³,
¿eby kto wiedzia³ o tym. Poucza³
bowiem swoich uczniów i mówi³ im:
"Syn Cz³owieczy bêdzie wydany
w rêce ludzi. Ci Go zabij¹, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli
tych s³ów, a bali siê Go pytaæ.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy by³
w domu, zapyta³ ich: "O czym to rozprawialiœcie w drodze?" Lecz oni

milczeli, w drodze bowiem posprzeczali siê miêdzy sob¹ o to, kto z nich
jest najwiêkszy. On usiad³, przywo³a³ Dwunastu i rzek³ do nich: "Jeœli kto
chce byæ pierwszym, niech bêdzie
ostatnim ze wszystkich i s³ug¹
wszystkich!". Potem wzi¹³ dziecko,
postawi³ je przed nimi i obj¹wszy je
ramionami, rzek³ do nich: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imiê moje,
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie pos³a³".
Mk 9, 30-37

Kto jest pierwszy
Aposto³owie w drodze do Kafarnaum
posprzeczali siê, kto z nich jest pierwszy, najwa¿niejszy. Sytuacja taka jest
nam doœæ dobrze znana z naszego w³asnego ¿ycia. Gdzieœ g³êboko w cz³owieku tkwi pragnienie, by siê wyró¿niaæ, byæ uznanym za lepszego i wa¿niejszego od innych i co za tym idzie by byæ lepiej traktowanym, cieszyæ siê
szczególnymi przywilejami. Licytujemy
siê miêdzy sob¹ zas³ugami: kto jest lepszy, wiêcej zrobi³; czêsto nawet tak¿e:
kto jest pobo¿niejszy, "lepiej" wierzy
czy jest bli¿ej Pana Boga. Owo bycie
lepszym, wykonywanie wiêkszej czy
ciê¿szej w naszym mniemaniu pracy ma
byæ Ÿród³em przywilejów, bo skoro
jesteœmy lepsi, to wiêcej nam siê nale¿y.
Wspó³czesny œwiat szczególnie nastawia nas na nieustann¹ rywalizacjê, walkê o swoje - wpaja nam siê, ¿e w ¿yciu
trzeba robiæ karierê, wykazywaæ swoje
atuty i walczyæ o ich uznanie, bo nikt
o nas nie zadba i jeœli sami nie bêdzieEwangelista 23 wrzesnia 2012

my przeæ do przodu, to wkrótce zostaniem z niczym na szarym koñcu, nic
nie osi¹gaj¹c.
Oczywiœcie trzeba znaæ swoj¹ wartoœæ:
swoje zalety, talenty - i wykorzystywaæ
je. Istotna jest tu jednak kwestia kontekstu i celu naszych dzia³añ. Czy nasze zalety i to, ¿e coœ robimy, ma s³u¿yæ jakiemuœ dobru, czy te¿ chodzi nam
jedynie o zyskanie z tego tytu³u chwa³y? Bo jeœli motorem naszych dzia³añ
jest pragnienie zaszczytów i chwa³y, to
wkrótce utkniemy w k³ótniach ze
wszystkimi wokó³, wœród pretensji do
ca³ego œwiata, g³êboko sfrustrowani,
w nieustannym poczuciu, ¿e oto my
ciê¿ko pracujemy, odwalaj¹c czarn¹
robotê, a kto inny zbiera laury, nas nikt
nie docenia, nie zauwa¿a, nie chwali,
choæ na to liczyliœmy i nam siê to przecie¿ nale¿y.
Opisany w Ewangelii spór o pierwszeñstwo miêdzy uczniami przypomina
nam, jak ³atwo cz³owiek ulega pokusie, by stawiaæ siê przed innymi. Jezus

przestrzega przed tym wielokrotnie,
czêsto wprost: przypomnijmy sobie
choæby tylko przypowieœæ o zajmowaniu pierwszego miejsca przy stole na
uczcie (£k 14,7-11) czy o faryzeuszu
i celniku modl¹cych siê w œwi¹tyni (£k
18,9-14). W przypowieœci o uczcie
s³yszymy, jak ten, który sam sobie wybiera pierwsze miejsce przy stole,
mo¿e byæ przez gospodarza poproszony o ust¹pienie komuœ znaczniejszemu,
zaœ tego, kto siada skromnie z ty³u,
gospodarz zaprosi na lepsze miejsce.
W drugiej przypowieœci Jezus ukazuje
dwóch modl¹cych siê ludzi: faryzeusz
stoj¹c z przodu butnie dziêkuje Bogu,
¿e nie jest jak inni ludzie (zw³aszcza jak
ów celnik) - nie grzeszy, zachowuje
przepisy religijne. Celnik tymczasem
stoi z ty³u, nie œmi¹c nawet oczu podStrona 1

Pierwsze czytanie
Bezbo¿ni mówili: «Zróbmy zasadzkê na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia siê naszym sprawom, zarzuca nam ³amanie prawa, wypomina nam b³êdy naszych obyczajów. Zobaczmy¿, czy prawdziwe s¹ jego s³owa, wybadajmy, co bêdzie
przy jego zejœciu. Bo jeœli sprawiedliwy jest synem Bo¿ym, Bóg ujmie siê za nim i
wyrwie go z rêki przeciwników. Dotknijmy go obelg¹ i katusz¹, by poznaæ jego
³agodnoœæ i doœwiadczyæ jego cierpliwoœci. Zas¹dŸmy go na œmieræ haniebn¹, bo –
jak mówi³ – bêdzie ocalony».
Mdr 2, 12. 17-20

Drugie czytanie

B ÓG

PYTA NAS

1. Czy jestem bezinteresowny - potrafiê
pomóc wtedy, gdy wiem, ¿e nie nic za to
nie otrzymam?
2. Czy potrafiê troszczyæ siê o dobro innych ludzi?
3. Co ostatnio dla kogoœ zrobi³em?

Najmilsi: Gdzie zazdroœæ i ¿¹dza sporu, tam te¿ bez³ad i wszelki wystêpek. M¹droœæ
zaœ zstêpuj¹ca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej sk³onna do zgody, ustêpliwa, pos³uszna, pe³na mi³osierdzia i dobrych owoców, wolna od wzglêdów ludzkich i
ob³udy. Owoc zaœ sprawiedliwoœci siej¹ w pokoju ci, którzy zaprowadzaj¹ pokój.
Sk¹d siê bior¹ wojny i sk¹d k³ótnie miêdzy wami? Nie sk¹din¹d, tylko z waszych
¿¹dz, które walcz¹ w cz³onkach waszych. Po¿¹dacie, a nie macie, ¿ywicie mordercz¹ zazdroœæ, a nie mo¿ecie osi¹gn¹æ. Prowadzicie walki i k³ótnie, a nic nie posiadacie, gdy¿ siê nie modlicie. Modlicie siê, a nie otrzymujecie, bo siê Ÿle modlicie,
staraj¹c siê jedynie o zaspokojenie swych ¿¹dz.
Jk 3, 16 – 4, 3

Ewangelia na niedziele 30 wrzesnia

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Zazdroœæ.Zgorszenie
Jan powiedzia³ do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliœmy kogoœ, kto nie chodzi z nami, jak
w Twoje imiê wyrzuca³ z³e duchy, i zabranialiœmy mu, bo nie chodzi³ z nami».
Lecz Jezus odrzek³: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imiê moje, nie
bêdzie móg³ zaraz Ÿle mówiæ o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z
nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego ¿e nale¿ycie do Chrystusa, zaprawdê
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu
by³oby lepiej uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze.
Jeœli twoja rêka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie
u³omnym wejœæ do ¿ycia wiecznego, ni¿ z dwiema rêkami pójœæ do piek³a w ogieñ
nieugaszony. I jeœli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest
dla ciebie chromym wejœæ do ¿ycia, ni¿ z dwiema nogami byæ wrzuconym do piek³a.
Jeœli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy³up je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejœæ do królestwa Bo¿ego, ni¿ z dwojgiem oczu byæ wrzuconym do piek³a,
gdzie robak ich nie umiera i ogieñ nie gaœnie».
Mk 9, 38-43. 45. 47-48

„Nale¿y wierzyæ,
choæby z otch³ani z³a,
w istnienie dobra”
Gustaw Herling-Grudziñski

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek: Prz 3,27-35; £k 8,16-18; Wtorek- wspomnienie b³. W³adys³awa z Gielniowa,
prezbitera: Prz 21,1-6.10-13; £k 8,19-21; Œroda- dzieñ powszedni albo wspomnienie œwiêtych
Kosmy i Damiana, mêczenników, albo œwiêtych Wawrzyñca Ruiz i Towarzyszy, mêczenników: Prz 30,5-9; £k 9,1-6; Czwartek- wspomnienie œw. Wincentego a` Paulo, prezbitera: Koh
1,2-11; £k 9,7-9; Pi¹tek- wspomnienie œw. Wac³awa, mêczennika: Koh 3,1-11; £k 9,18-22;
Sobota- Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a: Dn 7,9-10.13-14 lub Ap
12,7-12a; J 1,47-51; Niedziela: Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48; Poniedzia³ek- wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, dziewicy i doktora Koœcio³a: Job 1,6-22; £k 9,4650;Wtorek- wspomnienie Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10; Œroda- Job
9,1-12.14-16; £k 9,57-62; Czwartek- wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u: Job 19,21-27; £k
10,1-12; Pi¹tek-wspomnienie œw. Faustyny, zakonnicy: Job 38,1.12-21;40,3-5; £k 10,13-16;
Sobota- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Brunona, prezbitera: Job 42,1-3.5-6.12-17; £k
10,17-24;
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nieœæ, bije siê w piersi i prosi o wybaczenie swych grzechów. Jezus zapewnia, ¿e to celnik, a nie faryzeusz odszed³
do domu wys³uchany, a obie przypowieœci koñczy dobrze znanymi s³owami: kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony.
W kontekœcie ludzkich pragnieñ zaszczytów i chwa³y warto te¿ przypomnieæ naukê Jezusa o szczeroœci intencji pobo¿nych uczynków (Mt 6,1-17):
mówi¹c o poœcie, modlitwie i ja³mu¿nie Jezus przestrzega, byœmy "uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed
ludŸmi po to, aby nas widzieli". Ob³udnicy modl¹c siê, poszcz¹c czy daj¹c
ja³mu¿nê czyni¹ to tak, by wszyscy
o tym wiedzieli i chwalili ich za pobo¿noœæ i wielkodusznoœæ - otó¿ ci odbieraj¹ ju¿ swoj¹ nagrodê. Ten zaœ, kto
czyni dobro i jest pobo¿ny "w ukryciu"
- czyni¹c to z potrzeby serca, z mi³oœci

do Boga i ludzi, dla ich dobra a nie dla
w³asnej chwa³y, jest dostrze¿ony przez
Ojca, "który widzi w ukryciu" i od Niego otrzyma nagrodê.
Kto jest pierwszy i najwa¿niejszy wœród
uczniów Jezusa? Kto chce byæ pierwszy, niech bêdzie ostatni - niech bêdzie
s³ug¹ wszystkich. Zwieñczeniem nauki
Jezusa o pierwszeñstwie jest moment
podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy
Chrystus wstaje od sto³u i umywa
uczniom nogi - na znak, ¿e wkrótce
poniesie dla nich œmieræ. On - Mistrz
i Pan, wykonuje czynnoœæ nale¿¹c¹ do
najni¿szego s³ugi. Bo Syn Cz³owieczy
nie przyszed³ na œwiat, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ. Wierne naœladownictwo Pana w wytrwa³ej s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi, w autentycznej trosce o jego dobro, jest naszym zadaniem. Zadaniem niezwykle trudnym, bo
wymagaj¹cym nie³atwej walki z w³asnym egocentryzmem, nieustannego

przezwyciê¿ania samego siebie. Ale
jest te¿ drog¹ do œwiêtoœci.
Czym jest osi¹ganie œwiêtoœci? Jest
zapominaniem o sobie, zatracaniem siê
w byciu dla Jezusa i drugiego cz³owieka. Zatracaniem siê do tego stopnia,
by zapomnieæ, ¿e w ten sposób w³aœnie œwiêtoœæ siê osi¹ga. Ks. Jan Twardowski pisa³: "Pierwsze miejsce musi
istnieæ zawsze, musi byæ coœ wa¿niejszego wœród rzeczy niewa¿nych, ale
chodzi o to, ¿eby zastanowiæ siê, jak¹
drog¹ dochodzimy do pierwszego
miejsca. Je¿eli przepychamy siê si³¹
i myœlimy tylko o sobie, wtedy to miejsce jest straszne i chyba sam diabe³ na
nim siedzi. Je¿eli jednak s³u¿ymy ludziom, to nawet nie wiemy, ¿e ju¿ jesteœmy na pierwszym miejscu. Œwiêci
dopiero w niebie dowiedz¹ siê, jak
wa¿ni byli na ziemi; to zdziwienie bêdzie nale¿a³o do dodatkowych przyjemnoœci"
Ma³gorzata Piechorowska

Dolozylismy swoja cegielke
W minione wakacje dziêki ³asce Bo¿ej
mia³em okazjê spêdziæ miesi¹c czasu
w Jerozolimie na wolontariacie misyjnym. Przed wyjazdem w czerwcu byliœmy w parafii œw. £ukasza, by prosiæ
o wsparcie. Dlatego w imieniu wszystkich uczestników doœwiadczenia misyjnego "Jerozolima 2012" pragnê podzieliæ siê tym, czego tam doœwiadczyliœmy.
To tak¿e dziêki Waszemu - Drodzy Parafianie i Czytelnicy "Ewangelisty" wsparciu modlitewnemu i materialnemu ten wyjazd by³ mo¿liwy.
Rozes³anie
Dzieñ przed wylotem podczas Nieszporów na Uroczystoœæ Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a zostaliœmy
pob³ogos³awieni przez abp. Stanis³awa
G¹deckiego, który modli³ siê nad nami:"Prosimy Ciê Bo¿e, wejrzyj na te
swoje s³ugi i s³u¿ebnice, których posy³amy w ró¿ne czêœci œwiata na doœwiadczenie misyjne jako zwiastunów
zbawienia i pokoju".
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Grupa
Wyjecha³o
nas dziesiêcioro - 6
studentek,
3 kleryków
i opiekun
grupy - ks.
Przemys³aw
Tyblewski,
mój prefekt
z Arcybiskupiego
Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Jesteœmy wszyscy studentami
zaanga¿owanymi w dzia³alnoœæ Akademickiego Ko³a Misjologicznego dzia³aj¹cego przy Wydziale Teologicznym
UAM w Poznaniu.
"Dom Pokoju"
Przez miesi¹c nasza grupa modli³a siê
i pracowa³a na rzecz "Dom Pokoju" -

sierociñca dla palestyñskich dzieci,
prowadzonego przez siostry el¿bietanki z prowincji poznañskiej. Sierociniec na Górze Oliwnej powsta³ po
izraelsko-arabskiej wojnie szeœciodniowej w 1967 r., kiedy dramatycznie pogorszy³a siê sytuacja dzieci palestyñskich w Izraelu. Wiele z nich zosta³o bez rodzin, opieki i dachu nad
g³ow¹. Siostry el¿bietanki, które ju¿
Strona 3

wtedy prowadzi³y dwa domy dla pielgrzymów w Jerozolimie - jak mówi
s. Szczepana Hrehorowicz - "stanê³y
na Górze Oliwnej i postanowi³y, ¿e
w tym w³aœnie miejscu, gdzie widok
rozci¹ga siê na ca³¹ Jerozolimê, widoczny jest Grób Bo¿y, widoczne s¹
miejsca kultu ró¿nych religii, otworz¹
dom dla dzieci mówi¹cych ró¿nymi jêzykami, dzieci o ró¿nych kolorach skóry, a tak¿e dzieci ró¿nych religii". Tego
zadania podjê³y siê: s. Rafa³a W³odarczak, pracuj¹ca obecnie w nowym sierociñcu w Betlejem, i s. Imelda P³otka. Budowie domu towarzyszy³o wiele trudnoœci."Jednak siostry ca³kowicie zaufa³y Opatrznoœci Bo¿ej i powierzy³y ca³e dzie³o Najœwiêtszemu Sercu
Pana Jezusa. Jezus zawsze pomaga,
zw³aszcza wtedy, gdy dzieci potrzebuj¹
pomocy" - dodaje s. Szczepana, która obecnie jest prze³o¿on¹ sióstr na
Górze Oliwnej.
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Aktualnie w "Domu
Pokoju" pos³uguj¹
tylko trzy siostry (s.
Szczepana, s. Lidia
i s. Donata), które
swoj¹ gorliw¹
i ofiarn¹ s³u¿b¹
dbaj¹ o utrzymanie,
wy¿ywienie, wykszta³cenie i przygotowanie do ¿ycia
ponad dwadzieœciorga dzieci,
g³ównie dziewczynek. Dzieci maj¹
ró¿ny kolor skóry, mówi¹ ró¿nymi jêzykami i s¹ wyznawcami ró¿nych religii. W sierociñcu przebywaj¹ g³ównie
dzieci palestyñskie z tutejszych okolic
oraz etiopskie. Wiêkszoœæ z nich to
chrzeœcijanie, ale s¹ te¿ wyznawcy islamu. Podopieczni sióstr w wiêkszoœci maj¹ bliskich, ale z powodu trudnych warunków
materialnych lub
nieprawid³owego
funkcjonowania
rodziny, trafiaj¹ do
"Domu Pokoju".
"Siostry wychowuj¹c dzieci, zapewniaj¹ im dach
nad g³ow¹, wy¿ywienie, ale przede
wszystkim mi³oœæ,
ciep³o i troskê.
Dzieci chodz¹ zadbane i porz¹dnie

pierwszy pobyt cz³onków Akademickiego Ko³a Misjologicznego w "Domu
Pokoju".

ubrane. Tak jak
w domu s¹ w³¹czane
równie¿ we wszystkie obowi¹zki. Maj¹
swoje dy¿ury sprz¹tania czy zmywania
naczyñ. Jest czas na
zabawê i naukê" - pisze Joanna Molewska w ksi¹¿ce "Proœmy o pokój dla Jeruzalem" (Poznañ
2011), opisuj¹cej

kontemplowaæ tajemnicê Mêki, Œmierci
i Zmartwychwstania naszego Pana
w miejscu, gdzie siê ona dokona³a, jest
wielk¹ ³ask¹; dodawa³o nam to si³ na
kolejny dzieñ pracy.
Choæ ka¿dy dzieñ wygl¹da³ podobnie
i nie brakowa³o rozmaitych trudów, ta
zwyczajna codziennoœæ by³a dla ka¿dego z nas niezwyk³a i z pewnoœci¹ pozostanie w naszych sercach do koñca
¿ycia. W prze¿ywaniu tej codziennoœci
pomaga³a nam modlitwa, podczas której zanosiliœmy do Pana nasze w³asne

(Nie)zwyczajna codziennoœæ
Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliœmy Eucharysti¹ o godz. 7.00. Nastêpnie jedliœmy
œniadanie i zaczynaliœmy pracê, któr¹
wyznacza³y nam siostry. Po niej obiad
i po chwili odpoczynku podejmowaliœmy kolejne zadania. Dzieñ koñczyliœmy
nieszporami przy zachodzie s³oñca, którym towarzyszy³y nawo³ywania muezzina z kilkudziesiêciu minaretów rozsianych w okolicy naszego domu. Niemal
codziennie udawaliœmy siê do Bazyliki
Grobu Pañskiego, w której - wed³ug
Tradycji - znajduje siê Golgota oraz
Grób Pañski. Te wieczorne odwiedziny, tu¿ przed zamkniêciem œwi¹tyni, kiedy nie by³o ju¿ prawie pielgrzymów by³y
dla nas wyj¹tkowym prze¿yciem. Móc
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radoœci i troski, a zarazem przedstawialiœmy Panu Bogu intencje ludzi, którym
obiecaliœmy modlitwê i którzy nas

wspieraj¹ duchowo i materialnie. Pamiêtaliœmy tak¿e o Was, Drodzy Parafianie.
Praca
Tegoroczne doœwiadczenie misyjne w Jerozolimie by³o ju¿
trzecim tego rodzaju przedsiêwziêciem Akademickiego Ko³a
Misjologicznego w "Domu Pokoju". Podobnie jak w poprzednich latach podejmowaliœmy prace porz¹dkowo-remontowe, na które siostry z powodu ogromu pracy w ci¹gu roku
szkolnego nie mog¹ sobie pozwoliæ.
Do naszych codziennych zajêæ nale¿a³a: praca w ogrodzie, praca w kuchni
i przygotowywanie dla siebie posi³ków,
wyrównywanie drogi prowadz¹cej do
"Domu Pokoju", porz¹dkowanie pomieszczeñ gospodarczych oraz zabawek i przyborów szkolnych, udekorowanie ornamentami œcian w domu, segregowanie ubrañ dzieciêcych, poœcieli
czy rêczników. Wykonywaliœmy ponadto wiele innych drobnych prac domowych. Wiele z nich by³o dla nas sprawdzianem, odkrywaliœmy przez to nowe
talenty, ale te¿ wykorzystywaliœmy nabyte ju¿ umiejêtnoœci i otrzymane od
Pana Boga talenty. I tak na przyk³ad
Agnieszka Or³owska, tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Medycznego,
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uporz¹dkowa³a apteczkê, z kolei Katarzyna Mich, studentka archeologii
i teologii, uk³ada³a p³ytki na murku przy
placu zabaw.
"Dajemy siebie Chrystusowi, lecz tak¿e Koœcio³owi lokalnemu, jak i powszechnemu. Dzia³amy
w Koœciele dla Jego rozwoju i dobra. Wspieraj¹c Go modlitw¹ i prac¹,
dok³adamy swoj¹ cegie³kê" - napisa³a Kasia
w kronice naszego pobytu, któr¹ mo¿na przeœledziæ na stronie internetowej www.akmjerozolima2012.blogspot.com.

Doœwiadczenie
Mo¿liwoœæ mieszkania oraz modlitwy,
pracy, odpoczynku i budowania relacji z drugim cz³owiekiem w miejscu,
gdzie ¿y³ Jezus Chrystus, by³a dla ka¿dego z nas wielk¹ ³ask¹.
Pan Jezus szczodrze nam
b³ogos³awi³, daj¹c wiele
dowodów swojej mi³oœci. Samo miejsce,
w którym przebywaliœmy by³o ³ask¹. "Dom
Pokoju" po³o¿ony jest
bowiem na zboczu Góry
Oliwnej naprzeciwko
Starego Miasta Jerozolimy, dlatego codziennie
roztacza³ siê przed nami

widok na ca³e Œwiête Miasto Jeruzalem, w którym nasz Pan dokona³ zbawienia ka¿dego cz³owieka. Inspirowa³o to do pracy i sprzyja³o modlitewnej
zadumie.
Czas w Ziemi Œwiêtej to tak¿e doœwiadczenie budowania wspólnoty, co
wymaga od ka¿dego z nas przekreœlania siebie i rozumienia drugiego cz³owieka. Wspólne posi³ki, modlitwa,
wzajemna ¿yczliwoœæ i weso³e sytuacje
codziennoœci - to wszystko by³o naszym udzia³em. Zw³aszcza praca, podczas której pomagaliœmy sobie, dbaliœmy o swoje zdrowie, rozmawialiœmy
o sprawach b³ahych, ale i g³êbokich,
œpiewaliœmy na chwa³ê Pana Boga, czy
odmawialiœmy ró¿aniec, sprawi³, ¿e
pobyt w Ziemi Jezusa z Nazaretu sta³ siê dla ka¿dego z nas
niezapomnianym doœwiadczeniem.
Podziêkowania
Na koniec pragnê jeszcze raz
podziêkowaæ w imieniu ca³ej
grupy Wam, Drodzy Parafianie
i Czytelnicy "Ewangelisty", za
modlitwê, tak serdeczne przyjêcie nas podczas animacji misyjnej w czerwcu i tak szczodre wsparcie finansowe. Niech
dobry Bóg wynagrodzi to wielkie dobro od Was otrzymane.
Niech we wszystkim bêdzie Pan Bóg
uwielbiony.
kl. Jarek Czy¿ewski
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Ksiega Jeremiasza
Ksiêga Jeremiasza to jedna z ksi¹g
Starego Testamentu, nale¿¹ca do
zbioru proroków wiêkszych. Tytu³
wi¹¿e siê z osob¹ autora. Jeremiasz
(hebr. Jirmejahu - "Jahwe wywy¿sza") ¿y³ w latach ok 650 - 586
p.n.e.; pochodzi³ z rodziny kap³añskiej, choæ sam prawdopodobnie
funkcji kap³añskich nie pe³ni³. Oko³o roku 627 p.n.e. zosta³ powo³any
na proroka; jego dzia³alnoœæ zwi¹zana by³a g³ównie z Jerozolim¹
i przypad³a na okres kryzysu polityczno-religijnego w Judzie, zakoñczonego upadkiem Jerozolimy i niewol¹ babiloñsk¹.
Spe³nione groŸby i zapowiedzi kar
Problematyka trzech serii mów sk³adaj¹cych siê na Ksiêgê Jeremiasza
odpowiada trzem okresom jego prorockiej dzia³alnoœci. Najwa¿niejsze
mowy skierowane s¹ przeciw ba³wochwalstwu i synkretyzmowi religijnemu. Zawarte w tej czêœci groŸby i zapowiedzi kary urzeczywistnia
drugi okres - upadek Jerozolimy. Nie
przynosi on jednak nawrócenia narodu, trzeci okres dzia³alnoœci Proroka podobny jest wiêc do pierwszego.
Spalony zwój
Proces powstawania ksiêgi by³ z³o¿ony. O jego pierwszej fazie opowiada sam Jeremiasz: w roku 605
p.n.e. sekretarz Proroka, Baruch,
spisa³ pod dyktando Jeremiasza
pierwsz¹ wersjê tekstu (by³ to zbiór
gróŸb i wyroczni, zapowiadaj¹cych
klêskê Jerozolimy jako karê za grzechy Izraela). Proroctwa œci¹gnê³y
jednak na Jeremiasza zarzut bluŸnierstwa, zwój zosta³ spalony przez króla
judzkiego Jojakima, a Jeremiasz
i Baruch z trudem uniknêli wówczas
aresztowania. Prorok odtworzy³ póŸniej tekst, uzupe³niaj¹c go i aktualizuj¹c - w ten sposób powsta³a g³ówna czêœæ ksiêgi (proroctwa przeciwStrona 6

ko Judzie: rozdzia³y 1 - 20 i przeciw
obcym narodom: rozdzia³y 46 - 49).
W okresie po upadku Jerozolimy do
ksiêgi Jeremiasz do³¹czy³ póŸniejsze
mowy, a tak¿e zbiór wyznañ, sentencji oraz listy pocieszaj¹ce do wygnañców uprowadzonych w niewolê babiloñsk¹. Te czêœci ksiêgi zredagowane s¹ w pierwszej osobie,
pisane jêzykiem poetyckim.
Wk³ad Barucha
Autorstwo zredagowanych w trzeciej osobie rozdzia³ów 26 - 45 (fragmenty biografii Jeremiasza, zawieraj¹ce jego mowy przeciw Œwi¹tyni
oraz opisy oblê¿enia i zdobycia Jerozolimy, a tak¿e pocieszaj¹ce zapowiedzi dla Izraela) przypisywane
jest Baruchowi.
Ostateczna redakcja
Rozdzia³y 46 - 51 oraz fragment rozdzia³u 25, zawieraj¹ce wyrocznie
przeciwko Egiptowi, Filistei, Damaszkowi, Babilonowi i in. zosta³y
zredagowane podczas niewoli babiloñskiej. Wówczas nast¹pi³ ostatni
i najwa¿niejszy etap kszta³towania
siê Ksiêgi Jeremiasza - uznano prawdziwoœæ jego proroctw, potwierdzon¹ faktami, a teksty Jeremiasza

cieszy³y siê rosn¹c¹ popularnoœci¹,
dlatego starannie zbierano wszystkie
fragmenty jego mów, poddaj¹c je nieustannej refleksji i odczytuj¹c w nich
treœci aktualne dla wygnañców w niewoli babiloñskiej.
Wartoœæ literacka
Ksiêga Jeremiasza odznacza siê du¿ymi walorami literackimi i poetyckimi. Mo¿na w niej znaleŸæ niemal
wszystkie typowe dla tekstów prorockich rodzaje literackie: proklamacje
w imieniu Pana, groŸby i mowy karc¹ce, wyznania grzechów, hymny, modlitwy i liturgie ¿a³obne.
Teologia odpowiedzialnoœci i Nowego Przymierza
Teologia Ksiêgi Jeremiasza zbli¿ona
jest do jahwistycznej tradycji kap³añskiej, ma jednak w³asne cechy. Bóg
jest nie tylko wszechmocnym, transcendentnym Panem œwiata i historii,
Bogiem Izraela, ale te¿ Bogiem ka¿dego Izraelity. Przejœcie od kolektywizmu do indywidualizmu widoczne
jest zw³aszcza w pouczeniach moralnych - podkreœlona jest osobista odpowiedzialnoœæ za grzechy. Grzech
polega na oddaleniu od Boga, buncie,
lekcewa¿eniu Prawa Bo¿ego i zatwardzia³oœci serca. W ¿yciu publicznym
i politycznym s¹ to ba³wochwalstwo,
przymierza z narodami pogañskimi,
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upadek etyczny. Kar¹ za grzechy s¹
klêski i upadek Jerozolimy - mo¿e j¹
jednak odwróciæ szczera pokuta
i nawrócenie.
Szczególne miejsce zajmuje zapowiedŸ zawarcia Nowego Przymierza
- prawa Bo¿ej mi³oœci odciœniêtego
ju¿ nie na kamiennych tablicach, ale
w sercach ludzkich. Nowe Przymierze zwi¹zane bêdzie z osob¹ Mesjasza, sprawiedliwego Króla z rodu
Dawida.
Wyznania Proroka
Ksiêgê Jeremiasza wyró¿niaj¹ opisy
osobistych prze¿yæ autora i losów

rzecznika Bo¿ego. Przedstawiaj¹
one bogaty obraz ¿ycia prorockiego, nie pozbawionego wewnêtrznych zmagañ, w¹tpliwoœci czy chwilowego buntu. Mówi¹ jednak nade
wszystko o przemo¿nej sile s³owa
Bo¿ego, któremu Prorok musi siê
podporz¹dkowaæ nawet za cenê najwiêkszych cierpieñ i wyrzeczeñ.
Ku Nowemu Przymierzu
Pozornie bezskuteczna prorocka misja Jeremiasza nada³a w rzeczywistoœci w³aœciwy kierunek religijnoœci
Judejczyków w niewoli babiloñskiej:
umo¿liwi³a im przetrwanie w ciê¿kich

latach i odnowê ¿ycia religijnego po
powrocie do kraju. W perspektywie
nowotestamentowej istotna jest zapowiedŸ ocalenia po klêsce, odbudowy nowego œwiêtego narodu: powrót
z niewoli bêdzie pierwszym krokiem
na drodze ku nowemu etapowi historii zbawienia i Nowemu Przymierzu
wraz z powszechnym nawróceniem
do Boga. Jeremiasz ³¹czy ten okres
z pojawieniem siê Mesjasza - Chrystus na Ostatniej Wieczerzy nawi¹za³
do tego proroctwa, wykazuj¹c jego
najg³êbszy sens (Mk 14,24).
Ma³gorzata Piechorowska

Z ZYCIA PARAFII

Byc blizej misji
Rozmowa z ks. Piotrem Osowskim
OMI, misjonarzem który goœci³
w naszej parafii w niedzielê 9 wrzeœnia.
Na pocz¹tek, proszê powiedzieæ
z jakiego zgromadzenia ksi¹dz
jest i sk¹d do nas przyjecha³?
Jestem ze zgromadzenia misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, pracujê w Poznaniu, na ul. Ostatniej,
w redakcji ogólnopolskiego czasopisma "Misyjne Drogi"; jest to dwumiesiêcznik o misjach - jak sama nazwa wskazuje.
Ksi¹dz przyjecha³ dzisiaj do naszej
parafii z konkretnym celem - mo¿na powiedzieæ na misje…
Moja praca w redakcji polega na
promocji, reklamie; ka¿dego tygodnia jestem w innej parafii, w diecezji, województwie. Poprzez "Misyjne Drogi", docieraj¹c do ró¿nych ludzi, docieram z t¹ Ewangeli¹, któr¹
g³osz¹ misjonarze gdzieœ tam, na
krañcu œwiata. "Misyjne Drogi" s¹
takim zapleczem dla misjonarzy, bo
jak wiemy misjonarze sami nie s¹
w stanie zarobiæ pieniêdzy; zapleczem, które pomaga realizowaæ konEwangelista 23 wrzesnia 2012

kretne cele, jakie misjonarze zastaj¹
w miejscach, do których docieraj¹.
Jest to Kamerun, Madagaskar, Pó³nocna Kanada, œciana wschodnia Ukraina, Bia³oruœ, gdzie pracuj¹
polscy oblaci. Z ofiar z "Misyjnych
Dróg" s¹ tam realizowane konkretne cele.
Czym zajmuj¹ siê oblaci, jakie
maj¹ tam zadania?
Oblaci to zgromadzenie miêdzynarodowe, pracujemy na ca³ym œwiecie, zgodnie z charyzmatem naszego
za³o¿yciela, œw. Eugeniusza de Mazenoda, wœród najubo¿szych i najbardziej potrzebuj¹cych; docieramy
do tych miejsc, gdzie normalnie po
ludzku cz³owiek by nie dotar³, docieramy do tych, którzy czasem niekoniecznie s¹ ubodzy materialnie, ale
ubodzy duchowo. Coraz wiêcej jest
ludzi ubogich duchowo.
Czy ksi¹dz te¿ by³ gdzieœ na misjach?
Na misjach nigdy nie pracowa³em,
ale pracowa³em na dwóch ró¿nych
parafiach; po szeœciu latach pracy
w duszpasterstwie ks. prowincja³
zadecydowa³, ¿e bêdê pracowa³ na

takim, mo¿na powiedzieæ, zapleczu
misyjnym. Wiadomo nie wszyscy
mog¹ te¿ na misje wyjechaæ.
Ale taka praca jest te¿ bardzo wa¿na i potrzebna…
Tak, wa¿ne by realizowaæ te charyzmaty po to, by inni mogli wyjechaæ,
korzystaj¹c z pomocy ojców, którzy
pracuj¹ w Polsce - w duszpasterstwie, jako misjonarze ludowi, rekolekcjoniœci, kapelani szpitali, czy tak
jak ja, w redakcji "Misyjnych Dróg".
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Proszê powiedzieæ, jak zwykli ludzie, którzy nigdzie nie wyje¿d¿aj¹,
mog¹ siê w³¹czyæ w misje? Czy
tylko przez wsparcie materialne?
Przede wszystkim przez modlitwê.
Misjonarze zawsze podkreœlaj¹, ¿e
najwa¿niejsza dla nich jest modlitwa,
bo modlitwa daje im tê moc Ducha
Œwiêtego, ¿e przezwyciê¿aj¹ swoje
s³aboœci. Bo ka¿dy misjonarz jest te¿
zwyk³ym cz³owiekiem, pope³nia grzechy i jest s³aby. Ale modlitwa tych
wszystkich ludzi, którzy w³¹czaj¹ siê
w dzie³o misyjne Koœcio³a, pomaga
misjonarzom byæ silnymi, aby w tych
naprawdê nie lada trudnych warunkach iœæ i g³osiæ Ewangeliê. Bo czêsto s¹ to warunki, do których my byœmy na pewno z cywilizowanej Europy nie pojechali. Misjonarze pochylaj¹ siê nad chorymi na tr¹d, nad chorymi na AIDS, nad bezdomnymi i nad
tymi, którzy umieraj¹ na ulicach. Jest
to trudna praca. Modlitwa, przede
wszystkim modlitwa osób œwieckich,
anga¿uj¹cych siê w dzie³o misyjne
Koœcio³a. Pomaga misjom i z ludzi te¿
czyni misjonarzy.

A czy przy Waszym zgromadzeniu
funkcjonuje te¿ jakaœ organizacja
œwiecka?
Jest takie coœ jak prokura misyjna.
Jest to taka instytucja przy naszej
prowincji polskich misjonarzy oblatów, która skupia przy sobie przyjació³ misji. Tworz¹ oni grupê ludzi,
którzy poprzez modlitwê, poprzez
ofiarowane cierpienie i ofiary materialne s¹ blisko misjonarzy i misji;
maj¹ swoje spotkania w konkretnych parafiach, s¹ te¿ spotkania
ogólnopolskie, które pokazuj¹, ¿e
warto ¿eby takie wspólnoty istnia³y;
jest to takie zaplecze osób œwieckich wspieraj¹cych misje.
Jak mo¿na do nich dotrzeæ, gdyby ktoœ z parafii chcia³ siê w³¹czyæ w to dzie³o?
Mo¿na dotrzeæ przez stronê internetow¹ www.oblaci.pl - to dla tych,
którzy s¹ za pan brat z internetem.
Jest tam zak³adka prokury misyjnej.
Jest te¿ taka strona jak www.prokuramisyjna.oblaci.pl. Informacje

mo¿na te¿ uzyskaæ dzwoni¹c do nas,
do klasztoru, na ul. Ostatni¹ czy siêgaj¹c po "Misyjne Drogi" i korzystaj¹c z podanego tam telefonu i adresu
mailowego.
Dodam jeszcze, ¿e oprócz prokury
misyjnej takim zapleczem pomocy
misjom jest prenumerata "Misyjnych
Dróg", która skupia tysi¹ce osób,
które regularnie prenumeruj¹c "Misyjne Drogi" wspomagaj¹ misje tak¿e swoj¹ modlitw¹. Ile jest w redakcji listów, telefonów - ka¿dego dnia
- od ludzi, którzy od kilkunastu, kilkudziesiêciu ju¿ lat prenumeruj¹ "Misyjne Drogi". Widz¹ rozwój tego czasopisma, zw³aszcza teraz, od roku,
kiedy jest nowa redakcja, s¹ zmiany
- i wnêtrza, i jest nowa szata graficzna. Widz¹, ¿e jest to coœ, co jest
Bo¿e, co przynosi wielkie owoce.
Zachêca to do prenumeraty "Misyjnych Dróg", bo to pomaga regularnie byæ blisko misjonarzy i misji.
Dziêkujê za rozmowê!
J. P.

Parafialna "wieza babel"
W pi¹tek 14 wrzeœnia cz³onkowie ró¿nych grup duszpasterskich, dzia³aj¹cych w naszej parafii, uczestniczyli we
mszy œw. o godz. 18.30, inauguruj¹cej nowy rok duszpasterski.
Po mszy odby³o siê w salce spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej. PoEwangelista, Gazeta Parafialna
ruszane by³y m.in. tematy dotycz¹ce wspó³czesnej ewangelizacji i problemu
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
ma³ego zaanga¿owania w ¿ycie parafii i Koœcio³a w ogóle. Pad³o wiele s³ów,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
teorii i wizji
www.swlukaszpoznan.pl
co zmieniæ
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechoroww naszej paska (ewangelista.red@gmail.com)
rafii. Oby
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Mardobre inicjatyna Kalemba, Alicja Kozajda, Agata KuŸma,
Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska,
tywy i pomyKlaudia Rodziejczak, Anna Stachowiak, Mis³y przynios³y
cha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
dobre owoJaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸce. Potrzeba
mierczak
tylko chcieæ
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
budowaæ razem i mówiæ
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹ przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwspólnym jêwój czasopisma. Redakcja zastrzega sobie
zykiem…
prawo do skracania i redagowania tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!
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