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Bedziesz milowal
Pierwsze z wszystkich przykazañ
Zbli¿y³ siê tak¿e jeden z uczonych
w Piœmie, który im siê przys³uchiwa³,
gdy rozprawiali ze sob¹. Widz¹c, ¿e
Jezus dobrze im odpowiedzia³, zapyta³ Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazañ?" Jezus odpowiedzia³:
"Pierwsze jest: S³uchaj, Izraelu, Pan
Bóg nasz, Pan jest jeden. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³ym
swoim umys³em i ca³¹ swoj¹ moc¹.
Drugie jest to: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego. Nie ma

innego przykazania wiêkszego od tych".
Rzek³ Mu uczony w Piœmie: "Bardzo
dobrze, Nauczycielu, s³usznieœ powiedzia³, bo Jeden jest i nie ma innego
prócz Niego. Mi³owaæ Go ca³ym sercem, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹
i mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego
daleko wiêcej znaczy ni¿ wszystkie
ca³opalenia i ofiary". Jezus widz¹c, ¿e
rozumnie odpowiedzia³, rzek³ do niego: "Niedaleko jesteœ od królestwa
Bo¿ego". I nikt ju¿ nie odwa¿y³ siê wiêcej Go pytaæ.
Mk 12, 28-34

Umrzec by zmartwychwstac
Memento Mori
Szwajcarskie miasto Lucerna s³ynie z
zabytkowych, zadaszonych mostów na
rzece Reuss - najstarszych drewnianych
mostów w Europie. Most M³yñski Spreuerbrucke - zbudowany w 1408
r., nieco m³odszy od najbardziej znanego Kapellbrucke, w XVII w. ozdobiono szeœædziesiêcioma siedmioma
obrazami Kaspara Meglingera, umieszczonymi w krokwiach pod dachem.
Wêdruj¹c mostem mo¿na podziwiaæ
malarski cykl "Dance macabre" - popularny w œredniowieczu i baroku motyw tañca œmierci. Podobnych przedstawieñ powstawa³o wówczas wiele do dziœ niektóre z nich znajdujemy
w koœcio³ach, cmentarnych kaplicach,
zdobi¹ stare grobowce i mury cmentarzy. Œmieræ, przedstawiona zwykle jako
szkielet, zaprasza do swego upiornego
tañca ludzi ró¿nych stanów i zawodów:
oto œmieræ i kupiec, œmieræ i mieszczEwangelista 4 listopada 2012

ka, œmieræ i rycerz, œmieræ i ¿ebrak,
œmieræ i dziewczyna, œmieræ i zakonnik, dziecko, król… Wszystkie przypominaj¹: Memento Mori - pamiêtaj,
¿e umrzesz. Niezale¿nie od tego, kim
jesteœ - bogaczem czy biedakiem,
uczonym czy prostym cz³owiekiem kiedyœ bêdziesz musia³ umrzeæ, odejœæ
z tego œwiata. Wœród niepewnoœci rzeczy ta jedna rzecz jest pewna.
Marnoœæ i kruchoœæ ludzkiej egzystencji. Napisy na starych nagrobkach:
przechodniu - kim ty jesteœ, ja by³em,
kim ja jestem, ty bêdziesz. Wszechobecne przypominanie o œmierci. Ludzie dawnych wieków wydaj¹ nam siê
ze œmierci¹ niejako oswojeni - by³a ona
wówczas jakby bardziej obecna: wojny, epidemie, brak wiedzy medycznej
sprawiaj¹cy, ¿e nawet niegroŸne dziœ
choroby wtedy zbiera³y œmiertelne
¿niwo - wszystko to czyni³o ze œmierci
sta³¹ towarzyszkê ¿ycia.

Œmieræ odrzucona
Dziœ my o przemijaniu i œmierci nie
chcemy pamiêtaæ, wyrzucamy j¹ niejako z naszego ¿ycia, a przynajmniej
z jego g³ównego nurtu. Osi¹gniêcia
wspó³czesnej medycyny sprawi³y, ¿e
¿ycie nie wydaje siê nam ju¿ takie kruche, daj¹ z³udzenie, ¿e œmieræ mo¿na
odwlekaæ. Zwykle te¿ myœl¹c o naszym w³asnym ¿yciu odsuwamy j¹
w dalek¹ przysz³oœæ. Wiemy, ¿e kiedyœ nadejdzie, ale owo "kiedyœ" oznacza moment niezwykle odleg³y. A przecie¿ œmieræ jest mo¿liwa w ka¿dej chwili
- niezale¿nie od naszego wieku, stanu
zdrowia. Dlaczego wiêc tak niechêtnie
uœwiadamiamy sobie, ¿e dotyczy ona
tak¿e nas? Dlaczego œwiadomoœæ
przemijania i œmierci staramy siê nieraz
w sobie zag³uszyæ?
Pocz¹tek listopada nieodmiennie jednak kieruje nasze myœli ku tej tematyce. Dzieñ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ
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Pierwsze czytanie

Moj¿esz tak powiedzia³ do ludu:
«Bêdziesz siê ba³ Pana, Boga swego, zachowuj¹c wszystkie Jego nakazy i prawa,
które ja tobie rozkazujê wype³niaæ, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni
¿ycia twego, byœ d³ugo móg³ ¿yæ.
S³uchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci siê dobrze powodzi³o i abyœ siê
bardzo rozmno¿y³, jak ci przyrzek³ Pan, Bóg ojców twoich, ¿e ci da ziemiê op³ywaj¹c¹ w mleko i miód.
S³uchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego serca swego, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich swych si³. Niech
pozostan¹ w twym sercu te s³owa, które ja ci nakazujê».
Pwt 6, 2-6

B ÓG

PYTA NAS

1. Czy pamiêtam w modlitwach o zmar³ych?
2. Czy budujê moje ¿ycie w perspektywie ¿ycia wiecznego?
3. Jak na co dzieñ zaznacza siê moja
przynale¿noœæ do Chrystusa?

Drugie czytanie

Bracia:
Wielu by³o kap³anów poprzedniego Przymierza, gdy¿ œmieræ nie zezwala³a im trwaæ
przy ¿yciu. Jezus, poniewa¿ trwa na wieki, ma kap³añstwo nieprzemijaj¹ce. Przeto i
zbawiaæ na wieki mo¿e ca³kowicie tych, którzy przez Niego zbli¿aj¹ siê do Boga, bo
zawsze ¿yje, aby siê wstawiaæ za nimi.
Takiego bowiem potrzeba nam by³o arcykap³ana: œwiêtego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywy¿szonego ponad niebiosa, takiego, który nie
jest obowi¹zany, jak inni arcykap³ani, do sk³adania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczyni³ raz na zawsze, ofiaruj¹c
samego siebie.
Prawo bowiem ustanawia³o arcykap³anami ludzi obci¹¿onych s³aboœci¹, s³owo zaœ
przysiêgi, z³o¿onej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskona³ego na wieki.
Hbr 7, 23-28

Ewangelia na niedziele 11 listopada

Ta uboga wdowa wrzuci³a najwiêcej ze wszystkich
Wdowi grosz
Jezus nauczaj¹c mówi³ do zgromadzonych:
«Strze¿cie siê uczonych w Piœmie. Z upodobaniem chodz¹ oni w pow³óczystych
szatach, lubi¹ pozdrowienia na rynku, pierwsze krzes³a w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadaj¹ domy wdów i dla pozoru odprawiaj¹ d³ugie modlitwy.
Ci tym surowszy dostan¹ wyrok».
Potem usiad³ naprzeciw skarbony i przypatrywa³ siê, jak t³um wrzuca³ drobne pieni¹dze do skarbony. Wielu bogatych wrzuca³o wiele. Przysz³a te¿ jedna uboga wdowa i
wrzuci³a dwa pieni¹¿ki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywo³a³ swoich uczniów i rzek³ do nich: «Zaprawdê powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuci³a najwiêcej ze wszystkich, którzy k³adli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego, co im zbywa³o; ona zaœ ze swego niedostatku wrzuci³a
wszystko, co mia³a, ca³e swe utrzymanie».
Mk 12, 38-44

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek: Flp 2,1-4; £k 14,12-14; Wtorek: Flp 2,5-11; £k 13,18-21; Œroda: Flp 2,12-18; £k
14,25-33; Czwartek: Flp 3,3-8a; £k 15,1-10; Pi¹tek- Œwiêto rocznicy poœwiêcenia Bazyliki
Laterañskiej: Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3.9b-11.16-17; J 2,13-22; Sobota- wspomnienie œw. Leona
Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a: Flp 4,10-19; £k 16,9-15; Niedziela: 1 Krl 17,10-16; Hbr
9,24-28; Mk 12,38-44 lub Mk 12,41-44; Poniedzia³ek- wspomnienie œw. Jozafata, biskupa i
mêczennika: Tt 1,1-9; £k 17,1-6; Wtorek- wspomnienie œwiêtych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mêczenników Polski: Tt 2,1-8.11-14; £k 17,7-10; Œroda:
Tt 3,1-7; £k 17,11-19; Czwartek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Alberta Wielkiego,
biskupa i doktora Koœcio³a: Flm 7-20; £k 17,20-25; Pi¹tek- dzieñ powszedni albo wspomnienie rocznicy poœwiêcenia rzymskich bazylik Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a: 2 J 4-9; £k
17,26-37; Sobota- wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, zakonnicy: 3 J 5-8; £k 18,1-8
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„Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoœ mówi
przestaæ kochaæ zmar³ego
dlatego ¿e umar³"
ks. Jan Twadrowski

Katechezy w Roku Wiary, g³oszone
przez Drogê Neokatechumenaln¹
w naszej parafii w niedziele, wtorki i czwartki o godz. 19. 30
Spotkanie dla studentów i m³odzie¿y
pracuj¹cej w najbli¿sz¹ œrodê,
7 listopada o godz. 20.00 w salce
parafialnej. Zaprszamy!
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Zaduszny - czcimy tych, którzy po
dniach ziemskiego pielgrzymowania
osi¹gnêli ju¿ chwa³ê nieba i wspominamy wszystkich wiernych zmar³ych. Otaczamy modlitw¹ tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Pana, odwiedzamy groby naszych bliskich, wspominaj¹c tych, którzy jeszcze niedawno byli
poœród nas. Tak¿e przyroda zdaje siê
sprzyjaæ refleksji nad przemijaniem ciemnoœæ jesiennych wieczorów, liœcie
opadaj¹ce z drzew, zamieraj¹ce trawy
i kwiaty, czarna, zaorana ziemia
na polach osnutych o zmierzchu
sin¹ mg³¹ - wszystko to stawia
nam przed oczami temat œmierci.
Temat ten jest w jakimœ sensie
niemodny w dzisiejszym œwiecie,
w którym licz¹ siê g³ównie materialne aspekty egzystencji. Atrakcyjna i po¿¹dana jest m³odoœæ,
aktywnoœæ, sprawnoœæ, przebojowoœæ. Œmieræ, wi¹¿¹ca siê
z biernoœci¹ i wy³¹czeniem z tego
œwiata, wypychana jest gdzieœ na
margines zbiorowej œwiadomoœci, staje siê tematem tabu. Trzeba j¹ utrzymaæ jak najdalej, by
œwiadomoœæ jej istnienia nie zak³óca³a radosnego korzystania
z ¿ycia. Takie podejœcie nie tylko sp³yca ludzkie istnienie, pozbawiaj¹c je wymiaru duchowego, ale te¿ sprawia, ¿e œmieræ staje siê niezrozumia³¹ tragedi¹,
ostateczna katastrof¹, poza któr¹ jest
pustka i nicoœæ.
W perspektywie wiecznoœci
Dla cz³owieka wierz¹cego œmieræ nie
oznacza jednak koñca wszystkiego.
Bêd¹c koñcem ¿ycia doczesnego, jest
te¿ pocz¹tkiem ¿ycia wiecznego, nadziej¹ zmartwychwstania. I tu pojawia
siê chyba najwa¿niejsze pytanie dotycz¹ce œmierci: jaka tak naprawdê jest
moja wiara w ¿ycie wieczne? W "œwiêtych obcowanie, cia³a zmartwychwstanie, ¿ywot wieczny"? Czym jest dla
mnie ¿ycie wieczne i w jaki sposób
patrzê na ¿ycie doczesne? Czy nie jestem na doczesnoœci tak bardzo skoncentrowany, ¿e przestajê dostrzegaæ
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cokolwiek poza ni¹? Czy nie ograniczam siê do niej tak bardzo, ¿e na niej
koñczy siê dla mnie wszystko, co wa¿ne, a reszta, wymykaj¹c siê mojemu
racjonalnemu umys³owi, budzi niepewnoœæ i lêk?
¯ycie ludzkie nabiera najg³êbszego,
pe³nego sensu jedynie wówczas, gdy
na doczesnoœæ spogl¹damy w perspektywie wiecznoœci. Pamiêtaæ trzeba, co jest celem, a co œrodkiem do
jego osi¹gniêcia, ¯ycie doczesne

i œwiat, który nas otacza, s¹ darami
Boga, ale chodzi o umiejêtnoœæ w³aœciwego z nich korzystania. Jeœli to one
stan¹ siê sednem, bez dostrzegania
tego, co poza nimi i budowania naszej
rzeczywistoœci w³aœnie w tej perspektywie, pewnego dnia spostrze¿emy, ¿e
oto wszystko, co mieliœmy i o co zabiegaliœmy okaza³o siê przemijaj¹c¹
marnoœci¹, rozpad³o siê w proch.
¯ycie doczesne to pielgrzymka, wzrastanie, dojrzewanie, nieustanne przybli¿anie siê ku Bogu. Wa¿ne, by od
doczesnoœci nie tyle ca³kowicie siê
uwolniæ, ile nie daæ siê jej zniewoliæ.
Bo ona - zmienna, chwiejna, przemijaj¹ca - nigdy nie nada trwa³ego sensu
naszemu istnieniu. Taki g³êboki sens

znajdziemy jedynie w Bogu - ¿ycia zakorzenionego w Bogu nie dotyczy ani
przemijanie, ani œmieræ, któr¹ znosi
nadzieja zmartwychwstania.
Cia³a zmartwychwstanie
To w³aœnie wiara w zmartwychwstanie jest w centrum naszej wiary - bez
nadziei zmartwychwstania nasza wiara nie mia³aby w³aœciwie sensu. Prawdziwe s¹ mocne s³owa œw. Paw³a
z Pierwszego Listu do Koryntian: "Jeœli nie ma zmartwychwstania, to
i Chrystus nie zmartwychwsta³.
A jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e wasza
wiara […] Je¿eli tylko w tym
¿yciu w Chrystusie nadziejê pok³adamy, jesteœmy bardziej od
wszystkich ludzi godni politowania". Pisze dalej œw. Pawe³:
"TYMCZASEM JEDNAK
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£ JAKO PIERWSZY
SPOŒRÓD TYCH, CO POMARLI". I "jak w Adamie wszyscy umieraj¹, tak w Chrystusie
bêd¹ o¿ywieni" (1 Kor 15).
Wiara w zmartwychwstanie.
Jaka jest twoja wiara w zmartwychwstanie? "Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy, pokonawszy œmieræ, po Nim zmartwychwstan¹ wszyscy nale¿¹cy do
Chrystusa" (1 Kor 15,23a). Aby mieæ
udzia³ w zmartwychwstaniu musimy do
Chrystusa nale¿eæ - On pokonuj¹c
œmieræ ka¿demu cz³owiekowi otworzy³
drogê do zmartwychwstania i ¿ycia
wiecznego, trzeba tylko na ni¹ wejœæ
i ni¹ pod¹¿aæ. To Chrystus jest drog¹,
prawd¹ i ¿yciem (J 14,6). Czy idê t¹
drog¹ prowadz¹c¹ do zmartwychwstania?
Zanurzeni w doczesnoœci, poch³oniêci
jej sprawami, nie lubimy spogl¹daæ
w dal. Wolimy patrzeæ blisko, skupiaæ
siê na tym, co tu i teraz. Reszta majaczy gdzieœ na odleg³ym horyzoncie,
a moment, w którym tam dojdziemy,
ci¹gle jest w nieokreœlonym, dalekim
"kiedyœ". A jednak mimo naszych wyStrona 3

si³ków nie da siê o œmierci zapomnieæ,
nie myœleæ, wyrzuciæ jej z naszej rzeczywistoœci. Nasze ¿ycie jest jak zd¹¿anie owym szwajcarskim mostem

z jednego brzegu rzeki na drugi œmieræ ci¹gle przypomina o swoim istnieniu. Obyœmy umieli myœleæ o niej
nie jak o koñcu, lecz o pocz¹tku, d¹-

¿¹c nie w pustkê i nicoœæ, a w zmartwychwstanie w Chrystusie do ¿ycia
wiecznego.
mp

Odeszli do Pana… (1 listopada 2011 - 28 pazdziernika 2012)
Stefania Kryœ
Zenon Machnicki
Franciszka Tabatt
Marianna Malara
Izabela Wiœniewska
Katarzyna Paetzold
Jerzy Go³¹bek
Halina Paluszkiewicz
El¿bieta Ksi¹¿kowska
Stanis³aw Berdychowski
Eugeniusz Oleszak
Miros³awa Œwiêtek
Barbara Pniewska
Stanis³aw Kondej
Jan Thomas
Jerzy Sarna
Stanis³awa Michalczyk
Stanis³aw Laskowski
Janusz Wojciechowski
Janina Broniarz
Ireneusz Wiœniewski
Kazimiera Knop
Tadeusz Mocek
Tadeusz Rutkowski
Franciszek Jankowski
Alina Wrzeœniacka
Stefan Trocki
Ryszard Jêdrysiak
Maria Kijak
Jolanta Leczyk
Remigiusz Murlik
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Jolenta Nowak
Hilary Zieliñski
Andrzej Grabarczyk
Zygmunt Matyla
£ukasz Wysocki
Czes³aw Przyby³
Helena Wielgosz
Mieczys³aw Kowalewski

Adela Pecz
Mariusz Orze³
Grzegorz Józef Prokopiñski
Jan Olszewski
Zyta Jurga
Andrzej Donat
Helena Klemensowicz
Bogdan Pawlaczyk
Maria Turk
Ryszard Studziñski
Jan Sroka
Maria Dolata
Aleksandra Bednarska
Hanna Przybylska
Marianna Skowroñska
Kazimiera Boga
Alicja Byczyñska
Mieczys³aw Piêta
Stefan Pawe³czak
Zbigniew £uczkowski
Maciej Tomasz Libowski
Barbara Olejniczak
Helena Sobolewska
W³odzimierz Dutkiewicz
Mieczys³aw Cisowski
Hanna Heince
Kazimiera Kwiatkowska

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie…
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BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Daniela
Ksiêga Daniela to ksiêga Starego Testamentu zaliczana przez Bibliê hebrajsk¹ do
Pism, natomiast przez Septuagintê (greckie t³umaczenie Biblii hebrajskiej), a za
ni¹ przez t³umaczenia ³aciñskie do ksi¹g
proroków wiêkszych.
Daniel
Tytu³ ksiêgi wywodzi siê od jej g³ównego
bohatera - Daniela (hebr. Danijjel). Nie
wiadomo o nim nic ponad to, co doœæ
ogólnikowo podaje sama ksiêga: pochodzi³ z wybitnego rodu judzkiego (nie ma
jednak przedstawionej jego genealogii),
zosta³ wraz z innymi wygnañcami uprowadzony w niewolê babiloñsk¹ w roku
606 lub 597 p.n.e. W kolejnych opowiadaniach widzimy go na dworze królów
babiloñskich i perskich, gdzie dziêki wybitnym zdolnoœciom Daniel uzyskuje wysokie stanowisko. Jednak mimo tej pozycji nie odwraca siê on od wiary przodków - pozostaje wrêcz uosobieniem wiernoœci judaizmowi w obcym religijnie i czêsto wrogim œrodowisku dworskim Persji.
Powstanie ksiêgi
Ksiêga zosta³a zredagowana w ostatecznej formie w II w. p.n.e. (wskazuj¹ na to
zawarte w niej aluzje do panowania Antiocha IV Epifanesa oraz czasów Seleucydów i Lagidów), choæ jej fragmenty
pochodz¹ prawdopodobnie z wczeœniejszych okresów - wczesnohelleñskiego lub
nawet babiloñsko-perskiego.
Z³o¿onoœæ tekstu
Tekst nie jest jednorodny - oprócz g³ównego rdzenia ksiêgi zawiera dodatki: opowiadania luŸno zwi¹zane z ca³oœci¹, pochodz¹ce jednak z podobnego œrodowiska teologicznego i literackiego. W tekœcie wystêpuj¹ te¿ powtórzenia motywów
i tematów. Charakterystyczna jest trójjêzycznoœæ Ksiêgi Daniela - zasadnicza jej
czêœæ zachowa³a siê czêœciowo w jêzyku
hebrajskim, czêœciowo w aramejskim, na-
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tomiast dodatki w jêzyku
greckim (te
fragmenty
nale¿¹ do tekstów deuterokanonicznych
- nie ma ich
w pierwotnym
kanonie Biblii
hebrajskiej,
a Koœció³
przej¹³ je
z powsta³ego
w II w. p.n.e.,
w tradycji grecko-¿ydowskiej, Kanonu
Aleksandryjskiego). Wszystko to mo¿e
œwiadczyæ o d³ugim istnieniu tekstu przed
jego ostateczn¹ redakcj¹. W procesie redakcyjnym byæ mo¿e uzupe³niono luki
w czêœciowo zaginionym oryginale hebrajskim tekstem aramejskim, dok³adaj¹c fragmenty, które redaktor posiada³
w t³umaczeniu greckim.
Historia Daniela
Ksiêga sk³ada siê z dwóch zasadniczych
czêœci, ró¿ni¹cych siê charakterem.
Pierwsza to napisana barwnym stylem
opowieœæ o m¹drym Danielu i innych
¯ydach na dworze babiloñskim i perskim
(rozdzia³y 1 - 6). Opowiadania historyczno-biograficzne z elementami folkloru
maj¹ wydŸwiêk dydaktyczny i nawi¹zuj¹
do dawniejszych podañ o mêdrcach
(przyk³adem mo¿e byæ motyw wyjaœniania przez natchnionego m¹droœci¹ Bo¿¹
Daniela snów króla Nabuchodonozora
- tak jak Józef w Egipcie wyjaœnia³ sny
faraona).
Piec ognisty i jaskinia lwów
W ogólnym zarysie tematyka tych opowieœci koncentruje siê wokó³ odrzucenia przez Daniela i jego towarzyszy ba³wochwalczego kultu, co nara¿a ich na represje, z których wychodz¹ jednak zwyciêsko dziêki swej wiernoœci Bogu. Mo¿-

na tu wymieniæ dwa znane opowiadania. Pierwsze mówi o ocaleniu trzech m³odzieñców z pieca ognistego (rozdzia³ 3):
towarzysze Daniela -Azariasz, Miszael i
Chananiasz zostali do niego wtr¹ceni,
gdy odmówili oddania pok³onu pos¹gowi
wzniesionemu przez króla Nabuchodonozora, jednak dziêki Bo¿ej interwencji
nie sp³onêli. Opowiadanie ma dwa greckie dodatki: modlitwê pokutno-b³agaln¹
Azariasza (Dn 3,25-45) i wspania³y
hymn pochwalny œpiewany Bogu przez
m³odzieñców w piecu ognistym (Dn
3,51-90), u¿ywane przez Koœció³ m.in.
w Liturgii Godzin.
Drugie podobne opowiadanie przedstawia historiê ocalenia Daniela z jaskini
lwów, do której zosta³ wrzucony, gdy
modli³ siê do Boga mimo zakazu króla
Dariusza (rozdzia³ 6). W obu opowieœciach pogañscy królowie uznaj¹ wy¿szoœæ Boga Jahwe, a opowiadania mia³y
stanowiæ zachêtê do wytrwania dla
¯ydów przeœladowanych za wiarê.
Uczta Baltazara: mane, tekel, fares
W pierwszej czêœci Ksiêgi Daniela,
w rozdziale 5, znajduje siê te¿ znany epizod o uczcie króla Baltazara. Oto kiedy
Baltazar œwiêtokradczo poda³ goœciom
wino w srebrnych i z³otych naczyniach
zrabowanych ze œwi¹tyni jerozolimskiej,
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ukaza³a siê tajemnicza rêka pisz¹ca na
œcianie pa³acu s³owa: mane, tekel, fares.
Sprowadzony do króla Daniel przet³umaczy³ je jako: policzone, zwa¿one, podzielone i odczyta³ z nich zapowiedŸ
upadku Baltazara (Bóg obliczy³ dni jego
panowania, zwa¿y³ jego czyny i podzieli³
królestwo). Przepowiednia wkrótce siê
spe³ni³a.

Wizje prorockie
Drug¹ czêœæ Ksiêgi Daniela ma charakter prorocki - to z uwagi na ni¹ ksiêga
znalaz³a siê w kanonie Biblii wœród pism
proroków wiêkszych. Seria wizji Daniela
ma wydŸwiêk apokaliptyczny, podejmuje wczeœniejsze tematy prorockie w nowym, radykalno-eschatologicznym
œwietle. W³adza ludzka zosta³a przedstawiona jako zmierzaj¹ca ku zag³adzie
i upadkowi si³a przeciwna Bogu. Bo¿a
interwencja przyniesie jednak zbawienie,
a poprzedz¹ j¹ kosmiczne katastrofy.
Autor daje swego rodzaju duchowy komentarz do wydarzeñ politycznych okresu machabejskiego (II w. p.n.e.) - od
panowania Aleksandra III Wielkiego do
Antiocha IV Epifanesa. Z tekstu wynika, ¿e ten fragment ksiêgi powsta³ miêdzy 167 a 164 r. p.n.e.; mówi o zdarzeniach, które mia³y ju¿ miejsce, ale przedstawia je w formie przepowiedni. Odnosi siê te¿ do czasów ostatecznych. Bie¿¹ce wydarzenia przedstawiane s¹
w sposób symboliczny, za pomoc¹ zdarzeñ historycznych (zdobywca œwi¹tyni
Nabuchodonozor symbolizuje np.
wspó³czesnego przeœladowcê, Antiocha
Epifanesa). Dawne proroctwa o karze
Strona 6

i odnowie konkretyzuj¹ siê - losy i upadki
imperiów s¹ zapowiedzi¹ nadejœcia epoki
eschatologicznego królestwa Bo¿ego,
co nast¹pi wœród ciê¿kich bojów miêdzy si³ami Bo¿ymi a przeciwnikami Boga.
Zuzanna, Bel i smok
Do ksiêgi do³¹czone s¹ trzy dodatkowe
deuterokanoniczne opowiadania o cechach folklorystycznych, luŸno ³¹cz¹ce
siê z reszt¹ tekstu, których
orygina³y zachowa³y siê
w jêzyku greckim (rozdzia³y 13 i 14 ksiêgi).
Pierwsze to opowiadanie
o Zuzannie i dwóch starcach, którzy próbowali
uwieœæ dziewczynê, a gdy
im siê to nie uda³o, postanowili w zemœcie j¹
oskar¿yæ o rozwi¹z³oœæ.
Interwencja Daniela wykazuje jednak fa³sz tego
oskar¿enia.
Drugie z tych opowiadañ
mówi o zdemaskowaniu przez Daniela
oszukañczego kultu Bela, bo¿ka czczonego przez Babiloñczyków. Rozsypuj¹c popió³ wokó³
pos¹¿ka Daniel
udowadnia królowi, ¿e to nie bo¿ek zjada sk³adane mu w ofierze
pokarmy, a kap³ani przychodz¹cy
noc¹ tajemnym
wejœciem - œlady
ich stóp odbi³y siê
w popiele.
W trzecim opowiadaniu Daniel
zabija smoka (w
nowszych t³umaczeniach wystêpuj¹cego jako ogromny w¹¿), któremu
Babiloñczycy oddawali bosk¹ czeœæ.
Daniel zg³adzi³ bestiê "bez pomocy miecza i pa³ki": ugniót³ placki ze smo³y, w³osia i ³oju - po ich zjedzeniu smok-w¹¿
pêk³ (rozwi¹zanie to wydaje nam siê
dziwnie znajome - podobn¹ technikê zastosowa³ póŸniej pod Wawelem szewczyk Dratewka :-) ). Babiloñczycy w ze-

mœcie wtr¹cili Daniela do jaskini lwów,
Bóg jednak go ocali³ (powtarza siê motyw z rozdzia³u 6 ksiêgi).
Teologia: Syn Cz³owieczy i zmartwychwstanie
Pod wzglêdem teologicznym najwa¿niejsz¹ czêœci¹ ksiêgi jest zapis prorockich
wizji Daniela. W nowej, apokaliptycznej
i eschatologicznej perspektywie przedstawiaj¹ one oczekiwanie mesjañskie - Mesjasz to nie tylko Odroœl dynastii Dawida.
Ksiêga Daniela ukazuje postaæ Syna
Cz³owieczego, przybywaj¹cego na ob³okach i otrzymuj¹cego od Boga w³adzê królewsk¹, panuj¹cego wiecznie nad wszystkimi ludami i narodami (Dn 7,13-14). Do
tych proroctw nawi¹zuje Chrystus (odwo³uje siê zarówno do samego obrazu Syna
Cz³owieczego, jak i wprost do s³ów
z Ksiêgi Daniela - np. w 24 rozdziale
Ewangelii wg œw. Mateusza).
Ksiêga Daniela mówi tak¿e o zmartwychwstaniu cia³ w czasach ostatecznych (druga tak wyraŸna wzmianka o wierze
w zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne w
Starym Testamencie znajduje siê w Drugiej Ksiêdze Machabejskiej, pochodz¹cej z tego samego czasu co
Ksiêga Daniela). Proroctwo
Daniela przedstawia wyst¹pienie archanio³a Micha³a
w czasach ostatecznych, wœród
apokaliptycznych wydarzeñ,
s¹d i zbawienie:
"Wielu zaœ, co
posnêli w prochuziemi,zbudzi
siê: jedni do
wiecznego ¿ycia, drudzy ku hañbie, ku
wiecznej odrazie" (Dn 12,2).
Ksiêga Daniela wnosi te¿ sporo do chrzeœcijañskiej angelologii, przekazuj¹c nauczanie o roli anio³ów w przekazywaniu
Bo¿ej woli.
Ma³gorzata Piechorowska
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Z ZYCIA PARAFII

Odpust parafialny 2012
Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczamy krótki fotoreporta¿ z uroczystoœci odpustowych w naszej parafii, które
obchodziliœmy 18 paŸdziernika. Zdjêcia mo¿na te¿ zobaczyæ w galerii na stronie www.swlukaszpoznan.pl.
Liturgii przewodniczy³
ks. Adrian
B¹czyñski,
kapelan
szpitala na
ul. Szwajcarskiej i nasz
nowy rezydent

Liturgia S³owa

Procesja z darami
Podczas
odpustu
zainaugurowaliœmy
w naszej
parafii
Rok Wiary

fot. J.P.
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Niesc Chrystusa
W niedzielê 28 paŸdziernika, koñcz¹cej Tydzieñ Misyjny, goœciliœmy w naszej parafii siostry klawerianki. Rozmawia³am z jedn¹ z nich, s. Barbar¹.
Sk¹d siostry do nas przyby³y i jaki jest
cel Waszej wizyty?
Jesteœmy ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek œw. Piotra Klawera: to zgromadzenie, które za³o¿y³a b³. Maria Teresa Ledóchowska - siostra œw. Urszuli Ledóchowskiej. Nasza Matka Za³o¿ycielka, zak³adaj¹c to Zgromadzenie, od samego pocz¹tku myœla³a nie o tym, ¿eby wyjechaæ na
misje, ale ¿eby pomagaæ misjom. Dzisiaj
gdziekolwiek jesteœmy, na którymkolwiek
kontynencie - wszêdzie tam, gdzie mamy
wspólnoty klaweriañskie (a mamy tych
wspólnot 40 domów, a wiêc to s¹ siostry
z ró¿nych krajów), wszêdzie staramy siê
zainteresowaæ misjami ludzi œwieckich
i z nimi wspó³pracowaæ. To jest charyzmatem Zgromadzenia - o¿ywianie ducha misyjnego we wszystkich ludziach, we
wszystkich grupach w Koœciele.
Dzisiejsza wizyta te¿ ma taki cel?
Tak, dzisiejsza wizyta - gdy koñczy siê
Tydzieñ Misyjny - jest takim podsumowaniem i jeszcze raz zaproszeniem do tego,
¿ebyœmy o misjach nie zapominali. W Tygodniu Misyjnym w Archidiecezji Poznañskiej dzia³o siê bardzo du¿o, by³y spotkania
misyjne w ró¿nych koœcio³ach, byli misjoEwangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Agata KuŸma,
Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska,
Klaudia Rodziejczak, Anna Stachowiak, Micha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹ przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój czasopisma. Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania i redagowania tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!
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narze, grupy, które pomagaj¹ misjom.
Chcemy uwra¿liwiæ ka¿dego cz³owieka
na sprawy misyjne - ¿eby ka¿dy z nas,
poprzez chrzest œw. w³¹czony w Cia³o
Mistyczne-Koœció³, niós³ Chrystusa nie
tylko w swoje œrodowisko, w którym ¿yje,
ale by pamiêta³ te¿ o tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znaj¹, dziœ - w XXI w.
Siostra mia³a okazjê osobiœcie byæ na
misjach?
To nie by³y takie misje sensu stricto, ale
doœwiadczenie misyjne. Gdy studiowa³am w Rzymie na Uniwersytecie Urbanianum, wyje¿d¿a³yœmy na takie doœwiadczenia na kilka miesiêcy; ja by³am
tylko trzy miesi¹ce, ale po miesi¹cu, który prze¿y³am w Brazylii, kraju bardzo
egzotycznym, mo¿na powiedzieæ, ¿e zafascynowa³am siê tym krajem i ta fascynacja trwa do dzisiaj. W takich miejscach
mo¿na uœwiadomiæ sobie to, ile ja mam
tutaj, w Zgromadzeniu, w Polsce, a jednoczeœnie zobaczyæ na w³asne oczy
w jakich warunkach ¿yj¹ ludzie dzisiaj.
B³. Maria Teresa Ledóchowska za³o¿y³a
Zgromadzenie w XIX w., ale i dzisiaj, w
XXI w. jeszcze istnieje niewolnictwo choæ
o tym siê nie mówi.
Dla nas to jest historia, czasy odleg³e, ale
i dzisiaj równie¿ cz³owiek jest sprzedawany na targu, np. w krajach arabskich
kosztuje 100 dolarów, dzieci jeszcze mniej;
jest wykorzystywany, bity, poni¿any cz³owiek, który nie ma swojej godnoœci.
Nasze Zgromadzenie pomaga misjonarzom, którzy pracuj¹ bezpoœrednio na tej
pierwszej linii frontu. Misjonarze, którzy
wyje¿d¿aj¹, potrzebuj¹ wsparcia modlitewnego i te¿ wsparcia materialnego.
Nasza Matka mia³a wspania³¹ intuicjê, ¿e
ju¿ wtedy, przed Soborem Watykañskim
II wiedzia³a, ¿e misjonarz nie zdo³a spe³niæ tego zadania bez pomocy, bez zaplecza misyjnego.
W Poznaniu mamy dom sióstr klawerianek, dzia³a przy nim Akademickie
Ko³o Misjologiczne; co jeszcze ludzie œwieccy mog¹ zrobiæ w sprawie
misji?
Istnieje w naszej archidiecezji wolontariat misyjny, s¹ organizacje m³odzie¿owe,

które tak
jak AKM
wyje¿d¿aj¹
do danego
kraju na
jakiœ czas
realizuj¹c
konkretny
projekt.
Jest przy
naszym
domu zakonnym centrum misyjne, ka¿dy
mo¿e przyjœæ i odwiedzaj¹c nasze muzeum zapoznaæ siê z ró¿nymi krajami misyjnymi, mamy bardzo ciekawe eksponaty, jest to te¿ sposób przybli¿ania warunków ¿ycia ludzi pracuj¹cych na misjach.
Mówi³a siostra o ró¿añcu misyjnym,
wiemy, ¿e to doœæ niezwyk³y ró¿aniec,
paciorki maj¹ ró¿ne kolory. Proszê
opowiedzieæ na czym to polega, by
wszyscy nabywaj¹cy ten ró¿aniec,
modl¹c siê za misje wiedzieli o co chodzi.
Warto wiedzieæ dlaczego on jest taki kolorowy, czêsto ludzie siê o to pytaj¹, szczególnie dzieci. A wiêc ró¿aniec jest kolorowy, bo ka¿da dziesi¹tka oznacza inny kontynent. W tym ró¿añcu jest piêæ kontynentów, piêæ dziesi¹tek - wa¿ne by nie
myliæ tego z podzia³em geograficznym, bo
tam mamy siedem kontynentów - wg podzia³u misyjnego jest piêæ. Mamy Afrykê
- kolor zielony - dlatego, ¿e w Afryce jest
du¿o zieleni (choæ oczywiœcie nie zawsze
bo jest pora deszczowa i pora sucha).
Nastêpnie jest Ameryka Pó³nocna i Po³udniowa - razem - kolor czerwony gdy¿
jest to kraj zamieszkiwany przez Indian.
Nastêpnie mamy nasz kontynent, Europê
- kolor bia³y - i Azjê, kontynent ¿ó³ty; zosta³ nam kontynent Oceanii - kolor niebieski, czyli, kolor wód, mórz, wœród których mieszkañcy Oceanii ¿yj¹.
Modl¹c siê poszczególnymi dziesi¹tkami
modlimy siê za mieszkañców kontynentów; warto wiedzieæ coœ o ich sytuacji,
ale ogólnie tym ró¿añcem modlimy siê za
mieszkañców ca³ej kuli ziemskiej, a szczególnie za tych, którzy jeszcze Chrystusa
do tej pory nie poznali.
J. P.
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