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Byl umarly, a znów ozyl
Przypowieœæ o synu marnotrawnym
W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
s³uchaæ. Na to szemrali faryzeusze
i uczeni w Piœmie: «Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi».
Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ:
«Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów. M³odszy z nich rzek³ do ojca:
„Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku,
która na mnie przypada”. Podzieli³
wiêc maj¹tek miêdzy nich. Nied³ugo potem m³odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha³
w dalekie strony i tam roztrwoni³
swój maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie.
A gdy wszystko wyda³, nasta³
ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam
zacz¹³ cierpieæ niedostatek. Poszed³ i przysta³ do jednego z obywateli
owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje
pola, ¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, które jada³y œwinie, lecz nikt mu ich nie dawa³.
Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: „Ilu¿ to
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê.
Zabiorê siê i pójdê do mego ojca,
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim sy-

nem: uczyñ miê choæby jednym z najemników”. Wybra³ siê wiêc i poszed³
do swojego ojca.
A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego

ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³
naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê
i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: „Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem”.
Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug:
„Przynieœcie szybko najlepsz¹ sukniê
i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ
na rêkê i sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿

ten mój syn by³ umar³y, a znów o¿y³;
zagin¹³, a odnalaz³ siê”. I zaczêli siê
bawiæ.
Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug
i pyta³ go, co to znaczy. Ten mu
rzek³: „Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone
cielê, poniewa¿ odzyska³ go
zdrowego”.
Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³
wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz on odpowiedzia³ ojcu: „Oto tyle lat ci
s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em
twojego rozkazu; ale mnie nie
da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê
zabawi³ z przyjació³mi. Skoro
jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami,
kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone cielê”.
Lecz on mu odpowiedzia³: „Moje
dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie
i wszystko moje do ciebie nale¿y.
A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e
ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³;
zagin¹³, a odnalaz³ siê”».
£k 15, 1-3. 11-32

Drodzy Czytelnicy!
Kolejny numer „Ewangelisty” bêdzie ju¿ numerem œwi¹tecznym i uka¿e wyj¹tkowo za dwa tygodnie,
24 marca, czyli w Niedzielê Palmow¹. Zamieœcimy w nim plan Œwi¹t Wielkanocnych w naszej parafii.
Redakcja
Ewangelista marzec 2013
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Ewangelia na niedziele 17 marca
Od tej chwili ju¿ nie grzesz
Jezus uda³ siê na Górê Oliwn¹, ale o brzasku zjawi³ siê znów w œwi¹tyni. Wszystek lud schodzi³ siê do Niego, a On, usiad³szy, naucza³.
Wówczas uczeni w Piœmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietê, któr¹ pochwycono na cudzo³óstwie, a postawiwszy j¹ na œrodku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietê tê dopiero pochwycono na cudzo³óstwie.
W Prawie Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ. A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli o co Go oskar¿yæ.
Lecz Jezus, nachyliwszy siê, pisa³ palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci¹gu Go pytali,
podniós³ siê i rzek³ do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹
kamieñ». I powtórnie nachyliwszy siê, pisa³ na ziemi.
Kiedy to us³yszeli, wszyscy jeden po drugim zaczêli odchodziæ, poczynaj¹c od starszych.
Pozosta³ tylko Jezus i kobieta, stoj¹ca na œrodku.
Wówczas Jezus, podniós³szy siê, rzek³ do niej: «Niewiasto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê nie
potêpi³?». A ona odrzek³a: «Nikt, Panie!». Rzek³ do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potêpiam. –
IdŸ, a od tej chwili ju¿ nie grzesz».
J 8, 1-11

Jak Ojciec milosierni…
Przypowieœæ o synu marnotrawnym nale¿y do najbardziej znanych przypowieœci. Doskonale pamiêtamy historiê syna,
który wzi¹wszy do ojca nale¿n¹ mu czêœæ
maj¹tku wyrusza w œwiat, tam trwoni pieni¹dze, a znalaz³szy siê w skrajnej nêdzy
postanawia wróciæ do ojcowskiego
domu, by, niegodny ju¿ miana syna, chocia¿by naj¹æ siê u ojca do s³u¿by. Ojciec
widz¹c powracaj¹cego syna, który "by³
umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³
siê", wybiega mu na spotkanie, wita
z radoœci¹, odziewa w najlepsze szaty
i wydaje na jego czeœæ ucztê.
Obraz mi³osiernego ojca witaj¹cego syna
marnotrawnego ukazuje nam ogrom mi³osierdzia Bo¿ego wobec grzesznego
cz³owieka. Cz³owiek odchodzi od Boga,
ale nawet z najgorszego upadku mo¿e
powstaæ i powróciæ, bo Bóg w swym
mi³osierdziu czeka na niego i na jego s³owa skruchy: "Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Tobie".
Mamy œwiadomoœæ naszych s³aboœci
i u³omnoœci, tego, ¿e pomimo starañ wci¹¿
upadamy. Bo¿e mi³osierdzie jest nasz¹
nadziej¹, wci¹¿ uchylonymi dla nas
drzwiami Ojcowskiego domu.
Ewangeliczna przypowieœæ mówi jednak
nie tylko o mi³osiernej ojcowskiej Bo¿ej
mi³oœci, gotowej wybaczyæ skruszonemu grzesznikowi najgorsze wystêpki.
Pojawia siê w niej drugi niezwykle istotny w¹tek - reakcja starszego syna. Oto
ów starszy syn czyni swemu ojcu wyrzuStrona 2

ty: on sam by³ ojcu pos³uszny, nigdy nie
post¹pi³ wbrew niemu, s³u¿y³ mu pilnie,
a ojciec nigdy nie da³ mu ¿adnej nagrody, tymczasem dla tego syna, który roztrwoni³ ojcowski maj¹tek, ojciec wyda³
ucztê. Myœlê, ¿e równie ³atwo jak w osobie powracaj¹cego syna marnotrawnego, mo¿emy siê niekiedy odnaleŸæ te¿
w osobie drugiego syna. Czy w naszym
ludzkim poczuciu sprawiedliwoœci nie
burzymy siê nieraz widz¹c, jak dobrze
powodzi siê ludziom, w których dostrzegamy z³o, podczas gdy my, dok³adaj¹cy
starañ, by przestrzegaæ praw Bo¿ych,
mamy siê gorzej? Czy gdzieœ g³êboko nie
rodz¹ siê w nas w zwi¹zku z tym pretensje do Boga? Czy nie ¿ywimy czasami
mœciwego pragnienia, by z³ych spotka³a
zas³u¿ona kara zamiast Bo¿ego mi³osierdzia i czy nie stawiamy siê w roli sêdziów,
wskazuj¹cych tych, którzy powinni zostaæ ukarani?
W dzisiejszej Ewangelii s³yszymy, ¿e przypowieœæ o synu marnotrawnym Jezus
opowiedzia³ faryzeuszom i uczonym
w Piœmie, oburzonym, ¿e Jezus spotyka
siê z grzesznikami i celnikami, rozmawia
z nimi. Do Jezusa przychodzili ci wszyscy, którzy, choæ potêpieni i odrzuceni
przez spo³eczeñstwo z powodu ich wystêpków, szukali jednak Boga i pragnêli
wyrwaæ siê ze z³a i grzechów, w które
popadli. To nie podoba³o siê krêgom
uwa¿aj¹cym siê za prawowierne - faryzeuszom i uczonym w Piœmie. A mo¿e

i w nas rodzi siê czasem podobna pokusa, by zastrzec Bo¿e mi³osierdzie tylko
dla wybranych? Mo¿e próbujemy Bogu
podpowiadaæ, kto na nie zas³u¿y³? Zupe³nie jakbyœmy sami nigdy nie potrzebowali Bo¿ego mi³osierdzia, i jakbyœmy
sami nie podlegali pod ten sam s¹d Bo¿y.
Tak chêtnie uzurpujemy sobie prawo do
s¹dzenia innych, zapominaj¹c o s³owach
"nie s¹dŸcie, a nie bêdziecie s¹dzeni, nie
potêpiajcie, a nie bêdziecie potêpieni" (£k
6,37). W Liœcie œw. Jakuba Aposto³a
znajdujemy znamienne s³owa: "Kto
oczernia brata swego lub s¹dzi go, uw³acza Prawu i os¹dza Prawo. Skoro zaœ
s¹dzisz Prawo, jesteœ nie wykonawc¹
Prawa, lecz sêdzi¹. Jeden jest Prawodawca i Sêdzia, w którego mocy jest
zbawiæ lub potêpiæ.Aty kim¿e jesteœ, byœ
s¹dzi³ bliŸniego?" (Jk 4,11-12).
Kim¿e jesteœ cz³owieku, by s¹dziæ innych? Czy sam jesteœ bez winy, by innych oceniaæ? A tym bardziej czy masz
prawo os¹dzaæ Bo¿¹ sprawiedliwoœæ?
Jak bardzo ludzka ma³ostkowoœæ ró¿ni
siê od ogromu mi³osierdzia Bo¿ego: "Bo
myœli moje nie s¹ myœlami waszymi ani
wasze drogi moimi drogami - wyrocznia
Pana. Bo jak niebiosa góruj¹ nad ziemi¹,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
i myœli moje - nad myœlami waszymi" (Iz
55,8-9).
S³yszymy s³owa ojca skierowane do starszego syna: "Moje dziecko, ty zawsze
ci¹g dalszy na str. 10
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Joseph Ratzinger - papiez Benedykt XVI
11 lutego papie¿ Benedykt XVI w duchu g³êbokiej troski o dobro Koœcio³a
podj¹³ decyzjê o rezygnacji z pos³ugi biskupa Rzymu dnia 28 lutego
2013 roku.
W "Ewangeliœcie" przedstawiamy
dziœ sylwetkê Benedykta XVI. W nastêpnym numerze przedstawimy jego
pontyfikat.
Dzieciñstwo i m³odoœæ
Joseph Ratzinger urodzi³ siê 16 kwietnia 1927 r. (by³a to Wielka Sobota)
w Niemczech, w Marktl am Inn w Bawarii, w rodzinie Josepha i Marii Ratzingerów. Mia³ dwójkê starszego rodzeñstwa. Siostra, Maria (ur. 7 grudnia 1921, zm. 2 listopada 1991), nigdy nie wysz³a za m¹¿ i przez lata by³a
gospodyni¹ swego brata Josepha.
Brat, Georg Ratzinger (ur. 15 stycznia
1924), jest równie¿ duchownym.
Ojciec by³ policjantem; jego sprzeciw
wobec nazizmu sta³ siê przyczyn¹ degradacji i przenosin, co zmusi³o rodzinê Ratzingerów do kilku przeprowadzek. W 1937 r. przenieœli siê do Hufschlag, w pobli¿u miasta Traunstein
(przy granicy austriackiej). Tam Joseph
Ratzinger spêdzi³ m³odzieñcze lata
i rozpocz¹³ naukê w gimnazjum klasycznym. W 1939 r. wst¹pi³ do seminarium ni¿szego w Traunstein.
¯ycie w nazistowskich Niemczech nios³o trudnoœci i zagro¿enia, panowa³a te¿
wroga atmosfera wobec Koœcio³a katolickiego (wœród wspomnieñ z tego
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okresu przysz³y papie¿ Benedykt XVI
wymienia miêdzy innymi pobicie jego
proboszcza przez hitlerowców przed
odprawieniem mszy). W 1941 r.,
w wieku 14 lat, Joseph Ratzinger zosta³ przymusowo wcielony do Hitlerjugend. W 1943 r. rozpocz¹³ obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹; wraz z ca³¹
klas¹ seminaryjn¹ przydzielono go do
obrony przeciwlotniczej - s³u¿y³ w posterunku telefonicznym. Potem, wcielony do Reichsarbeitsdienst (S³u¿by
Pracy Rzeszy), zosta³ oddelegowany
do wêgierskiego obszaru granicznego
z Austri¹, gdzie pracowa³ a¿ do zajêcia Wêgier przez Armiê Czerwon¹.
Ostatnie miesi¹ce wojny spêdzi³ w koszarach Wermachtu w Traunstein i na
okolicznych posterunkach. Ze wzglêdów zdrowotnych nigdy nie zosta³ wys³any na front.
Droga do kap³añstwa
Po wojnie
Joseph
Ratzinger
wraz z bratem wst¹pi³
do katolickiego seminarium
duchownego we Freising; rozpocz¹³ te¿
studia w Herzogliches Georgianum na
Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana
w Monachium. 29 czerwca 1951 r.
bracia otrzymali œwiêcenia kap³añskie. W 1953 r. Joseph
Ratzinger zdoby³ stopieñ doktora prac¹ o œw. Augustynie,
zatytu³owan¹ Ludzie i Dom
Bo¿y w doktrynie koœcielnej
œw. Augustyna. W 1957 r. habilitowa³ siê rozpraw¹ o œw.
Bonawenturze: Teologia dziejów u œw. Bonawentury.
W 1958 r. zosta³ profesorem
kolegium we Fryzyndze.

Kariera naukowa (1951-1977)
W latach 1957-1959 pos³ugiwa³ jako
pomocnik biskupa Fryzyngi, w 1959
r. zosta³ profesorem na uniwersytecie
w Bonn. Na II Soborze Watykañskim
(1962-1965), ju¿ jako znany teolog,
by³ doradc¹ niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. Podczas
soboru by³ uwa¿any
za zdecydowanego
reformatora. Anga¿owa³ siê w obronê
dokumentu Nostra
aetate na temat
zwi¹zków z innymi
religiami, ekumenizmu i deklaracji prawa do religijnej wolnoœci. W 1966 r. Ratzinger zosta³ przewodnicz¹cym Wydzia³u Teologii Dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze.
Radykalizacja ruchów marksistowskich na uniwersytecie pod koniec lat
60., któr¹ Ratzinger wi¹za³ z odejœciem
od tradycyjnego katolickiego nauczania, sprawi³a, ¿e coraz czêœciej jego
pogl¹dy, wbrew reformatorskiemu zaciêciu, kontrastowa³y z pogl¹dami liberalnymi.
W koñcu roku 1969 wróci³ do Bawarii, na Uniwersytet w Ratyzbonie, do
œrodowiska o mniej reformistycznych
pogl¹dach.
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Przez lata profesor Joseph Ratzinger
publikowa³ artyku³y w reformatorskim,
teologicznym czasopiœmie "Concilium",
a w 1972 r. by³ jednym z za³o¿ycieli
pisma teologicznego "Communio", które sta³o siê wybitnym dziennikiem
wspó³czesnej katolickiej myœli teologicznej. Do czasu wyboru na papie¿a,
Ratzinger pozostawa³ najbardziej aktywnym publicyst¹ gazety.
W 1959 r. zmar³ ojciec Josepha Ratzingera, a w 1963 r. - matka.
Kardyna³ i arcybiskup Monachium
(1977-1982)
W 1977 r. Joseph Ratzinger
zosta³ przez Paw³a VI mianowany arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Za swoj¹ biskupi¹ dewizê przyj¹³ has³o
Cooperatores Veritatis "wspó³pracownicy prawdy",
zaczerpniête z Trzeciego Listu
œw. Jana Aposto³a. Na konsystorzu 27 czerwca 1977 r.
Pawe³ VI kreowa³ go kardyna³em.
Prefekt Kongregacji Nauki
Wiary (1981-2005)
25 listopada 1981 r. kardyna³ Ratzinger otrzyma³ z r¹k Jana Paw³a II nominacjê na prefekta Kongregacji Nauki
Wiary. Na tym stanowisku przez 24 lata
by³ autorytetem w kwestiach doktryny
i nauczania Koœcio³a. W 1998 r. zosta³
wicedziekanem, a w 2002 r. dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Pe³ni³
rozliczne funkcje w Kurii Rzymskiej:
przewodnicz¹cego Papieskiej Komisji
Biblijnej, przewodnicz¹cego Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu,
cz³onka Kongregacji dla Koœcio³ów
Wschodnich, Kongregacji ds. Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów,
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, Papieskiej Rady ds. Popierania Jednoœci Chrzeœcijan, Papieskiej
Rady ds. Kultury oraz cz³onka PapieStrona 4

skiej Komisji ds. Ameryki £aciñskiej.
W latach 1986-1992 by³ przewodnicz¹cym komisji przygotowuj¹cej Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Nale¿a³ do najbli¿szych wspó³pracowników
Jana Paw³a II.
Wybór na Stolicê Piotrow¹
2 kwietnia 2005 r. umiera papie¿ Jan
Pawe³ II. 8 kwietnia 2005 r. kardyna³
Joseph Ratzinger jako dziekan Kolegium Kardynalskiego przewodniczy
mszy ¿a³obnej, koncelebrowanej przez
140 kardyna³ów i patriarchów unickich

koœcio³ów wschodnich. Podczas tego
jednego z najwiêkszych pogrzebów
w dziejach œwiata (do Rzymu przyby³o 4 królów, 5 królowych, ponad 70
prezydentów i premierów oraz 2 miliony wiernych) kardyna³ Ratzinger wyg³asza homiliê, a na pamiêtne s³owa:
"Nasz ukochany Papie¿ stoi teraz
w oknie domu Ojca, widzi nas i nam
b³ogos³awi. Tak, pob³ogos³aw nam
Ojcze Œwiêty" wierni odpowiadaj¹
spontanicznym okrzykiem "Santo subito" (Œwiêty natychmiast), nawi¹zuj¹cym do staro¿ytnego zwyczaju og³aszania œwiêtym przez aklamacjê.
19 kwietnia 2005 r., w drugim dniu
konklawe, po czterech g³osowaniach,
kardyna³ Joseph Ratzinger zosta³ wybrany nastêpc¹ Jana Paw³a II, 265
papie¿em i Biskupem Rzymu, i przyj¹³
imiê Benedykta XVI (wybór takiego
imienia uzasadni³ nawi¹zaniem do Be-

nedykta XV za jego d¹¿enie do pokoju w czasach I wojny œwiatowej oraz
do œw. Benedykta za jego wk³ad w budowê chrzeœcijañskiej to¿samoœci Europy). W chwili wyboru by³ najstarsz¹
osob¹ (78 lat) wybran¹ na papie¿a od
czasów Klemensa XII (I po³. XVIII
w.).
Pocz¹tek pontyfikatu
W dniu wyboru, przed tradycyjnym
b³ogos³awieñstwem Urbi et Orbi, Benedykt XVI zwróci³ siê z balkonu bazyliki œw. Piotra do wiernych zebranych
na Placu Œw. Piotra: "Umi³owani bracia i siostry. Po wielkim papie¿u Janie Pawle II
kardyna³owie wybrali mnie prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam siê faktem, ¿e Pan
potrafi siê pos³ugiwaæ niedoskona³ymi narzêdziami i dzia³aæ przy ich pomocy, a przede
wszystkim zawierzam siê waszym modlitwom. W radoœci
Pana zmartwychwsta³ego,
ufni w Jego sta³¹ pomoc,
idziemy przed siebie. Pan nam
pomo¿e, a Maryja, Jego
Najœwiêtsza Matka, stoi u naszego
boku. Dziêkujê".
Mszê œwiêt¹ inauguruj¹c¹ swój pontyfikat papie¿ Benedykt XVI odprawi³
24 kwietnia 2005 r.
red.
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Jak papiezy wybierano - historia konklawe
Rezygnacja Benedykta XVI to pierwszy od kilkuset lat przypadek abdykacji papie¿a (w 1294 r., po 5 miesi¹cach
pontyfikatu, dobrowoln¹ rezygnacjê
z³o¿y³ papie¿ œw. Celestyn V, pustelnik
i mnich benedyktyñski wybrany na
papie¿a w wyniku kompromisu miêdzy sk³óconymi kardyna³ami; w 1415
r., w okresie Wielkiej Schizmy Zachodniej do abdykacji zmuszony zosta³ papie¿ Grzegorz XII - w po³¹czeniu z detronizacj¹ dwóch urzêduj¹cych jednoczeœnie antypapie¿y mia³o to zakoñczyæ schizmê). Mamy do czynienia
z wyj¹tkow¹ sytuacj¹, kiedy konklawe zbiera siê za ¿ycia poprzedniego papie¿a. W "Ewangeliœcie" przedstawiamy pokrótce, jak wygl¹da³ przez wieki wybór papie¿a.
Pocz¹tki
W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa
poszczególni biskupi
mieli du¿¹ autonomiê,
ale od pocz¹tku to
Rzym, jako stolica
Cesarstwa Rzymskiego, a wiêc centrum ówczesnej cywilizacji (œwiata grecko-rzymskiego), mia³
szczególn¹ pozycjê. Prymat biskupa Rzymu oparty jest na sukcesji apostolskiej pierwszym biskupem Rzymu by³ œw.
Piotr, który tu naucza³ i zgin¹³ œmierci¹
mêczeñsk¹. Chrystus przekazuj¹c aposto³om w³adzê nad Koœcio³em (w³adzê
g³oszenia Ewangelii, udzielania sakramentów i rz¹dzenia Koœcio³em), wyznaczy³
œw. Piotrowi szczególne miejsce.
Pocz¹tkowo biskupa Rzymu wybierali
wszyscy obecni na miejscu wierni spoœród prezbiterów stolicy Imperium, bior¹c pod uwagê ich gorliwoœæ, si³ê wiary,
a tak¿e zdolnoœci organizacyjne. By³y to
czasy nasilonych przeœladowañ, wiêkszoœæ pierwszych papie¿y wiernoœæ
Chrystusowi przyp³aci³a mêczeñsk¹
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œmierci¹, a wybór nastêpcy nieraz móg³ odbyæ siê dopiero po kilku miesi¹cach, a nawet
latach.
W 313 r. Edykt Mediolañski po³o¿y³ kres przeœladowaniom i chrzeœcijañstwo zaczê³o rosn¹æ
w si³ê, zdobywaj¹c coraz liczniejszych wyznawców. Choæ przez
kilka kolejnych wieków wybór nastêpnego papie¿a by³ nadal wewnêtrzn¹
spraw¹ "ludu rzymskiego", to w praktyce zwiêksza³a siê rola najbardziej wp³ywowych cz³onków miejscowego duchowieñstwa.

Polityka
Od IV w. i nadania chrzeœcijañstwu statusu religii pañstwowej w kwestii wyboru papie¿y coraz wiêcej do powiedzenia
mia³a te¿ w³adza œwiecka. Prawo zatwierdzania wyboru zastrzegli sobie najpierw cesarze bizantyjscy (w okresie
upadku Cesarstwa Rzymskiego to Bizancjum jako Nowy Rzym pretendowa³o do miana prawdziwie chrzeœcijañskiego), a od VIII w. ros³y wp³ywy w³adców œwiata zachodniego. Zwiêkszaj¹ce
siê naciski w³adz œwieckich na Koœció³
i elektorów papieskich prowadzi³y nieraz do sporów wokó³ osoby przysz³ego
papie¿a i do wyborów antypapie¿y, co
przed³u¿a³o i utrudnia³o wybory.

Kardyna³owie
W VIII w. synod na Lateranie uprawnienia wyboru papie¿a ograniczy³ do grupy wy¿szego duchowieñstwa, a od po³owy XI w. prawo wyboru maj¹ tylko
kardyna³owie (obecnie tylko ci, którzy
maj¹ mniej ni¿ 80 lat). Instytucja kardynalatu siêga IV w.; pocz¹tkowo byli to
diakoni i kap³ani z najbli¿szego otoczenia papie¿a, zwani "g³ównymi" (³ac. "cardinales"). Z czasem tego ³aciñskiego
okreœlenia zaczêto u¿ywaæ tak¿e w odniesieniu do niektórych wa¿niejszych biskupstw poza Rzymem. Od 1150 r. istnieje Kolegium Kardynalskie. W 1179
r. Sobór Laterañski III oficjalnie zatwierdzi³ zasadê, ¿e tylko to grono ma prawo
wyboru papie¿a: dla wa¿nego wyboru
konieczna jest wiêkszoœæ 2/3 g³osów. By³
to pierwszy krok w kierunku ukszta³towania siê praktyki konklawe.
Konklawe
Termin konklawe (od ³aciñskiego "cum
clave" - pod kluczem) oznacza zarówno
zamkniête pomieszczenie, w którym zbieraj¹ siê kardyna³owie dla dokonania
wyboru nowego papie¿a, jak i samo zgromadzenie tych¿e kardyna³ów. Nazwy tej
po raz pierwszy u¿y³ papie¿ Grzegorz X
w konstytucji "Ubi periculum" z 1274 r.,
porz¹dkuj¹cej sprawy zwi¹zane z wyborem papie¿a. Jej uchwalenie poprzedzi³ szereg komplikacji, jakie mia³y wczeœniej miejsce przy przed³u¿aj¹cych siê
wyborach, kiedy to kardyna³owie nie
mogli dojœæ do porozumienia. Prze³om
nast¹pi³ po œmierci Klemensa IV - poStrona 5

niewa¿ zmar³ on w Viterbo, tam udali siê
kardyna³owie wraz ze swymi dworami,
by wy³oniæ jego nastêpcê. G³êbokie podzia³y uniemo¿liwia³y wybór, ale te¿ kardyna³owie, przebywaj¹cy w mieœcie na
koszt jego mieszkañców, zbytnio siê nie
spieszyli. W koñcu zniecierpliwieni mieszkañcy Viterbo
zastosowali drastyczne œrodki:
zamurowali drzwi
do pomieszczenia, gdzie obradowali kardyna³owie, pozostawiaj¹c jedynie mo¿liwoœæ podawania
im skromnego
po¿ywienia przez
dach. Ostatecznie
obrano Grzegorza X, ale wszystko razem trwa³o 3 lata; pierwsz¹ rzecz¹, jak¹
zrobi³ nowy papie¿, by³o w³aœnie usprawnienie elekcji. Papieska konstytucja "Ubi
periculum" powo³a³a instytucjê konklawe - zgromadzenie kardyna³ów zamkniêtych (odciêtych od œwiata zewnêtrznego) w celu wyboru nowego papie¿a;
okreœla³a te¿ rygorystyczny tryb elekcji,
m.in. zasadê systematycznego zmniejszania racji ¿ywnoœciowych w razie przed³u¿ania siê obrad. Mimo to jeszcze kilkukrotnie w historii dochodzi³o do d³ugich, wielomiesiêcznych konklawe.
Konklawe dzisiaj
W ci¹gu kolejnych stuleci dopracowywano zasady wyboru papie¿a, d¹¿¹c do
usprawnienia procedury i zapewnienia
niezale¿noœci elektorów od wp³ywów
zewnêtrznych. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów wybory odbywaj¹
siê poprzez g³osowanie tajne, konieczne
jest uzyskanie przez kandydata wiêkszoœci 2/3 g³osów. Prawo wyborcze przys³uguje kardyna³om, którzy nie przekroczyli 80. roku ¿ycia (z licz¹cego obecnie
209 cz³onków Kolegium Kardynalskiego jest to 118 kardyna³ów). Konklawe
zbiera siê miêdzy 15 a 20 dniem od
œmierci papie¿a (po oficjalnym po¿egnaniu zmar³ego przepisy wewn¹trzkoœcielne przewiduj¹ jeszcze 9 dni ¿a³oby po
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pogrzebie) - obecnie, po raz pierwszy od
7 wieków, mamy do czynienia z sytuacj¹,
kiedy papie¿ sk³ada rezygnacjê, a konklawe zostaje zwo³ane za jego ¿ycia, nie
ma wiêc okresu ¿a³oby.
Konklawe rozpoczyna siê rano otwart¹
dla wszystkich msz¹ œw. "pro eligendo
Papa" (O
wybór papie¿a)
w Bazylice
Watykañskiej. Nastêpnie kardyna³owie
przechodz¹
do Domu
œw. Marty
i zamykaj¹
siê za nimi
drzwi. Kardyna³owie zebrani w Kaplicy
Sykstyñskiej sk³adaj¹ przysiêgê zachowania tajemnicy co do szczegó³ów przebiegu konklawe i g³osowania. Zapisuj¹
na kartkach nazwisko najodpowiedniejszego wed³ug nich
kandydata, a
oddaj¹c
kartkê jeszcze raz sk³adaj¹ przysiêgê: "Wzywam
na
œwiadka
Chrystusa
Pana, który
mnie os¹dzi,
¿e swój g³os
odda³em na tego, o którym - wed³ug
Boga - uwa¿am, ¿e powinien zostaæ wybrany". Liczenie g³osów odbywa siê g³oœno, w obecnoœci wszystkich zebranych.
Jeœli g³osowanie nie przyniesie rozstrzygniêcia (¿aden kandydat nie uzyska wiêkszoœci 2/3 g³osów), powtarza siê je do
skutku. Dziennie odbywaj¹ siê cztery
serie g³osowañ (po dwie przed i po po³udniu).
Gdy kandydat uzyska wymagan¹ wiêkszoœæ, wynik zostaje og³oszony kardyna³om, a dziekan Kolegium lub pierwszy
z kardyna³ów jednej z kategorii lub we-

d³ug wieku w imieniu ca³ego kolegium
wyborców pyta elekta, czy "przyjmuje
kanoniczny wybór na najwy¿szego kap³ana". Uzyskawszy zgodê, prosi go
o podanie nowego imienia. Z chwil¹
przyjêcia wyboru elekt staje siê Biskupem Rzymu i obejmuje najwy¿sz¹ w³adzê w Koœciele powszechnym. Jeœli nie
ma on œwiêceñ biskupich (przepisy przewiduj¹ mo¿liwoœæ wyboru spoza grupy
biskupów) natychmiast po wyborze musi
przyj¹æ sakrê biskupi¹.
Œwiat o wynikach g³osowania informuje
unosz¹cy siê nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹
dym, powsta³y ze spalanych kartek do
g³osowania i s³omy, z dodatkiem substancji daj¹cych odpowiednie zabarwienie czarny dym mówi o braku rozstrzygniêcia g³osowania, bia³y - ¿e nowy papie¿
zosta³ wybrany.
Oficjalny wybór papie¿a og³asza uroczyœcie z balkonu bazyliki œw. Piotra kardyna³-protodiakon s³owami: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam Eminentissimum ac Reverendissimum
Dominum,
Dominum
(imiê kardyna³a
wybranego na papie¿a)
Sanctae
Catholicae
Romanae
Ecclesiae
Cardinalem (nazwisko
kardyna³a wybranego na papie¿a), qui
imposuit sibi nomen (imiê, które przybra³
nowy papie¿)" (Oznajmiam wam radoœæ
wielk¹: mamy papie¿a - Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Pana
Kardyna³a Œwiêtego Koœcio³a Rzymskokatolickiego - tu siê wymienia jego imiê
i nazwisko rodowe - który przybra³ sobie imiê...). Po tych s³owach na balkonie
ukazuje siê nowy papie¿ w szatach pontyfikalnych i udziela b³ogos³awieñstwa zebranym na Placu œw. Piotra.
Ma³gorzata Piechorowska
Ewangelista marzec 2013

Sw. Róza z Viterbo
Dzieciñstwo
Ró¿a urodzi³a siê w 1233 roku we w³oskiej miejscowoœci Viterbo, w rodzinie
Jana i Katarzyny, ubogich, wierz¹cych
rolników. Wed³ug legendy dziewczynce
nadano imiê Ró¿a, bo by³a tak piêkna
jak kwiat ró¿y. Od dzieciñstwa du¿o czasu poœwiêca³a modlitwie, a wieku 12 lat
zapisa³a siê do III Zakonu œw. Franciszka (Ró¿a mia³a wizjê Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, która poleci³a jej wst¹piæ do
tercjarek œw. Franciszka. Ma³y Jezus
wrêczy³ jej w wizji bia³¹ i czerwon¹ ró¿ê
- symbole dziewictwa i umartwienia, wyp³ywaj¹cych z mi³oœci do Boga.)
Wizje i pokuta
W wieku 17 lat (w 1250 roku) Ró¿a
zachorowa³a, ale by³a spokojna o swoje
¿ycie. Gorliwie modli³a siê do Boga
o powodzenie wyprawy krzy¿owej
w obronie Ziemi Œwiêtej, na której czele
sta³ król francuski Ludwik IX (póŸniej
równie¿ og³oszony œwiêtym). Po jakimœ
czasie dziewczyna cudem wróci³a do
zdrowia i po tym zdarzeniu postanowi³a
ca³kowicie poœwiêciæ siê Bogu, a konkretniej nawracaæ ludzi. Wst¹pi³a do
klasztoru i tam oddawa³a siê surowym
praktykom pokutnym w intencji nawrócenia grzeszników. W tym czasie mia³a
kolejn¹ wizjê Jezusa, tym razem doros³ego, poranionego i skrwawionego, który powiedzia³ jej, ¿e cierpi tak strasznie
przez grzech ludzi i poleci³ Ró¿y wzywaæ
ludzi do pokuty. Zaczê³a wype³nianie polecenie Boga od swojego miasta i mieszkañców. Niestety nie osi¹gnê³a zamierzonego skutku, tylko obudzi³a gniew katarów (przedstawiciele ruchu religijnego

w po³udniowej Francji i pó³nocnych W³oszech, skierowanego przeciw ustrojowi
feudalnemu i hierarchii koœcielnej; zwalczani przez papiestwo, gdy¿ byli uznani
za heretyków) mieszkaj¹cych w Viterbo, którzy zmusili póŸniej Ró¿ê i jej rodzinê do opuszczenia miasta.
Po opuszczeniu Viterbo Ró¿a otrzyma³a
dar wizji, z której dowiedzia³a siê o zbli¿aj¹cym siê koñcu przeœladowañ Koœcio³a po œmierci cesarza Fryderyka II.
Œwiêta wróci³a do domu po jego œmierci, gdy miasto zajê³y wojska papieskie.
Rodzinny dom Œwiêtej przetrwa³ do dziœ.
Pod koniec ¿ycia Ró¿a prosi³a przy przyjêto j¹ do klasztoru klarysek w Viterbo,
ale odmówiono jej ze wzglêdu na z³y stan
zdrowia, ubóstwo i panuj¹c¹ wówczas
opiniê niezrównowa¿onej i fanatycznej
osoby. Mimo tego nadal modli³a siê
o uœwiêcenie dusz, wraz z przyjació³mi
spotyka³a siê w swoim mieszkaniu na regularnej modlitwie.
Œmieræ i œwiêtoœæ
Ró¿a zmar³a, wyczerpana wieloletnim
apostolstwem i pokut¹, 6 marca 1253
roku, w wieku 20 lat. Na pocz¹tku jej
cia³o umieszczono na cmentarzu parafialnym, bez trumny, ale po kilku latach,
w 1258 roku, w obecnoœci papie¿a
Aleksandra IV (po tym jak kilkukrotnie
ukaza³a mu siê œw. Ró¿a), przeniesiono
je do koœcio³a klarysek. Jej cia³o, podobnie jak wielu innych wielkich œwiêtych, mimo up³ywu czasu pozosta³o nienaruszone. Grób Ró¿y na przestrzeni lat
sta³ siê miejscem licznych pielgrzymek (za
spraw¹ cudów dokonywanych siê za jej
wstawiennictwem, za ¿ycia i po œmierci).

Kanonizacja
W 1357 roku kaplica, w której znajdowa³y siê szcz¹tki Œwiêtej doszczêtnie
sp³onê³a w po¿arze (sp³on¹³ równie¿ sarkofag), natomiast cia³o zachowa³o siê,
zmieniaj¹c tylko kolor.
Proces kanonizacyjny rozpocz¹³ papie¿
Innocenty IV, ale zosta³ przerwany z powodu œmierci papie¿a i zosta³ dopiero
podjêty w 1457 roku przez papie¿a
Kaliksta III.
Ikonografia
W ikonografii œw. Ró¿a jest przedstawiana jako m³oda dziewczyna z krzy¿em
w rêce. Co roku 4 wrzeœnia w Viterbo,
na ulicach miasta, odbywa siê procesja
z relikwiami œw. Ró¿y. Papie¿ Benedykt
XV og³osi³ j¹ patronk¹ m³odzie¿y ¿eñskiej Akcji Katolickiej.
Zosia Janicka

Kto chce isc za Mna..
Na pó³metku Wielkiego Postu przypominamy o nabo¿eñstwach wielkopostnych
w naszej parafii:
- droga krzy¿owa - w ka¿dy pi¹tek o godz. 17. 00 (dla dzieci), 18. 00 i 19. 30
- gorzkie ¿ale - w ka¿d¹ niedzielê o godz. 16. 00
Ewangelista marzec 2013
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Droga krzyzowa
Obserwujemy Jezusa, zd¹¿aj¹cego na
Golgotê w potwornej mêce, aby uczyæ
siê od Niego pe³nienia Woli Bo¿ej.
Przyzwyczajeni jesteœmy Wol¹ Bo¿¹
nazywaæ wydarzenia trudne, bolesne
i niezrozumia³e, podczas gdy jest ona
samym Mi³osierdziem Ojca. Przez rozwa¿anie mêki i œmierci Jezusa, po której nast¹pi³o zwyciêstwo nad szatanem
i Zmartwychwstanie, uczymy siê patrzeæ na nasz¹ osobist¹ drogê krzy¿ow¹
z perspektywy jej owoców, ¿ycia
wiecznego. Prosimy Jezusa, by pomóg³
nam oddaæ Ojcu nasze cierpienia abyœmy zobaczyli w nich mi³osiern¹
mi³oœæ Boga, Jego Boski plan doprowadzenia nas do chwa³y nieba.
STACJA I Jezus skazany na œmieræ
S¹d nad Jezusem wydaje siê triumfem
z³a i ciemnoœci. Ten, kto pe³ni Wolê
Ojca, mo¿e staæ siê obiektem ludzkiej
nienawiœci. Jezus cierpliwie trwa w pos³uszeñstwie Ojcu, chce wype³niæ dzie³o mi³oœci do koñca, mi³oœci wiêkszej
ni¿ grzech cz³owieka. Uczy nas, ¿e
z ka¿dej sytuacji sprzeciwu wobec dobra, z ka¿dego odrzucenia, Bóg mo¿e
uczyniæ czêœæ historii zbawienia. Jezu,
otwórz nas na prawdê o tym, ¿e
wbrew z³u, wbrew królestwu ciemnoœci, mamy iœæ za Tob¹ i cierpliwie ufaæ
Bo¿emu Mi³osierdziu.
STACJA II Jezus bierze krzy¿ na
swoje ramiona
Bior¹c krzy¿ na w³asne barki, Chrystus chce uœwiêciæ ka¿dy nasz codzienny krzy¿ - nasze drobne ofiary i ofiarki; ka¿dy ból, który poœwiêcamy Bogu.
Wartoœæ tego krzy¿a wzrasta w miarê,
jak dobrowolnie chcemy go przyj¹æ,
z jak¹ pokor¹ go akceptujemy. Nie da
siê prze¿yæ ¿ycia bez bólu, lêku, niepowodzeñ - ale ode mnie samego zale¿y, w jakiej postawie je prze¿yjê, czy
wystarczy mi wiary w to, ¿e akceptuj¹c krzy¿, opowiadam siê realnie za
chwa³¹ nieba.
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STACJA III Pierwszy upadek Jezusa
Upadek. Pora¿ka nios¹ca zniechêcenie. Ból podnoszenia siê do dalszej drogi. Jezus upadaj¹cy pod ciê¿arem krzy¿a pokazuje, ¿e upadek mo¿e byæ
szko³¹ pokory, momentem oczyszczenia, prób¹ ogniow¹ dla nas. Odkrywa
prawdê o naszej s³aboœci i pozwala nam
dostrzec, ¿e nie na w³asnych si³ach
mamy siê oprzeæ. Pycha zawsze prowadzi do upadku. Jedynie odnajdywanie si³y w Woli Ojca pozwoli nam zmierzaæ dalej na szczyt Golgoty.
STACJA IV Jezus spotyka sw¹
Matkê
Dusza Maryi by³a zanurzona w morzu
g o r y c z y.
Nie mog³o
zabrakn¹æ
Matki na
drodze
mêki Chrystusowej,
gdy¿ Ona
jest zawsze
tam, gdzie
pe³niona
jest Wola
Bo¿a. Nie
jesteœmy
wiêc sami
w naszych
trudach
i przeciwnoœciach. Ona z bliska wspomaga nas
i prowadzi tak, aby równie¿ w naszym
¿yciu Wola Ojca mog³a przynieœæ
zbawcze owoce, wype³niwszy siê do
koñca pomimo naszych s³aboœci i braków.
STACJA V Szymon z Cyreny pomaga nieœæ krzy¿ Jezusowi
Jaki ból musia³a sprawiæ Jezusowi niechêæ Szymona do przyjœcia Mu z pomoc¹ - przymuszono go do tego za-

dania. Jezus jednak wie, ¿e Bóg stawia w naszym ¿yciu innych, aby æwiczyæ nas w pokorze. Dzie³o Bo¿e rz¹dzi siê zupe³nie innymi prawami; wymaga od nas nierzadko skorzystania
z pomocy innych, nawet udzielonej niechêtnie, dla naszego wspólnego uœwiêcenia. Trzeba zrezygnowaæ z myœlenia
"po swojemu", z samowystarczalnoœci,
nie tylko moja pomoc, ale tak¿e moje
zaakceptowanie czyjejœ pomocy wype³nia Wolê Bo¿¹.
STACJA VI Weronika ociera twarz
Jezusowi
Mêka zniszczy³a piêkno Jezusowej
twarzy, zeszpeci³a Jego oblicze "najpiêkniejszego z synów ludzkich" (Ps
45). W umêczonym ciele Boga najmocniej widaæ
potêgê Jego mi³oœci - jej rozwa¿anie to podejœcie bli¿ej
Jezusa; jak Weronika otrzyma³a znak Bo¿y na
czystym p³ótnie,
tak nasze serce
otrzymuje ciche
znaki Bo¿ej
Woli, gdy trwamy w przyjaŸni
z
Jezusem
ukrzy¿owanym.
STACJA VII Drugi upadek Jezusa
Drugi upadek jest boleœniejszy. Odnawiaj¹ siê rany, cia³o po raz kolejny sp³ywa krwi¹, s³abn¹ si³y Jezusa. Ale w tym
upadku doskonali siê moc zwyciêstwa
dla nas. M¹¿ boleœci powstanie, a ci,
którzy uczestniczyli w Jego s³aboœci,
bêd¹ czerpaæ si³ê i moc do codziennego powstawania i zwyciê¿ania z³a dobrem z Jego Zmartwychwstania. ¯adna
s³aboœæ ludzkich si³ nie jest wiêksza ni¿
potêga Bo¿ej mi³oœci.
Ewangelista marzec 2013

STACJA VIII Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty
£zy wspó³czucia przynosz¹ ulgê
i wsparcie, Jezus jednak nie przestaje
podczas swej krzy¿owej drogi byæ
wymagaj¹cym Nauczycielem - œwiadkowie Jego cierpienia nie mog¹ pozostaæ jedynie wzruszonymi widzami. Bóg
oczekuje przemiany serca, naprawy
¿ycia, nawrócenia myœli i pragnieñ.
PrzyjaŸñ ze Zbawicielem to otwieranie
przed Nim wszystkich aspektów naszej osoby, najg³êbszych poziomów
naszego "ja", powierzanie Mu zranieñ
i lêków.
STACJA IX Trzeci upadek Jezusa
Trzeci upadek jest dowodem zupe³nego wyczerpania. Ogrom z³a powala
Jezusa na ziemiê. Staramy siê wype³niaæ Wolê Bo¿¹, byæ doskonali, mo¿emy byæ nawet ju¿ u kresu dzie³a, kiedy spiêtrzone przeciwnoœci i w³asna s³aboœæ powalaj¹ nas na kolana. Dosiêga
nas pokusa zw¹tpienia, zniechêcenia,
niewiary w Bo¿e prowadzenie. £atwo
wtedy zaniechaæ ostatnich koniecznych
dzia³añ i pogr¹¿yæ siê w buncie. Swoim trzecim upadkiem Chrystus przypomina, ¿e do koñca jesteœmy oczyszczani i stawiani w ogniu próby. Nasz¹
drog¹ ma byæ wiara, ¿e jedynie Jego
moc, przenikaj¹ca s³abego cz³owieka,
dope³nia ostatecznego dzie³a.
STACJA X
Odarcie
z szat
W tym obna¿eniu najniewinniejszego
z ludzi okaza³o siê wielkie
dostojeñstwo
cz³owieka,
jego nieœmiertelnej duszy,
Ewangelista marzec 2013

stworzonej na podobieñstwo Bo¿e,
której ¿adna z³oœæ ludzka ani szatañska nie potrafi zniszczyæ. Kiedy zostajemy pozbawieni wszystkiego, kiedy
"boli" nas
codzienne
¿ycie, to nie
znaczy, ¿e
Bóg nas
porzuci³ i
zapomnia³.
Na szczycie naszej
Golgoty
Ojciec pochyla siê
nad nami
i wyznaje
z czu³oœci¹,
¿e jesteœmy
Jego umi³owanym dzieckiem.
STACJA XI Jezus przybity do krzy¿a
Drzewo krzy¿a, drzewo szczêœliwe, bo
na Tobie Chrystus dokona³ zbawienia
ludzkoœci, zatriumfowa³ nad mocami
z³a! Potworny ból Jezus zniós³ z cierpliwoœci¹, poddaj¹c siê dobrowolnie
katom - aby Wolê Ojca wype³niæ do
koñca. Modlê siê, aby i mnie staæ by³o
na takie poddanie
Bo¿ej Woli. Podchodzê do ran Jezusa z naczyniem
ufnoœci, aby czerpaæ si³ê ze •ród³a
Mi³osierdzia. Tak
bardzo jej potrzebujê ka¿dego
dnia.
STACJA XII
Œmieræ Jezusa
na krzy¿u
Chrystus nie ba³
siê zst¹piæ w swojej œmierci do samego centrum
ciemnoœci, do-

œwiadczyæ objêcia œmierci. Bóg wybra³
tak¹ œmieræ, aby z³o pozbawiæ œmiercionoœnego jadu, obmyæ krwi¹ Baranka to co mroczne, wrogie i grzeszne.
W niepojêtej dla
nas tajemnicy tej
krzy¿owej
œmierci Jezus
sam odda³ cz³owiekowi wszystko. Nie da siê
wype³niæ takiego
dzie³a bez mi³oœci
- Zbawiciel uczy
nas, ¿e tylko poprzez mi³oœæ, nie
z poczucia obowi¹zku czy przymusu, wype³nia
siê Wolê Bo¿¹.
STACJA XIII Zdjêcie z krzy¿a
Chrystus Król opuœci³ tron swego krzy¿a, czyni¹c go wolnym i dostêpnym dla
tych, którzy id¹ za Nim. Kto chce naœladowaæ Mistrza, kto oczekuje
wspó³królowania z Jezusem w chwale
Zmartwychwstania - na tego oczekuje
krzy¿. Maryja, tul¹c martwe cia³o Syna,
pozostaje dla nas Nauczycielk¹ zawierzenia i wiernoœci do koñca, nawet gdy
po ludzku na nic ju¿ nie mo¿na liczyæ.
Potrzeba mi na co dzieñ, przy niesieniu
mojego krzy¿a, takiej wiary siêgaj¹cej
poza œmieræ.
STACJA XIV Z³o¿enie cia³ Jezusa
do grobu
Jezus podzieli³ nasz los do koñca, a¿
do ciemnego grobu - grobu moich s³aboœci, moich zw¹tpieñ, lêku, moich
blizn duchowych. Ka¿e jednak ufaæ, ¿e
dzie³a Bo¿e potrzebuj¹ cierpliwoœci zawiedzie siê ten, kto oczekuje natychmiastowego triumfu - aby ukaza³a siê
ich prawdziwoœæ. Potrzeba nam cichego oczekiwania, aby Bóg sobie tylko
znanymi drogami doprowadzi³ obumar³e ziarno do stokrotnego plonu.
Joanna Wiza
Strona 9

ci¹g dalszy ze str. 2
jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ
z tego, ¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów
o¿y³, zagin¹³, a odnalaz³ siê" (£k 15,3132). W tym momencie mo¿na postawiæ
sobie pytanie, jaka jest moja relacja
z Panem Bogiem. Czy jestem zawsze
przy Nim i czy chcê byæ? Co znaczy byæ
przy Nim? Jeœli jestem przy Bogu, to
wszystko, co moje i mnie samego Mu
oddajê, a wówczas wszystko, co jest
Boga, nale¿y te¿ do mnie, bo jestem Jego
umi³owanym dzieckiem. O takiej bliskiej,
mistycznej relacji z Bogiem, pisa³ dominikanin Mistrz Eckhart: "Stañ siê w³asnoœci¹ Boga, a On bêdzie twoj¹, tak samo
jak jest swoj¹".
Byæ blisko Boga to coœ wiêcej ni¿ tylko
przestrzegaæ Jego praw - byæ blisko
Boga to ¿yæ Bogiem i Ewangeli¹: wspó³uczestniczyæ w ¿yciu Boga i nieœæ Jego
mi³oœæ, naœladowaæ Go w mi³oœci. Nie
tylko wielbiæ Go i siê Nim zachwycaæ,
ale przede wszystkim s³uchaj¹c jego s³ów
wprowadzaæ je w czyn. Wspó³uczestnictwo w ¿yciu Bo¿ym to bycie wykonawc¹ Jego dzie³a, jak pisa³ œw. Jakub:
"Wiedzcie, bracia moi umi³owani: ka¿dy
cz³owiek winien byæ chêtny do s³uchania, nieskory do mówienia, nieskory do
gniewu. Gniew bowiem mê¿a nie wykonuje sprawiedliwoœci Bo¿ej. Odrzuæcie
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przeto wszystko, co nieczyste, oraz ca³y
bezmiar z³a, a przyjmijcie w duchu ³agodnoœci zaszczepione w was s³owo, które
ma moc zbawiæ dusze wasze. Wprowadzajcie zaœ s³owo w czyn, a nie b¹dŸcie
tylko s³uchaczami oszukuj¹cymi samych
siebie. Je¿eli bowiem ktoœ przys³uchuje
siê tylko s³owu, a nie wype³nia go, podobny jest do cz³owieka ogl¹daj¹cego
w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrza³ siê sobie, odszed³ i zaraz zapomnia³,
jakim by³. Kto zaœ pilnie rozwa¿a doskona³e Prawo, Prawo wolnoœci, i wytrwa
w nim, ten nie jest s³uchaczem sk³onnym
do zapominania, ale wykonawc¹ dzie³a;
wype³niaj¹c je, otrzyma b³ogos³awieñstwo" (Jk 1,19-25).
Bóg jest mi³osierny. Byæ blisko Boga
i ¿yæ Bogiem to byæ jak On mi³osiernym.
"B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest
mi³osierny" (£k 6,36). "B³ogos³awieni
mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹" (Mt 5,7).
£atwo ferowaæ wyroki, w œwiêtym oburzeniu os¹dzaæ i piêtnowaæ innych, ale czy
naprawdê wszystko wiemy o drugim
cz³owieku, by sprawiedliwie go oceniæ?
By go nie skrzywdziæ z³ym os¹dem?
Ale znowu z drugiej strony: czy mamy
nie reagowaæ na z³o?
Mi³osierdzie nie oznacza przyzwolenia na
z³o, pob³a¿liwoœci dla z³a - mi³osierdzie
to jasne nazwanie z³a z³em, ale bez jednoczesnego potêpiania i przekreœlania

cz³owieka. Widzimy to wyraŸnie w postawie Jezusa - jednoznacznie wskazuje, co jest z³em i grzechem, ale cz³owiek
nie zostaje przez Niego odrzucony,
a wezwany do odwrócenia siê od z³a:
"I Ja ciebie nie potêpiam, idŸ i nie grzesz
wiêcej". Mi³osierdzie to pochylenie siê
nad cz³owiekiem i wyci¹gniêcie do niego
rêki, a nie napiêtnowanie i odepchniêcie
go.
A co z naszym poczuciem sprawiedliwoœci? Zapewne jest w nim sporo s³usznoœci, ale mo¿e warto siê w tym momencie
zastanowiæ, czy skoro domagam siê tak
bardzo sprawiedliwoœci, to tak¿e wobec
siebie? Czy te¿ raczej, jeœli o mnie samego chodzi, to jednak bardziej liczê na
mi³osierdzie? "Bo takim s¹dem, jakim
s¹dzicie, i was os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹
wy mierzycie, wam odmierz¹" (Mt 7,12).
Œw. Odilon z Cluny powiedzia³ kiedyœ:
"Jeœli mam byæ potêpiony, to wolê, by
by³o to za zbytek mi³osierdzia ni¿ nadmiar sprawiedliwoœci".Aœw. Jakub pisa³:
"Mówcie i czyñcie tak, jak ludzie, którzy
bêd¹ s¹dzeni na podstawie Prawa wolnoœci. Bêdzie to bowiem s¹d nieub³agany dla tego, który nie czyni³ mi³osierdzia:
mi³osierdzie odnosi triumf nad s¹dem" (Jk
2,12-13).
mp

W poprzednim numerze „Ewangelisty” zamieœciliœmy relacjê ze spotkañ dla
dzieci, organizowanych z w czasie ferii przez naszych maltañskich parafian.
Niestety, wkrad³ nam siê „chochlik drukarski” i czêœæ tekstu zniknê³a w druku,
na co nie mieliœmy wp³ywu. Dlatego w tym numerze zamieszczamy ponownie
ten sam tekst, mamy nadziejê, ¿e tym razem obêdzie siê bez „awarii” ;-)
W drugim tygodniu ferii dzieci z naszej
parafii uczestniczy³y w warsztatach plastyczno-teatralnych. Zajêcia odbywa³y
siê codziennie od poniedzia³ku do soboty, od 10.00 do 13.00. W niedzielê by³
spektakl pt.: "Co jest najpiêkniejsze na
œwiecie?" w wykonaniu dzieci.
Warsztaty przygotowaliœmy jako Stowarzyszenie Doktryny Chrzeœcijañskiej - SDC - we wspó³pracy z Pani¹ Ma³gorzat¹
Wróblewsk¹, która prowadzi³a czêœæ teatraln¹ zajêæ. Podczas spotkañ by³ te¿ czas
na modlitwê, filmy religijne i wspóln¹ zabawê.
Anton Grima, Ivan Grixti
Ewangelista marzec 2013

